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c<.4 linba ascensional da nossa evolu'vão buscou um novo ângulo. e novas diretriz

.

f�Ml!lArjjI'DI�- ,<�
das com a elevação ao Govêroo do. Estado do sr, Ne,ên Games, de quem, sem

'

se poderão silenciar os notáveis servicos que vem prestando fi sua terra». (Osvaldo Rodrigues Cabral.1940)

Carece dr fundamento a noticia veiculada pelo "Jornal de Jo,invi
le

'

e trauseril a pelo "Diário da Tarde", de que quatro pessedisí.as, em

São Francisco do Sul, Leriam abandonado o partido e €sLariam inclina-
dos a apoiar a U. D. N. ,"

'EfelivamenLe, os srs. dr. Rog-ério ZatLar, Fahr icio Maia Moreira e'

Danir l de Oliveira, deixaram o d iretor-io municipal por motivo de 01'

(Jem puramente particular, mas continuam a militar nas fiileir,as do'
P. S. D., Lendo nesse sentido renovado os seus protestos de solidarieda
dr- aos ST'S. Neréu- Ramas ,e Aderhal Ramos- da Silva..

O dr. Rog-ério Zal.tar, num 'g'esto digno dos maiores elogios, transRA1l0S f,ehu o jonal "O Liberal", de sua propríedade, ao P. S. D., que, ao con

trário cio quo- diz a f'ó lh a, udenista de Joivile.s-possui ágora mais um ór
gã-o ele jmbliC'idade inteiramente dedicado á def'esa do partido.������--������������,��������������--��.�_. O rr�ncionado jornal passou a 8� c1�i�do pclo sr. Ol�io Nóbrn-

Ano XXXIV .1 florfa:oo·poll·s-QJarta·'el'ra, 18 ...� Jun,ho de U'\'47 f l.I 10.052 ga e secretártado pelo sr. Arnaldo Alexandre da Costa, tendo publicado,
1 " I u_ ''1

,
11, nesta nova 1'3Jse, 'Ü seu primeiro número a 12 do corrente.

, __.___
No artig-o em que' traça o programa a seguir daqui por diante, diz

"O Liberal" que animado dos mesmos e nunca desmentidos propósitos:

I ,I.. a 'S S' E M B L E I a· c o N S I 'I" "I" ,U'I ,.N',T' '(', ,

de amai' fl terra, continuará, "já agora como órgão pol:tico-partidário,
a propugnar, em tódas as horas, sem esmorecimentos, a, causa pública.
exercendo fiel e severa vígilância, em tórno dos mais lídímos postula
dos democráticos que norteam os destírios da agremiação partidária

S ,. . ... , " chefiada por Nerêu Ramos, e "por) }\6s' 'seguidos, intransigentemente,
'. Excia. o Sr. Governador do Estado, em OfICIO que dltIIJ,ZU a Aseetnbléia, aC,usa o rece- com o pensamento voltado para a grandeza da pátría".bitnen to de indicações, informando tê-las ;á do seu progrern« administrativo, dentro' O S[" Jaime de Oliveira continua a integrar o djretórto municipal,

das possibilidades orçamentárias, - Serviço de Pronto Socor-ro. _ O líder 'ma;oci.táiio que, .corn �: posse de: n.ovios membros, ,efetuada. e� reunião ,d� 9 do
er deputado N V I

-

de" ,- 'E
'

.
,

' corrente, f'icou oonstituído dos seguintes r corr.eligionárfos : OlIVIO Nó-. unes are a, requereu_ a nomAeaça_o ! oznrssao 'epecie] para estudar hrega, Marcos Gõrrensen, Ezequiel Herminío Maia, Alfredo Wolke.,a pretensao de itres cidedêoe '

'Ari ]i',prreira 'dos Rantos, HOmero Gameroz $ Francisco José' do Couto,
Preci L' i" h" 't dO',· .. , ,r' � I

'

1 Frederico -Correia Lenz, Francisco Anselmi Correia, Isnael Juli Osõ-
, ,l�ame�l e as -I DIas, [Jve-I �mpo opor .uno

.

e Llm,� ��anlZa- �,�as� pelo� �l s,. Mal tll:" �.
nácio c a rio" Jaime Ernesto de -Oliveira, Otacílio Raposo, Artur Gomes da Fon-1 fID ll1IeI?, ontem, sob a, presidén- çao Médica de Pronto SOCOll o, a�-I I'i-irrdade, l' r3)nlCl�o Cípriano da

seca, Juri Gôrresen, Manoel RiLes 'Cieira,' � Leõncinc.Hidár-io da Silva,era �o ,SI. deputado José, Boabaíd, lO!WI!la, nos moldes da Assistência Rocha Gomes e ] r�nmsCQ. dos San- Plinio Pinheiro Lima' Izidoro Curvelo José Domingos da Silva e An--ns trabalhos da Assembléia Cons- Pública da Cap ital Federal ou. de Iostos Far?co, soltcítando, o 1jJ1:l- tônio Lopes Serrão.' "" j' .

,

titumte, comoarecendo 33 senho- outras caoítaís e 'CIdades do País, melro, auxílío para si e sua ra, O que '1 verdade se verifica em São Francisco é a desorientaçãor'es deputados Sr Presidente "'e1"11-o1'es Depu '1', ezundo ar oseutadoria e
. ,< � ('" 1;1_ ,,' " /,

A rovada' "
.

' . .c , ,e) " -

mIla: os"'" ';' '�_ ,.,' ,'" reinante no seio do diretór-io udenista, g-raç:3Js 3'0 -rumo qne estão to-
, .

p a ala, com, emendas, tad09·... ., ..

o tercelr? ,rewLegrayao, n� CaI!?O maneJo(}. os aeonteclmentos.101 lIdo o K\,:J)eehente-do�dJ.a, que Consultada a ,Casa, ,e ,SI a llldl- de que fOl'a exonerado, 'CUjas ,pel.l-' , I'
,

()OnstoL� de rt..el'egrarnas 'e o f'íci-os, cação merecer o benepLáJcilo dos ções foram mabéria da ,hora do
sendo oe de3tacar-se o de nO 283,

I 8e.'IJlh01'eS
ConstiLuinws, peço eu- eX1)edienLe.�o ISr, Dr. Governador do Estado vhi-la ao Sr. Dr. Aiderbal Ramos QI1<illl'f[o,' anLe�oútem, a

acusando o recebimento de indica� da Si!"a, {Iigm.fssimo Chefe, do Exe- O sr. Presidente nomeou p:ara cs-, ASSlpmlJ!réia . votava 'llm
çõ,es, dos SI'S. Constituintes, nos ,euUvo, paloa 'que ,S. Exoia. se dig'lle sa Comissão os 81'S. dopu!.a·dos Orty 'va,recer, sObre' a' E. F. SalJta
seguintes Lêrmos: auxiliar 'o povo nece.ss-ita,do". Muohado, Biase Fàraco, O-syaldo

,Catarina, o deputado Ferl1an-
"Palácio do Govêrno" em Flol'ia- A s{�$uir, 'Ü 81'. deputado NUlles' Bl1].câo Viana e ,Sartlo Ramo's. ,do .Melo C,aill ,na a.sneira deJ.lópo'lis, 16 de Junho de 1947. Sr. Varela, lideI' da maioria, requereu :\'ào ha\'enclo matéria para a or- elo-gial' a E. F. Tereza -Grisli-Presidente. Estão em meu ipoder os a nomeaçào de uma ,Comilssão Es- dem-do-dia e nem OI'élidoI' qúe d'e- na. p'ra que, SanLa BáI�bara! Oofícios -de ns. 72, 77, 84, 89, 98 132 pecial, 11a forma do ai'tO lH, § 2°, sojasse' ocupar a fribuna, o sr. Pl'e- Qelpu,Laclo Osy-uldo CaJ)ral, sub-

143, 152, 154., 163, 168, 169,
,

176: inciso IH, .00 .Regimen.to InLerno sidente suspendeu, a seg'uir, os lideI' da minoria, eslrijou, en-
178, 183, 193, 203, 207, 209, 218, afim ,dp .,estlldn.r ,.0 a�sl�llLo OCOI1S-! trabalhos, n!arcando outra sessão gl'}J'ando-se em ódi.os atô/P'Í'cos,229, 230, '23'1',' e 232; ,com' os 'quais tan te dos l'eqnel'lmenlos ellvIados para hOJ�, a hora rcg'lIne.ntál. contra &qlJ el.a ,l'erl'üvi.a., E os
Vossa Exce-lência encami'lIhou até dois re:prescntalll.es udenisLas
.Q. meu GOivêrn,o numeros,as, i'Hlle� Ota"V1'O ' Mang'!:!ob�ira soJidario com emp-olgal'a,m· ó pl.enário, um
'1'essantes e sucessivas indicações fUi "I I i atestando a ex,ce,lêl1'cia da 'e13-de muitos dos senhores depul.ad'Üs lnlda sulina, c outro Iirbelan-
üa Assembléia Consti!fuinte ,Calu-

.

_, _,._.r� _ pr".e,-,tdente D1J.tr�.
_

110-a LT'eJ)]cndamenLe. "A eSltra-
l'inense, 'rOmeí na tlevida ,c&n la -as-

_

_ U .:J.Jl ,da é b(\a" - abemolava me-
sug'estões que :!'lIas trazem par,u a 'u .ç;;, � lrrsamo,rü.e- () sr'. :\['Cln .'-� "c
a!1minisLraç,ão -l)ública a que pre- Rio, 17 (A. N.) - Segllu- (JONJ:E.tt;El-,CIA DE UMA Lão bôa ,quo vai ser eleLrifi.ca-
SIdo, não obstante já 'Possuir, de do se infôl'ma dI)] Raiá, o dis- 'HÓRA ria!" "A estrada não pre.sta" _
meu, um pro.gr.ama predeli,neado e curso' pronlirnci_!ldo pelo. §l'. Rio', 17 (A. N.) � lniol"ma- esLel'LoraYa o sLlib-lird-er� com
-enquadl'élJdo na área das dotações Otavio lUang'abeira, 'saudando, se de .Ban-eiras, na Baia, que

voz go1'dacha 'e gravibu11rdez
do orçamento, das quai-s me seja nos g'c.s(,os - "e tanto llão
possírve1 dispo!' e para ,fora das o presidente Dutil:a, por oca- durante o encontro de sexta- pres(,a, qne deve ser "eJ.eLro-
.quais não me ti lícito cxtravassar. sião de sua cheg'ada a Ba,lTei- feira ultima. ent,re os SI'S. ge- ·üli·lãda".
Assim, levo a Vossa EX1celêllcia os 1'as, está s'eudo intei.pre't41do nel;al Gasimr' Dlltra e OtávIó' O romOJe-l'asga ia em cres-
meus me�hores ,cumprimen,tos, 1'0- pel�s pol'iticos de varias cor- l\:[angabeira foi feito ulll exa- cendo, sem [let'specti:va de
gando os transmita á Casa, com a acôr,c1o, ,quando' o lider da
sinceridade d01;i m€us Ipro[lósüos rentes como definição da. ali-; me g'eral da situa,çã.o politica Inaioria, lembrando 'que a es-
no pôsLo em que me colQ:cou o elei- ança entre o governador baia- (lo país. A conferencia entre trada linb J1I.dice era outra, in-
tora,do caLar!nense. (A'ss.) Ad.erbal no e a politica do chefe da na,- aiS duas personalidades durou, dag'OlI cios 'contendores qualRamos Da SIl'Va, Governador. I -

!\.d· ta
"

'f
- •

d I 'era, MinaI, o juizo udNlÍ'SLa,
Não havendo orador inscrilLo, so- �ao • .l lau a lU ,o�maçao, q�e maIS e uma tOrai.

nessa descarrilélida 'J)orfla..bcitüu a ipa:lavra o sr. dapuLado se nota na politIca baIana Ii J;; o repl'esen.Lante, do Rio do
Saulo Ramos, do yTB., o 9!l-al re- uma situaç!ÍÍo de intranquili. Regre'S5DO o pre

'Sul, '-em tom meIgo e amoro-
.quereu ,a pubhcÇ3;O,. no Dl1ano, �a ,dad.e". o" �., S., D .. ,através do� -

SO, snin-se com esta,'que me.:..
AssembléIa, do oÍlmo nO 298, d'e l'd A lI" t I·d t O t

.

reco reg'isLro: - "Essa ques-16 do corrente, do <sr. Governado!' seu, •

I er ssem.' ela, ,.em-se SI uo e u ra "tfio é qnesrtão' a,berta [laTa o
do Estado, que a-cima f.rau-screve- ma.mfestado, vanas vezes, co- U

. , . meu. 'patLido!!!"
,

mos. mo verd!ldeiro interprete ,do Rio,. 17 ·(A. N,) - O pre'si- ó .gentes! Qu,estão aberta ou

rS:BRVI,ÇO DE P.RONl'O govel'uo da Baja. �'nmbe'm dente Dutra re�l:essou- a'O Rio aberüssima, em.,. I,ôrno, ele·

SOOO.HH,O
. qUalnto á 'orientação eeónomi-; ás 15,30 ho,ra,s. AgUll:trdavam- latos, é Iloyidade ,que os "pio-

lins" de circo dev,em .de apro
ca na BaJa d.efiniu-se, sem I"e-- :p.o po aero'po�to, além' d� nu- v,eiLar, ,para gáudio do. povO ..coIltinuando, o o1'a,dor pete!bista. bu�ós,' 'à fa:vOiJ'

.

da lJolitic.a. , de merosas outras alta,s auto lida, -, Os fatos ocorrem ou. nãoapr,esimwu magnifica indilcação, Y

que, ,foi submetida ao -eslurlo de r�8talfração economi�a e finau. des, 'O sr. Néreu: Ramos, . vice- oéorrcm. ,Se ocon,em, a ques-
uma· C.omissão, 'em que ·.ellIC�l"ece a' ceira do g'oveÍ'no federal.. presidente da Republica, e os

tão é fCCíhaqa! .se não ocor-
'T

_ rem, a qneslão também é 'fecha-JléCe�slda<dre da orgamzaçao do Como desfecho destes' acoD.- ministros de Estado, da! A verdade é uma! No. caso,Sel'V1CO de Pronto Socorro reSll- •
'

"

,

mindo-se O seu p.ensamell'�b no se- .tecI;'Dentos Sttnte-se, qtle �, ,g?- O"
,'"

'd t' d V'
. contudo;.a questão foi �ruberla

guinte:,
'

, ",erno da ,Bala, esta sph,dal'lo.
. comau ao e 8, [lor fôrça dos princ(piós.10 sr,

"O O
. _.

t D t d Melo elogia a Tereza Cl�istina] -,' �'ga,IlJf,laçao por p�rte do com O l)l'osiden 'e. u 1'8" em

e-DO 1· N 'I.."
cm vir·tnde de princípios ,e opoder ;pubLICO em, -coJ.aboraçaol com triIilentó da U. D. N., ou que .JS fitO' av,a' II&?lt,a ,SI'; Calbl'al maldia: a SUIIJradita.as 'e.nÍltlades partwular,es, em ca-

•
,',' ,', .'

,!,

""', a
l'31ctel' provisório e de ,emergêri�ira (I SI. Ota�lO lUangabe.Ira d�,lxo.u l'"

-

'blê"'
. por ca.usa de 'fins . .os ípri'll'ci-

de 'um ser:viço d,e' Pronto, Sooorro- de .s,e.r o-lide.r. do.- pa:r.tIdo�d!.o-bl'Jr, -a ': s,s,em, ',1,8 Ipiús do' ,pl'ifn,eirei residem na

I t- t d i!. ausêllcia clt> inter.êsses políLi-com p an,oes no urnas e, revesa- g'adelll"O para lalar'em seu'J;lo- ,O'SI' 'Cap'J·,ta-o- 'de' �,r'aI' e G'llerl'3 'co,s, nel IS.tl,J,· P os· i'I'ns ·(jo s'e-meu.to médico eLc., para· aCender' ,as ' -

'd l:;t"
,

_' ',' ." U.".,'
' ',' •

.

(pCllmlacões desta -Capital hem co- m� na conClla,çao a, po 1 lca Antao Alvar,es Bara�a, Ilustre· Co- gUl1rdo, na ,presença de inte-
rno do�J.f,sLreito; .

baJlana, (fl�e,,'proJlleteu IM:eser- mandante,do 5° Dlsbnt.o_Naval, em l'êSSflS polfücos no -Sul.
20 _ Constrw;ão e efetivação em vaI' e manter a todo. o. cus,to,". companhIa do sr. CaipItao-Tooente Da.i êsse. cômico abn.c.e-
__�_�_����__� � '_' Orlando BI'ag-a CruzeIro, seu aJu- fecha!

Que·r ,domt"na·r a' E,uro'pa, _e a ASI"a �1a����ft��0����� dee��i.::n ÔI�í�I6 M-a�l·s-g-a-l-a-D-b-o-t-o-s--os tra,ba'thos, na Assembléia C011S-
Washington, 17 (U. P.) - Eurnpa Oriental desde a Po- tituinte do Estado, para agradecer Bage, lr8 (A, N.).-:- Vinda

"A,ssistimos á majoi' crise po- lonia e Hungria 'até o norte da
a representação da,queJ.a Casa, ,por das bandas do "norte do Esta-ocasião das com�mol'ações, a 11

li:ti:ca e á maim' miséria. já ,v�:- Grêci�:, ' d�, J]linho;. eorr�p.t�, da� Batallia �o do, col.ossal nuvem' de gafa-
l'lÍlcada na Eurolp'a. deisde'o 'p'

1

" '.. A,

.1'
. ,RwClhuelo ' ,e ll1slalaçao da'quele nhotos ,passou e póusou 'a les-

,

;
, ' , " ' , , , ' , ' , , • , " •• ,

•• "', 1 • 'ara 'ev.Itar que/este'"u tIm
..

.o D·'".' ''', .:
. .

'fIm da guerra. A manelra"co- .

. .'..' ",,'" ..' pl","rl�o. > '" '. te da, ,cidade. Os que passaramb
,

• ' ':..: PaIS -Vien,ha' a caIr sob ''O "Im-' ,8. - E�'CI,Ç\.;; que, se malliueve em
mo os Estados Umdos enfren ,.

d d't d
.

t " amistosa e cordial'paleslra com eis seguiram rumo á fronteira do
tarão a cri,se, determinãi'á ,'O .p.er�o. a

- � a. ma COn;t.Un;IS �, � 81'S: Constituintes -'retiro�Mse a se- Uruguai e .os que pousaram
futuro do n'Osso, pr6prio :país e recomend?u Wells. que 'Os Es- gtür,' 'sB'JJjdà acmnpanh3ido até .a saí- aJnda estão acampados, ver

do mundo inteiro'" �'deClaroultadüs 'Umdos realrZ'e�'o pro- da, -peleis: :�rs: "deputados J�sé gando ás 'árvores com a sua
, .

'
.

I d" 'd A • Boa:ba.rd, P1'0slldenl,e da Assembleia
no radIO Sumner WeHs, o qual grama e aJu ar a esses palses, e 'os lideres 'das', bâncadas do PSD massa 'enorme; destruind9 po-
acusou em "seguida,' a Russiá: e ,saUentou que pouco :ainda UiDW;'P'l;B e·:.P1RB,�'senhores depu� 'mares," hortas, plantações de
de 'procurar dominar a Euro- foi feito, nesse s,Bfitido, a des- tados Nl1<lle� Var'e'�a, J. J. CaJbral. inverno, sem que até este mo

pa e eventualmente também a peito das garantias dadas até 'Saulo R.amos' 'e'>J: j\L Cal1doso dá mento "se conheça providência
.

' '. . VeIga, re.spectIvamente, bem como
ASla, assegurando-se, de lllI- agora pelo governo norte-ame- do sr. de,puLado, Lopes Vieira, da oficial para cómbater os te,r-'
cÍ;o, o dominio e o contrôle da ricano. banca:c1a pessodisLa. rivefs acrideo8: t,
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Arabes versus
judeus
Jerusalém.,17 eg. P.) - As

organizações ter,roristas judai.
cas Irgun Zvae Leumi e Stern.
divulgaram folhetos, dando

.

as

boas vindas ao-comité de in
vestigação e prometeu assumir
as responsabilidades 'pela sua

segurança.
Entrementes, os .lideres ara

'bf!'S' e'À'}Jl'éSsal'am' a sua Iiliscor
daneia com a investigação, or
denando a greve geral

'

de p,ro
t�sto, hoje, em toda a Palesti
na 'Otomana.'

; - Os dirigentes arabes também
deram instruções aos jornais
arabes, para que boicotem to
das as> notic1as reiferentes :ás
investigaçoos reaUzadas pelas
Nações Unidas,
A primeira reunião do comi

té de inv,estigação 'deverá ser

realizada hoje,
� ", '.-

'

Está no Rio
Bob Hope
Rio, 17 (A, N.) - Bo,p Ho

pe, cOnihecido éomediante de
Hollywood, falando, novamen
te, á reportagem, disse .

que
passará 16 dias no ,Brasil, de
vendo v�sitar sãÔ Paulo, a

"cidade ,�is industrial da A-·
mérica do, Sul" •

Declarou,· depois, que consi
dera rediculo <O divorcio, por
causa dos .absurdos que se têm.
ve:r1!fiéado, atliantando quje
95% dooses pedidos sobre os

entendimentos entre a Rus'Sia.
e os Estados U�idos, di:;se':
.

"- Acho' que tudo vai te�
um fim' muito bem, porque a,

Russia deve facilitar esses óti-·
mos' entendimentos com o,s'

Estados U;Uidos, no interesse:
de todos e dela ,propria. Eu re

zo 'Para que nunca mais haja
outra guerra.
Vi de bem perto o que passou

e com a graça de Deus não,
desejo assitir nunca mais a es.....

petácúlo ig�al" , Manifestou

que os artistas do lado
.
dos

quais gosta mais de trabalhar
são Dorothy Lamour e Bing
Crosby, êste seu particular
amigo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr.P1'ietá1'io

'
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I
Eleette - Tecmco - P-1l'ofi..ionaJ

formado na El,l-rOPCl
FlorianópOU.

.

. �ua Joio Pinto n. 29 -- Sob.

A.proxIme-se mais ele seI'
amigós e parentes endando.
.Ih�s 11m número da' redsta O
\VAJJE DO ITAJAt, "�o de-

dir,ada"a Florla....'
.

,/

I QUEIXAS E RECLAMAÇ6ES I'i
PREZADO LEITelt: Se o Que a,. ,

,

JUeressa
. é,. realmente. uma providencia

pua endireItar o Que e.tiver crradl' OU

para Que aí",,� falta não le repita; II

NAO o eacAndâlo: Que a Ol1!1 reelamaçio
, l1li Quebra poderá vir a caUflar. encami.
oh.,.." á SlYCÇAO ltECLAMAÇO.ItS.
d� O ltSTAIlO. que o.!lU{) oerá levada
em demora ao coaheeimet2to de Que,.
de direito, 'reeebesuio v. I. uma iDÍorll1ll'
çIo do reoultado. edora 'em alguu ca.

101 Dio aeJam publioadea nem " reei•.
_çlo nem II I)<'oridéucla 1Jomada.

CA'I)(A POSTAL:l?J9 .�- FLORIANÓPOLIS j

J
I

'I

quere'm
,'R.io, (A. N.) - Cob O título: Houve outros que regressaram ;pre-
"AgO'l'a são bi-asfleiros", o "Cor- sos corno traidores, Outros os tais
reio da Manhã" publicou o seguín-. 4.500 e tantos - foram f,ieando
te tópico, em sua edição de on- Talvez as coisas melhorassem ...
tem: Mas a Alemanha não melhorou. Es-

Não mais .ser

Então deu nesses 'tentos a ansía
cotweniente de voltarem a ser bra:
siteiros enquanto, apesar- de Ludo
o Brasil ofereüe opor-tunidades ...
A dupla 'nacíonatídade, como se

vê, tem suas vantagens 'para quem
a aceita, e explora. Mas agora 'pa
rene que é a nossa vez. Não deve

mos querer brasileiros renegados
p iores do que os estrangeoros sem

comprorríissos. E então é nesse

dever examinar como são brasüei
ros esses repatriados . Não apura
das as causas justas por que se

venderam para o Reich, melhor há
de :s-er que fiquem lá.
Já temos aqui um número mui

to grande de máus cidadãos ... "

,

O CURSO GENERAL OSÓRIO, 'em' Porto Alegre, manterá,
a partir de 1.- d� junho, um curso especializacio �e
preparação Q esse concurso, sob a direção de dois Ins
petores Federais. Para 08 candid.atos do. Interior e de
outros Estados será proporcionado um curso' especial
por correspondência, com a remessa das aulas tagui
g-ro.faQas ,. de tôda a legislação cuja cona:ulta é

permitid•.
Informações: Caixa Fastal 140l. End. Teleg.: .

O T A €
Pôrt� Alegre. "

"Há alguns dias, um viajante tá ocupada, é terra vencida e nada
vindo da Europa declarou que exis- oferee a quem precise de traba
tem na Alemanha, cerca de 4.500' lhar e lenha sonhos de progredir
brasileiras esperando auxílio para
serem repatr-íados.
Já se estará a esta' hora provi

denoíado sóhre 'essa repatriação ?
SeI'lá bom, antes de mais nada, sa

her-se que brasileiros s-erão esses

Ü Brasil, pelas 'suas constituições

1-
'e, infelizmente, já 'tem tido mui

Las. . .
- jamais reconheceu o

prinlCípio do jus sanqu.i'nis que pro-

,•
curam sustentar os países que nos

fornecem imigrantes ,e que não po-
dem dar tr-abalho a Lodos' os 'seus

f'j,Dhos. A favor desse pr.íneípio. sem
pre se manlfestara ma Alemanha
prindprulmente e um 'pouco a Itá- '

lia. Isto, porém, não teria impor
tancia se os imigrados, bem- rece

.bidos como o são entre nós, e bem
sucedidos nas atívídades a que aqui
se dedilcam, fossem mais reconhe
cidos á naç'ão ,aJc01hedora, e a seu

.pov-o, e l':espeita-ss,em 'as' lei,s e ,prin
cí'p:ios aqui estahel'8:c,irdos para bra
güeir.o-s ,e estrangeiros. Mas nã'ó' 'só
muitos ,dele,s como até s,eus fi1ho.s:
bra.sileil'üs pelo sol,o, dec,ididamen-'
te se r:eüusa,m a ,esse dever. E é
trisLe verifi{·..aI�-s'e o quanto é gran
de o numero de hossos cornrpatriü
tas - ,de ,oriig'em alemã na maio.ria
- ,que falam mal o por�uguês e co-

\

mo na c,élebre anedoLa, só são bra
sileiros. ,. ás v,e�es.
Antes' de HiÚer lançar Ü' mundo

na fogueira ,da gue.rra, ess·es 4,500
e tantos bmsileiros foram partindo
para o Reioh e lá s,e deixal',am iicar.
A 'guerr,a Ichegou e' -eles não, quis,e
ram a Ll:xili,o para iegr1e'ssar ao seu

Brasil.' Andaram servindo nils fo;r

çrus do negTegado F'ueh1'er, 'e não

'püiLWO'S oontra os br,as.iJ.ei.ros na

Itália, sem pensarem Jla v'olta á
terra querida... Houve um que
ajudou a libertar Mus�olini ...

Os estudantes
írêo à, greve
Rio,. (A. N,) - Corno se sabe

o Conselho Universitário majorou
recentemen te as taxas de matrí
cula e outras da Universidade do

Brasil.
Os alunos protestaram e fizeram

um apelo á Câmara Federad, que',
reconhecendo. a justiça do mesmo,
elaborou um projeto, que ora ,g·e

encontra na Comissão de Finan
>, ças, já <com parecú rfavO'I1ável da

Comissão de Ensino, c-oncedendo
uma "verba para 'oOlbrir o "dehcit"
I'es'UltanGe do aumento de taxas.

Enquanto, po-rém, nKo sai o' di-

�������;1(}°�J�;�:�s�,��;;�o. p����amm�� I
ratól'ia, que lllE'S foi ncg'ada Oll- i�eJl1,

I,Em visLa disso, os universil.ários
'lidera,do,s p,elos alunos ria Escola
Na,c,ional de Eng-,enharia e da Fa
eu Idade Nacional de A.l'CjuiLetllra,
estão mobi.lizando a classe para úm
movimento unânime de pl'olesLo
CJl}e poderá ir á gr,eve g,eral, c,aJS-O

não sejam alen,di,dos.
Eslào sendo 'c,011'Vocadas reuniões

del'irberaLi,vas na Es,c,o.la de, Enge
nharia, amaIllhã, ás 16 horas, na

Escola de, Arquitetura, ás 8,30 bo

ras, e 1]0 Dir,etório Central d·e' Es

AI tudantes, no dia 17, ás 2.0,30 ha.ras

� QUEM'" itilolf?
------------�---------...,..--..;;------- Uma cO,rrente de ouro reben·

I:.D,.·,S.peto.�r' .', da Ensino 'SecuRdário tada, cem uma chave, avisar

.

- nesta Redaç?o que. será gr_s·
tificsào.

(Co_curso allerla até 16 de junho, na Delegacia do' D.A;S.P
, à rua FeliDe Schmídt n.· 5>

\

WashJngton, .. (u. P.) -'
A Associação Americana Anti
Comunista acusou ao sr. Hen
ry Walla.ce, ex-secret'ário ,do
Comercio e ex-vice-presidente.
dos Estados Uinidos, de pQssuir
",forte simpatia pela causa

comunista", e pediu á Côrte
Federal um mandato para-ilp.-

_ ,prensa , ..que ele pJ'onunciasse
um discurso no Teatro Munici
pal, de 'pfOlp,riedade publica,
Is,e,gun-da-feira ,próxima, a ,noite.
Diz a associação que a enti":'

dade que apoia a confe:r,ência
do sr. Wallruce e 'integrada de
abordar' tema' relacionado.: com .

os direitos do homem. Acusou
ainda o sr. Wallace de eis.tar
concitando a nação á rebeldia.

Para (;oncursos E.daduais ou Federais
e Exames de Admissão

Estude 'por (;orrespó,ndência
Portu!Juês, Matemática, Ciências. Geogrc:sfia,

Bis tório do Brasil, etc.
InteX'8ssa'o? pre.encha eate eupão e remeta�. pare C, PGatal 332
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Acusado de
·extremista

Envie 00 seu amigo dista'ft1;f
um núm.e-IIO da :reviRta, O VA
LEi DO ITAJ.U, edição dOO')
cada a Florianópolis, e �s8bJ'

estará contribnhldo par�
m-a.ior d� cultural

de nO!Ma telfl'a

�C�:!���!:d�ata- l:
men te quelq uer irre-

�
__R_U_I_a_T_i..d_a.,.d_'e_..n_a_..

e

...n",t_r_e_glllla_.:;�".de seus iotnees,

':

,

Em poucos minutos a nova, receita
- Mendaco -=- começa a circular no ..

sangue, aliviando os acessos e os ataques .

da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e .

facilmente, Mendaco alivia-o, mesmo.

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mUCUB que obstrúe as vias res

piratônias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho,Menda.o tem tido,
tanto êxito Que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça.
MenClaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossagarantia é· a sua maior
proteção.

N",ndaco A�"��mc:.m
Agora tambem a (r $10,00

Oro (LARHO
GALILIETTI

ADVOGADO

G.

·Crime o cível

Conatituição de Sociedad"'lI
NATURALIZAçõES

" Título. Declaratório.
ElIcrit.. - Praça 15' de Nov. 23.

lo. andar.
Ra.id.. _ Rua Tirndentell ,47.

FONE •• 1468
.

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

Iheiro da ilnstrac!\õ a.cima, otàrecar
file. em ,o.miLv-e1 geSto, um' câJice do ·i

excelente Qperiravo KNOT. Iam_
... V, Sia. de ncrescentar. ao agrad& ,

oe. a geu'tilezn.:ESíEÉ TAi'1- ,

�

BEN O I1EU APEi?lTIVO
'

1'RED/!ETlJ!

I "

! U/'f PPO/)UTO DAKIYOrU IIIO.�CO'f. � U611110S
' iiT.I..,AI ..

DOENÇAS NiERV''iA.b
Com os progressoBll da me4ie!�'

IlQje, fiII doenças, nerVOSlIIJ,
.

fle.Dlte,
traladu em tempo, sio mal_ \i�
feitament<!l remediáveia. O eunndfli4
demo, frato da Igno!'iRcia, só p6!>d(i','
prejudicar 08 individuos úeiatlol! Gk):1'1
'tais enfumidsdes. O Ser.vi!;o Na
elol.,).l de Doenças ment!Üfl cU!Jpg!())t
U um Ambulatório, que atenllis gral
m.h..mel!ite os doentes lI�f'fOIlM aYN

U,gIi!1!wo. na ib!.$ De�u!ofo n. t1U $;,
�jI 11 �ll'm. �ri�.atG.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Consorciuam-se, civil e religio
samenle, á 29 de !\lIaio, p. rindo, na

cidade de Lajes, onde rcaiel,em, a

gentil seuhol'inha Ol'clüdéa Len7.i.·
fi no ol'namcnlo da sociedade la

jeana e prendada Jilba do sr. Osrí
rio Lenzi, elo alto ,comércio daqlv;;-
la 1)1'<1\::a, com o jovem conlado- "omp'8nhl- � de 110ml'an.elo Sl'. Adelmal' BL1'rg,el' de Cas- \I u . U e- . PROGRAMA

1,1'0, filhu do nosso preza·do col·ei;p dl-as Joa-o Rio
I PARTE {)cDEON

de imprensa, S1'. Thirugo Vieira rie,
" I 8 GIORDANI Caro mio As 5 e 7lh hOI':as

Casll'o, alto funcionário {lo Mil! '5- Deveor-á-��t.rea-I', ,dia,�do mês ben; CALDARA - La costanza Sessões das moças

lério da Ag-riCiJlIlll'.a, rrsideilLc ncs-I
entrante, no Teatro 'Alvâro vince; MARTINI ___!_ Piacer dr, ia} - -o EsporLe em Mar'cha n.

li,'AZEM ANOS, HOJE: la Capi,tal. de Carvalho, a Companhia de amor; SOISSONS - (1150)' - 136 - Nac. Irnip. Fi,lmes,

- a exma. sra. d. Josefina Pal'aninfal'am o�álo ciYil, que 'Fei Comedias l.0ão Rios, que ao Ha, belle bronde; SCÂ,_RLATTI 20) - No Rei'l1o das ,sereias -

:&hmidt, esposa do sr. Olavo realizou na l'psi.dência, do ca,p·ta-I nosso publtco oferecerá uma
- O ces'sate, di' piagarrni. ShorL

Schmklt. li�l.a sr. Osório Lenzi, por parle tla I sede de espetaculos in teres- II PARTF OS SEG{{lEDOS DE SCOTLAND

-a exma. sra. ,d. Joana Borba, noiva, o sr. Plátano Lenzi e a sra, I santes com peças de verda- QACCINI - Amarilli; HAEN YARD

,..8&posa do sr. José Cândido Bürba. d. Olga Bu/ger de Castro, pOI' par-! deiro valor ar tis tico. DEL - Ah! Spietata' BEE- Com: Edgar Barl'ier e SLephaine

a ,exma. sra. Judith Oliveü'a, es- Le do noiyo o sr. 'Vilson Villl1ar A.... companhia conta com
THOVEN - In, qüest� tomba, Ba,clhelor

'

,;.posa do Sl'. Germano OlilVeil'a. Bueger de Caslro c �I:a. d. Zi1rna' um elenco de artistas ;á con- e·scura; RUB:INSTEIN - L' , Preços:
_ as sms. Cordolina Fel'l'eira Flores. de Castro,

.

I sagrados pela sua atuação Asra, op. 32 nr. 6. Sras. estas. , , .. Cr$ 1,2'

:Souto, Leonlina de Almeida Jorge O áLü religioso, que SE' ,efeCuou em diversas capitais do Bra- III. PARTE EsLudant.es Cr$ 2,00

e Emestina Donne!' NelVes.
.

na capela (lo Asilo "São Yi.cenle dt' sil, dando a certesa de um
r. GORIN - Lullaby; GRE- CavaLheiros . ,' Gr$ 3,00

- a sla. Hedi Rosa, ·filha do .,.r. Paulo", foi paL'aninfado pE'lo sr, lira'!:'.de exito em nossa terra. TCRANINOFF - Mon Pays Censura: - Até 10 ,anoól.

João Batista Rosa, eslima,rlo dCjllis- Oswaldo Lenzi e sra. da. Loureles! E' secretário da mesma o
- op. 1 nr. '4; TSCRAIKO-··· , , ,

,

:ta, e funcionária federa'l. Lenzi. pOI' parle da noiva c pelu' sr. Jacyr Morais que ontem WSKY - Nur wer die Seru- IMPlElltML

- o Sl'. Mario José Bastos, S[', OsÓt'io Lenzi e senbo,rirbha Amé-I nos deu o prazer de sua vi�i· sucht kennt; MENDELSSQ- As 7Y2 horas

__ os!'. Teri.s Boabaid, comer, lia Leite, por par'Le dO noivo. ta a ,esta Redação. RN - L: Eden; C. GOMES - 10) -.Q Esporte em Mar.cha R •

..eianle. Dadas as relações 'de amizade

E b
.

Sogni d'amo,re (da ópe,ra "LO 140 - Nac'. Imp. Filmei,

- os srs. Germano Bona e Jo.ll011- qUE' as' (amílias cios nl1benLes des- De ente tráglG8 SCRIAVO!'. 20) - Fox Aírplan Ne';s
.,son SanLos.

.

frutam pa sociedade laj.eana, gran- M"
AQ piano a professora snrta. Atualidades.

_ a exma. vva. d. Conceição GU1- de foi 'Ú 'número de cartões
• &X.lCOS'O f17'd(U, P.)'

.

- 40 ONDINA DITTE.RT 3°) - OSC.A!RITO, na maiOT
., _

e

te-I mortos, en os e maIS de 2
e

n13rãE:s Grijó. legl'amas. de felJCllaçoes l'ecebidos milhões de .pesos de prejuizos!
mais ·cÔmica "bola" do

- a menina Dulcinéa Pereira. pelos nOIVOS, vendo-se na C01'bell- tal é o trágico balanço d _I
IcInema naJCiona1:

RODOLFO BOSCO
le oa noiva. lindos i.l cuslósos. mi-II v-es inundações, ocorida:s g��_ ALUGA-SE FANTASMÀ POR ACASO

I�O� t E
CP1'eço: Cet 4,0, O uni"o.

" ,.

.
' , ,

em, no stado de Aguas Ca-
'P "

_ .... dat<� de hoje assi.na'lq o an i- A
- f Uma sala t�rrea sita à rua Censu1'a: - Até :14 ano"

ver-s.ário tio sr'. Rodol-fo Bo�co, i'Ull- '

pos as cerImonIas,
.

oram, _ser- lientes, no centro, do México
\'lelOS aos ;presentes farl<;t. meia de: em consequência da t d' Jeronimo Coelho mobiliada.

<úionário ft',deral aposentaelo, al.1wi- f' d f' b b' I I
ru ura e

D' f'
mente eesi,uinelo em Itajaí.

.

rw:�, oc,�s e Inas' e Fas, sde- várias barragens, ruturas estas,
a·se tpre erenCla 8 quem ill-

g'Ullvt:O o Jovem .par, em viagem ·e causadas pelas chuvas torren-j eresssr os movelS_
"

Bri�,hante inLelig'ência, o dislin- nupmas para Porto Alegre. .

"d '1
. . Tratar nesta redaçao.

to. am;vet'�at'IanLe fIgura na oalena' E b [' d' 'l' t
cIaIs cal as nos u tImos dIa;s .

.
" •

O· 1,m, o.ra r ar c, r.E�gIS amo" es e _

,dos .lIter�L�,s· ,c,ata1'll1enses,. tendo 'a,con le·cimen lo, apresentando ao' ciI
VfJlde-se wm'lil e. Curitiba,

'-escrIto varIaS o.bras teatraIS, sem· jovem par e seus di,o-nos prog,enito-

0/'Q.'
r:

.V". t o·
atuslmellte em fUllcielilalllent", I

1)1'e !'epresentadas com êxito. 1'1'8 'as nossas felicitações. naquela cidade.'

��ssocjall1D-nDS ás homenage�ls
. Tra.hlr co., G.ndin & Ciat,

'que hoje lhe serão iPr-eSlL31das� por FALECIMENTO RUA Consel�eiro Mafrlil II.· 38

,seus numel'OSOS amigos e admil':l- "Fal••eu a 10 do .orrente em em F10riI=Wôpolil.l,

,dores.

I
Nne Veneza. .iil do E.tado," A União das Sociedades Beneficentes de Florianópolis'
nOlso amigo José Bortoluzzi. realizará no .próximo s.á'.bado, 21. do oorrent.el á rua Trajano, IMuito ••timado naquela zona. 5 d

- José Ferreira e espÔ6a.
BATIZADOS: Joeé Bortolú'zzi é um elemento

n. , as 15 hora;s em dIante, maIS uma reUlllao com o fito de

Foi levada ontem l\ pia ba- �ociQl que, realmente deixo ICUlUna promover um plano efi-ciente de assistência ao realmente eta, Aracy Berb Ferreira,
'üsmal da Catedral Metropoli- lr:r'preenchxvGlI, pelo seu deliapare. nooessitado, .bem como prosseguir na humanitáría campanha partieipal1ll ao. par.ata. e

.
tllmanto. pelo agasalrho do indigente.

I Gmige•• DOlaCi1'll_to lie .e\l

tana, a encantadora garotInha Lam.ntamo. ellia morte, que filha ALEXANDRE lOSE'

Ione, encanto do lar do casal n!o ,6 enluta liLmQ famílio como Convidam-se, para êsse ato; as asso·ciações de c3lridade e Clcorrid••e dia 5.0 .one.ta

'Rui de Castro Gauda-Maria ainda a comuna' em. que vivia o as pes<sô:a,s inter·e·ssadas.
.

Ra Materai.ode éle
.

'de Lourdes Machado Gandra. pran1:eedo Bortolu:1zi.
_

. .
ftOrian6pela,

Ione, que nesse .me��o di.a S·'E'R'V·','ç'·0···· D··E·· .'J
,
.... federaçao de Vela e Mofor

'completou seu primeIrO alll-
.

versarIO n�ta1ício,. ofereceu METEOROLOGIA de Santa Catariaa
-uma lauta mesa de fm os doces

e guaranás ás suas amigui�
llhas.

festa na Pedra
'Grande

,Será realizada no dia 2!1 do C01'-
rente, DO Grupo Escolar Padr-e
Anchieta, na Pedra Grande uma
bela festa joanína.

'

As ,animadas ol'ganizacloras, pro
fessoI as Ru bh Vieira Franeoní e
Jrenr Monteiro, contam com o
apoio das demais colegas e dire
l-�l'la do Grupo, que também não
lem poupa-do esforços para com
ploto sucesso dos fesle'jos.
Entre os atrativos da 110iLe po

demos contar com barraquinhas de

1:,1'enclas, fogos de artíf icio, Joguei
I a, poço magico e um bom serviço
de bar.
Tudo faz prever uma bela noí

Iada 'no bair-r-o da Pedra Grande.
O produto será deslinado aos po

bres ria localidqde.

Continua O ESTADO fazen-
.âo distribuições de váliosos li
,vros, inclusive romances mo

,dernos, entre as pessoas que
constam de seu cadastro soo

.cie I,

�s pessoas que ainda pão
}laTam preenchido o coupon
.q ue diariamente p ublicerno s

"p_oderão faze-lo. agora, hebi
liteado-se, assim, a concorre-

. rern a tão illteressante inicia
tiva realizada sob o patroci
J'lio da LIVRARIA ROSA, à
_Deodoro n. 33, nesta Capital.

--o-

.ANIVERSÁRIOS LeYantadas Noturnas
Enve.lhecem os Homens

Frequentes levantadas ou micções no

turnas! ardência, resíduos esbranquiçado!
na urina, dôr na base da espinha dorsal
l�a' ingua, nas pernas, lfervosismo, debi:
lidade, perda de vigor, podem ser cau

�a�os por urna enfermidade na próstata,
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos, Para controlar êstee
tranatôrnos e restaurar rapidamente a

�aúde e o \-igor. siga o novo tratamento
cicntHico chamado Rogena. �1esmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimo!!
que Rogena o ali\-�iará. revigorizando sua

g�3.ndu�a, pros�ática e fazendo com que
V, se slIlta mUitos anos mais jovem, Peça
R09_ena em qualquer farmácia_ Nossa gR
rantla é a sua melhor proteção,
p -1'!l!I1--a

� inclicado no tra

A''I:G�vllB;l\ ,tamento de prosta-
"itE1S, urctrit�5 e <.'i6t_ites,

SRA, H1LDA PEDREIRA (rEçA
'I'ranscui-re, hoje. o aniversário

.da oxrna. fira, (I. Hilcla Pedreira
.d'Eça, esposa do sr. Othon Gama
.d'Eça, provecto aclvog'ado c profes
,:SOl' da Faculdaue de Direi Lo.

,Senhol'a de altas virtudes so

.ciais, ceata com vasto ctrculn do

':amizades. Ás llOmembgens que hoje
Jlhe ,,·erão prestadas. juntamos os

l'espei,tosos clíml'n·im-e.ntos rio Es
.tado.

.

SRA. OLG�'\. A. DA SfLVEIRA

iCom:-m��'a seu na lal.fcio: l�o,ie, (j I..exma. Sl a. d. OJ,g.,.') Al'auJO ela Sil
veira, esposa do, se, dr. Manoel Pe-

'

·elro ,da Silveira, e que hOje 1'.ec('l)e
rá as homenagen" ele seu "asto GÍI'
,cuIa de relac,:ões.

LENZf êASTllOENLACE:

ME'NINO MANOEL-PEDRO
Transcorre hoje, o aniven,á

.-rio natalí.cio do menino Ma
noel-Pedro, filho do sr. Joa
,quim Lúcio de .sousa, funcio
.nário da r. O. E.

Ao ani,versariante. enviamos
:nossas· felicitações.

_,

e.nveco o. repre,entontes dOIl Clubes V.leiro. da Ilha e Iate
Clulae de FloriGlIlÓpClIÍII, bem como Il' meai\:brea da Diretoria delito
!'el!leraçiío. para uma reuniull a realizar·.., quinta-feiro" dia 19 do
cerrente. áli 20 hora•• no Cluba 12 da Agoeto, ri fim de .ar' tratados

.

••suntes de inter••ee geral'.
Flerian6polis. 14 de hmho de 1947,

MÁRIO 'NOCETI. Comodoro.

Pl'�risa. tio tam,po••té 14 hora.
do dia 18 na Copi1oalt: f

Ternp.: bom. com nebul�.idode,
Neyoeiro.
Tampe_wl'O: eatlnei.
Ventali: de nGlrd••te li1 ItUelte,

A "ira da toal>!1a ganho:u, ° sr. fres_l.

,Anlt\"io !Cunha, rua, Lajes, nO 150. Tem"erotwr>cail extrema. dfl on\em:

"Procllrar à rua Padre Roma na W5. mGKlrnQ ?a6' mínima, 11,6,

Fl;;.sTA DE STO. ANTóNIO

O "Diár-io da Tarde" pro
curou, ante-ontem, con

fundir Ipara desmerecer e des
virtuar a atuação do deputado
João' ,Rii])as Ramos.

'

A verdade, porém, é qlJe o

deputado Ribas RaÍnos, 'Cofajro
samenLe, ení'rentou o berrei
ro e as ameaças udenístas,
quando desassombradamente,
desmaca rou a bancada ude
nísta, dizendo-lhe, de corpo
presente, que o pedido de g-a
:aIJi�ias a um indivíduo que
e bebedo inveterado e frequen,
tador do baixo meretr-íoio
constituía poliiicolh.a condena
da pela bancada do PSD. Esta
é a verdade. Não se defendeu:
mais nada. Nem mesmo os ude-
n istas.

'
•

A bistória da "pena de mor
te" e íulio que chen-a a "cada
uer", essa é verdadeira 'pois
os deputados ude.nistas' fala
ram muilo em liras, em morte
em assessinos, em pena d;
morte. Muita coisa lúgubre.
'I'atús de rabo mole... são
doidos' por sepulturas. '

Quanto às inclinações f) pre
,di·!eções mórbidas do "Diár-io
(Ia Tarde" só nos resta conde
ná-las. Que o Diário' ,e seus

dirigentes drIendam o alto e
baixo men Lrício vá lá.' Mas
que, o Diár-io ipropague e in':'

. ccnt.ive a prática delas pela."
Imprensa, lSSO não! A função
da Imprensa é muito mais ele
vaela.
Divulgar e informar coi,sas

sãs, honestas e com ho�esti.da
de.

�E' a :den'ota que o cte,putado
Joao Rrbas Ramos' inflingiu {[
.bancada uc1enisLa pisou os (Ja

los do Di,ári'Ü, o bom nome da
rcultura ,catarinense e a hig>ie
J),e da llmprensa não devem ser
violenLa'Clas 'Pelo jornal que se
eliz 61'g'ão de um partido po
lítIco. '

Que o Diário seja ·cabta�
cega" j,á haviamos notado. Que
se,_ja "C01'VO" 'l1ão... Será que
o Diúl'io eS'tA cO'l'vejanclo? . ,

Baritono Wolf
Scbaia
Os amantes do ,bel canto terão a

oportunidade de ou,virem' no pró
ximo dia 20 do corrente no Club
12 de Agurto o barítono patr-ício
sr. Wolf Schaia, o qual dará um

concerto sob o patr-ocínio da So
ciedade do Cultura Musical.

O jovem artista paranaense ini
ciou seus estudos musicais no Ins

li tuto Santa Cecilia sob a ,orienta
ção do ienornad« maestre De Pe-r

çâo cio l'QIl'omado maestro De Per
siso Posteriormente foi aluno de
Alceu Boecnino, arl ísta muito nos

so conhecido, o qual já 1)01' inurne
ras vezes esteve nesta cidade acorn-

'h '

p�n ando, diversos solistas. .

O bar-ítono Wulf Schaia é um

artista consagrado já pela crítíca
musical ela cidade de Curitiba cn

de se exibiu diversas vezes.

Vio l in issa ela Sociedade Esludan
til rle,COl1.c,p'I'Los, está a seu cargo a

orquestração c distr idiuição elos te
mas musicais. Como compositor
fecundo, muitas são as .o.bras de
Wolf Schaia, e dentre elas desLa
se uma "Gavottá" que será exe

culada no cOTIicerLo a ser ,realizado
no próximo dia 28 no Círculo 'Mili
tar de .Curitiba. Tem ta�m em

pl'e'J)aro uma ópera.
Nasci·do em 1922, cursa o bari

tono Wol'f o úHimo ano ele Quí
mica industrial e, na fest.a elos es

t.uda.nt-es de Engelllh�Tia da

Ulli-l'vers�dade ,do Parana realizarIa n�

Soci,edade T,llalia, cantou Inn) o

primeiro alo da imortal o-pl'l'a de
Verdi "11 Higolelo".

Os ingTPsso::: encontram-se á
"enda na Relojoaria Moritz.

CONVOCACio

RITZ - As 5 horas
10) - Cinelandía Jornal - D.

li'. B.
{

20) - Jararana e Rabinho numa

soberba inl-eqJrctação' ao
lado de Cléia Bar-i-os
Apollo Corrêa - Quarje
to ele Bronze -\.L.ama,nLine
Babo - em :

NO TRAMPOLIM DA VIDA
Censura: - LIVRE.

, Precos : Cr$ 3,60 - 2,40.
.............................. '-.

R'lTZ - As 7Y2 hor-as
Colossal. programa

10) - Cinelandia Joma"1 - D.
F. B.

20) - Glór-ia Jean - John Qua-'
len - em:

'

DESPERTAR REVELADOR

IVO TRAMPOLIM DA VJj)A
Censura: - Abé 14' anos,

Preço: Cr$ /1,10 unico.:
\

•••••• 0•••••••••••••••••• ; ••

ROXY - }..s 7% horas
10) - ,Cinelandia; Jornal -, D.

F. B.
20) - 'Preston Fosl,er

Patrick � em:

DUPLA ILUÚO
30) - Suzana Foster

Bey - em:

CLIMAX
'Censura: - Até

Preço: Cr$ 3,00 uni,co.

Gail

TurhaR

1ft auos;

Bicicleta Sueca
(CENTRUM)

Vende...a uma, complatame.te
nova. eqllipada som. farol, e.pa
lho. bailldairinha•• etc. Ver e trct
tar na rua COR.alheiro MeafrCl 54•
MACHADO '& CIA.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUiZO DE DIREITO DA la VARA DA
COMARCA DE FLORIANóPOLIS

..

�o ftl"AD' '-('.h.art;a. f1!!tra 18 da Junho de 1947

Edital de éitação, com o prazo de trinta

I'(30) dias
-O doutor Arno Pedro Hoeschl, juiz de

direito da primeira vaa-a da comarca tie
.Flor]anópolis, EstJado de Santa Catarina,
na rorma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

citação com o prazo de trinta (30) dias
virem, ou dêle connecímentc tiverem

que, por parte de Manoel JOaquim da
Silva e sua mulher FDancisca Cunha da

Silva, lhe foi dír-igída a petição do teor
seguinte: Excelentíssimo senhor doutor.
juiz de direito da prtrrêeira vara. Ma
noel Joaquim da Silva e sua rr.ulher
Francisca Cunha da Silva, brasuelros,
êle chacar'eír'o, ambos residentes no sub
dístrmo do Estreito, desta comarca, por
seu advogado abaixo assinado, vem ex

por e r-equerer o segumte : Primeiro: Os
suplicantes são possuidores de um terre

no, sito' no mencionado sub-distrito do

Estreito, próximo à Ponta do Leal, com

23 (vinte e três) metros de frente, que
faz em terrenos de marinha, alar-gando,
nos fundos, para 27 (vinte e sete) me

tros de largura, conrrontando pelo lado
do norte .com tem-ena da Sociedade Imo
'biliárlla ç:atarinense Limitada, e com a

rua São José, e pelo lado do sul com

terreno de João Jeremias Coelho, e fa
zendo fundos em terrenos da sociedade
supra mencionada e de Alfredo Vlt0r de
Araújo, tendo pelo lado do norte 120
(cento e vint�) metros de frente até os

fundos, e pelo Iado do sul 117 (cento e

dezessete) metros de frente a05 fundos.

Segundo: A posse dos suplicantes sôbre I
-o referido terreno, tem, diretamente, I·
IT"ais de quarenta anos, tendo-a obtido I
de seu sogro, Elia's da Cunha, e d€ sua

sogra, Françisca Cunha, ambos rateei
'dos há cêrca d€ quarenta anos, e de

quem os suplicantes adquirlram a posse,
mantendo-a a.té hoje, mínterruptamente
·e sem reclamação OU protesto de quem
quer que seja. Terceiro: O sogro dos

supíícantes, muito antes do casamento

dêstes, adquiriram o terreno de .que se

trata,
. corrrprando-o a José Elilas da

Rosa,
.

que
.

em, naquele tempo; 'pessoa
.relativamente abastada, e era; então

dono' de grande par-te das terras situa-

_I:
das entre a Ponta do Leal e Bacreíros, ,

entre a praia e a atual estrada de roda

gem, não tendo.' sido, porém, jamais en

-contrada a escritura de compra e venda,
o que é de atrtburr-se ao fato. de se fa-

zerem por meio de simples instrurr.entos
,

particulares
.

os atos de tal' natureza,
-----

que por outro lado, não eram transcri

tos'no registro de ímõveís, o que ainda'

hoje se observa frequentes vêzes, o cer

'1;0 é que os suplicàntes não consegui
rarn descobrir o titulo referente ao imó
vel acima descrito. Quatrto: Por outro

.lado, não há dúvida' de que o sagro dos

suplicantes, tal qual .êstes como sucesso-

ireS daquêle, eSltiveram, .desde 1880, mais
. , . .

ou menos, na posse mansa e pacífica do DIa 2·2 domingo - Festival promovido por um grupo de senhor í.,
terreno mencionado sem oposição de. , t d d S

_.

-quem quer que seja, e sem interrupção LaS, cons an o e chwo, surpresas e apresentação doO apreciado

ven-Inenhuma, o mesmo acontecendo com o tr iloquo Conde Herrnann e seus bonecos. Mesas reservadas Cr$ 2000.
antecessor do .sogr'o do suplicante, o alu- .

'

<lido José Elias da 'Rosa, que fôra ante- Terá inicio ás 20 e 30 horas. -

rtormente senhor e possuidor do terre- D' 20 'b d E 1
- .

.

no, por tjlmpo pelo menos superior a i- la -o sa a 0- 'm lomenagem a Suo Pedro, g.rM1de festival pro-
<luas dezenas de anos. Qumto: Em resu- movido por uma comissão' de senhoritas associadas do Clube. Opor-
mo a posse dos suplicantes, acrescenta- .' '.
da'à do seu sogro e pai e'à posse ante- tunamsnte publicaremos o pro.grama que for organizado,
rior de J'osé Elias da Rosa" geralmente
conhecido, na época, como' Juca Rosa,
duro há mais de oitenta anos, serrv re

clamação de quem quer que seja, e sem

nenhuma interrupção, e em todo o tem

po com o ánimo de dono (animus stbl

l1abendi). S€xto: A casa e outras pe

quenas benreítortas exísterrtes no terre

mo, foram levantadas há muitos anos

pelos suplicantes, que sempre estiveram

na posse mansa" pacifica da dita cas� e

benfeitorias, sem nenhuma inteI;rupçao,
e sem reclamacão de quem quer que

seja. Sétimo: E' revestindo-se, assim, �
:posse dos suplicantes de todos os requi
sitos 'que conduzem ao usucapião, que
rem legHimá-la, na conformidade da

nossa legislação civil e processual. espe
cialmente o art. 550, do Código') Civil e

art. 451, do Cõd. de Proc. CiviL Oitav_?o
Para êsse fim, requerem a destgnacão
de dja e hora pare a justificação extgl
da pelo arte 451, 'do' segundo dos referi

dos Cõdigos, na qual deverão ser inqui·
lI'id.a,s' as testemunhas .rosé Pereira de

Carvãlho, Júvino Cândido da Silva, re-.

sidentJes no sub·di,strito do Estreito. e

que compalI'ecerão independente dé ciMo

ção, e intimados pa,ra ês'Se ato o 10 p1'<'
mo<tor público e o curador que v. excia.
nomear aos interessados ausentes. No

no: Requerem, outrossim, depois de

feita a justificaçoo supra re:(erida. a ci

tacão dos atu,ak confrontantes, a saber:
João Jeren'l!ias Coelho, Alfredo Vitor de

Araújo e Jacob Vilain Filhú', êste repr'e
sentando a Sociedade Imobiliá.ria, Cata ...

rinense Limitada, todos brasileiros, ca·

sados e tesid.enN�s no referido sub-dis�

trito bem como a citação do dr. P.ro

curadm:- Regional da RepÚblica. do dr.

,Delegado do Serviço da P. da União, neste

Estado, do dr. 10 promotor público. do

curador dos inte['es,sados au�entes, e,

por meio de edital pelo prazo de trinta

(30)' dias (artigo 455, § 1°, do Código de

P.rocesso CiVil) oS interessado,s incertos,
desconhecidos ou ausentes, todos pa['a
acompanhar os têrmos de uma açw ae

usuca'Pião de que esta é a inicilal, de

pois da t�rminaçoo do pral2lo do aludido

edital nos têrmos do citado artigo 455,
do m�smo Código, por meio da qual de
verá ser reconhecido e declarado o do

mínio dos suplioantes sôbre o terreno

de que se truJta, oas.a' e benfeitoria;s nele

existentes, até final sentenca', sendo estm.,
depoilS de passada em' julgado, transerlta
no registro de imóveis, na forma do lr

tigo 454, § 20, do menclon�do CÕd.igo.
Dá-.se

.

à causa o valor de mil cruzell"o>s

(0.1'$ 1.000,,0.0). Pro,teSltaose por depoimen
to pessoal dos confroThtantes, e de qual
quer outro cont€sbante que apareça, por
testemunhas e por vistoria. (Sôbi!',e es

tampilhas estaduais no valor de cinco

cruzei'l'OS, inclusiye a respeétiv'!- taxa (le

Saúde Públi.ca ES'tladual): Fldrianópolis,
5 d!e maio de 1947. (Ass.) Fúlvio C. Aduc

c!. Em a dita petição foi proferido o se

guinte despacho: A. Designe o s;-. es

crivão dia e hora pa'ra a justlf1caçao, in·
timados os interes9ados e notificado ()

clJr: promotor públioo. Fpolis., 6-5-1947.

(Assinado) A. Hoeschl. Sentença. Vistos,
etc. Julgo por sentenç,>a' a juSltificação
constante de fls. em que são justifican
tes MaD>oel Joaquim da Silva e sua mu

lher, afim de q\ie surta; 0.9 seus devidos
e Legais efeitos. Custas af1Ilal. E�€ça-se
ma'ndado de citação MS confinantes do
1móvel em questão. bem como O dlretor
do Serviço do Patrimônio dG União e do.
dto promotor público 10, na qualidade de

'

r,enrese.rutante do Ministério Público e

da- FazeneJia do Estado, paro contestalI'em
a ação no prazo legal. Citem-se, p::)r edii
ta,l, com o pra:2lO de trinta (30) -dias os

lnteressados inceI'tos, citação essa quP
deverá gel' feita. de oonfo['midade com O

artigo 455, § 10, do Código de Processo

Civil. P. R. r. Florianóp.olLs, 23 de nmlo
de 1945. (Alssinado) Arno Pedro Hoeschl,
juiz de direito da la vara. E, p,ara 'que
ch€gue ao conhecimento de todos man

dou expedir o presente edital que será
afixado no lugar do costume e pub1i-

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

CA'MlmUÕES, ÓNIB'IJS E TRATORES
SUECOS VOLVO

'

'

DE 4,5, 6 E 7 TON ELADAS .

\

Peça illlformações telegróficas à V G L V O DO
B R A S I L S. A. --.Matriz: Rio de Janeiro. à
Praça Marechal H��.-m ...s, 5 - enderet;:o talegrafico
BRASILVOLV,O - Rio de ]ianej,ro. ou à VOLVO DO
BRASIL S. A. - Filial: São Paulo, à Rua Odorico
Mendes, 326. ender�ço telegrcíbco -BRASILVOLVO
São Paulo, ou aind.a diretamente co rn o gerente
da VOLVO DO BRASIL S.A., que visitará em princí':'
pio. de Iunho, com alguns chassis de dernon"1:.raçâo.
as principais localidades dos Estaelos .Ia Paraná

e Santa Catarina.

Clube Doze de. Agosto·
!"ROcmAMA PARA o MNS DE JUNHO

«Real» SIA Transportes Aéreos
"

AVISO, ..

A AGENCIA DA "REAL" TEM O PRAZER DE COMUNICAR SEUS
DISTINTOS CLIENTES O HORARIO DE ESCALAS:
FLORIANÓPOLIS •• CURITIB� -- SÃO PAULO·- RIO DE JANE'm

SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS � CHEGA'DA - 730 HORAS
PARTrDA - 8,00 horas.

.'

FLORIANóPOLIS - PORTO ALEGRE - CHEGADA - 11 00
HORAS _:_ PARTIDA - 11,30 HOR�S.' .

'

PARA MAIORES INFORMAÇõES COM OS AGENTES OLIVEIRA &
CIA RUA JOÃO PINTO - 18 TELEF. 1.358

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO. E ELEGAMelA 1
PROCURE

Alfaiataria ello
A

Rua Felippe .Schmidt 22 - Sobrado

Dr. Henrique 810dieck
ADVOGADO

RUliI Felil'le
(Altos da

Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(CA:SA PARAISO) - Florian6polis

-.,..

ODIN

'�
I . smu.

ASSlmllTiS

lHf QECOMfNDA

Reclamem imediata
mente uualquer' ine
gula_ade na entrega
de séus ior.na.es.

LUCASDR.
(IRUR<iIÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
FIGADO - ESTOMAGO - INTESTINO

Consultas das 14 às 16 horas.
Rua João Pint� n. 7

,

(Sobrado)

'"Quem e:RPariar O'U inutiltzar •

certifiudo, de 'fIistammto papu"
Multa de 10 a -80 'eTnaebos, ontroa
sim ineor.reri em Bmik de 20 a i�
t".!'uzeiroB aqueht «file utravtar tN!

inutilizar ., eattfkatto de R�·

cad.o na forma da lei. Dado e pa'ssadn
nesta cidade de FlorianõpolLs, aos vinte
e sete dias do mês de maio do ano de
mt.l novecentos e quarenta e sete. Eu,
Vinicius Gonzaga, escreventJe juramenta
do, o subscreví, no imp. ocas. do escrL
vá!:>. (·A:ss:inadJo) Arno Pedlro Hoeschl, jUlZ
de direito dia prdmeira VaJI'a. Está COil

fo·rme. O escrevcente juramentado: Vi-
nicius Gonzaga. (1051)

vista'''.

(Art. t29 da l.ei dO' ServiçO' Mib
ta').

o Clube Doze de Agosto e as

suas bodas de diamante
o arlstocratíco clube Doze] que são - Alfredo Juvenall d&

�: !����� v��:���,ra::, �u�;í :il;:�a;;:éo�::n�i:::, 'G1:v�:
bodas de diamante, pois com- deslumbrante baile de gala ..

plctará o seu 75° aniversário de: com trajes cem por cento a ri

fundação. As f'estívidades co-· goro

I
memorativas irão ter um bri-] Aguardemos. pois, mais es

lhantismo incomum, em nos-j ee empolgante acontecímea.

.

sos meios social. Grande esme-I to de elegancía e bO,m gosto.
ro com que está sendo prepa- .

rado o programa das festivida- i
des. Dele consta um grandioso .

Jt. lI4Ml perfome ",eriff,.

banquete, em homenagem aos � 88 tIIiIÍ1II a ·!lRuea \ta pe.riumana
socíos com mais de 50 anos de .......... liIInia íPariB." que já ....

efetividade no quadro social e pref-etMb' pela COite imperial ft

3 benemerrtos ainda existentes ...... II
,

renha 'f�mpre em casa uma .garrafi,nha:

APERITIVO, «K N O T»
de

.'

IECNICD.
o BrQ,s:i\l pGra seu

desen..,'olvimen,to

necessita de tés·n4e·os

tod.asem as

profissões

,.

LIVRARIA ROSA

I
Livros Técnicos

em geral
Rua Deodoro, 33 - FpolisL
Atende pelo Serviço
Reembolso Postal.

,
'
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OIARIO CONSTJTU INTEDA ASSEMBL tiA
.Resumo. da ala da 44a sessão ordinária,

.

realizada em 9 de junho de 1947
rnctcamos: artigo 40 capítulo I promulgaram a har-

PRESIDl!:NOIA: _ Sr. José Boabaid. que a Assembléia Estadual oonsutuín- monta dos poderes "pol ítáco-legfslatãvo,
SECRETARIA: _ Srs. Cid Loures Ri. te se dirija ao exmo. sr. Presidente da executivo e jUdiciáriot·

,·bas e Alfredo Campos. República, sugerindo que o "Sub-Ramal Também assim se tF0'U doutrina no

,

l\,_s 14 hor;as do dia 9 de junho de 1947
Marcí lio Dias-Canoinhas" seja projonga- Direito Constítudonal. •

.havendo rrurnero legal, o sr. presletent'� do pelo íntenor do município até encon- (Sampaio Dória, voi.. II, pág. 26. Os di

.declarou aberta a sessão. Estiveram pre� trar a 'Estrada de Ferro Rio Negro-Bento reitos do Horr.lam - Regime Representa·
s'entes 28 s"s. deputados. . • Gonçalves. tivo).

' .

O sr. 20 seoretárío procecteu à Ieitura Sala das Sessões, em Florianópolis, aos Não é apanágio das oposições sonhar a

da ata da sessão anterior que f
.

a
6 de junho de 1947. felicidade de seu povo!

vada sem res.trições.
' 0-1 apro- (Ass.) Arolde <;arlleil'o de Carv�!IH;, Esta é a constante preocupação do hcn-

Com a pal�YTa, ? .sr. Nunes Varela, li' Ortv de Magalhães Machado e A." .•011l0 rado Governador que, para êsse fito ad-

<der da rnaror-ía, da conhecimento à Me- Carlos.. ministra executando um programa de

sa de se encontrar na Secreatria d C

"
- govêrno que não pode ser oonclu ído de

· o. sr. deputado Ylmif-r de Almeld� C�s;: Indicação apresentada _pelo sr. deputado dia para outro porrsso que se assenta

eea, suplente convocado para, s bsttt
. Orty de Magalhaes Machado

..
sôbre bases pojítjco-econõmícas.

o deputado Gasparino Zoni rt.:o�i; UIr
Exmo. sr. presidente da Assembleia . Para que não falte ao Chefe do Poder

que sollcitava nomeasse o Sr. .0 por Constituinte:
.' ','

. Executivo, eleito pela vontade popular
urna comissão para receber .fre��den te Considerondo que e' prrncipio consa- para lhe dirigir OS destinos de povo 11

presentante, no que foi atendil{ue e- �e. grado no art. 174, da Constituiçãç Fede: vre, o ambiente de harmonia dos pode
nomearía a seguinte comissão'

o, se�. o rã� de que "o amparo a cultura e devei ires, deve .u- Assembléia Constituinte, en

se Faraco e Paulo Fontes. I�tsr� ;
ta-

do Estado";
. _

. tregue à sua máxima preocupação de

.no recmto da Assembléia, prest�O uzrdo Considerando que a dífusão do enslllo! elaborar a constrtutção de 1947, despir-se

Ylma� Corrêa o compromisso le � o S!,� em qualquer dos seus graus, 5'0nstltui das plumagens da intolerância onde a

· ca venfloação, pelo sr. pres1dent
ga

d apot íntcíacíva eminentemente patríótdca: crítica é sempre Uma censuca, e a cen-

ptorna que apresentou. O sr e;, ° � -

Considerando que o cUJ:'So. de. humani- suna sempre uma devassa.
'tário procedeu à leitura do'

1 secrc- dades é nos nossos dias, mchlspens�vel Isso, SJ:'. presidente. sem excluir o de

que con-stou do seguinte' tel��pedlen�e, não só 'aos estudantes que· se propoem bate e. a invioIabilidade de opinião garan

€xma. gJ:'a., Karla K.onde� de :ama ':' mgressar nos cursos superiores,. sinão tidos pelo parágrafo 1° do artigo 20 e,

:mentos pela homenagem' pre>t �rade�:: também a todos quantos se dedlC�m as i pelos artigos 49 e 60 do Regimento In-

Â!ssemblé!a à merr.!6ria do oe� a a pera várias outras atividades e prorrssões da terno desta Casa.
.

-espõso, o inolvidável catarin'n
saudoso vida prática; , . I

Vou além, reconhecendo, com Sampmo
nor �onder; telegrama do s: ·se dr. V': Cons'iderondo que. os. estabeIeClments>s Dória, que "é natural que sõbre qualquer
·.Correa, de ter passado ao seu d"'bs1�al de ensino secundário vem prestando ao assunto, e, maís, nos problemas cornple
legaJ o exercício do cargo de �u . duto Brasil, e especia-lmente à Santa. c�tan- xos do Estado, nem todos tenham a mes

-do Conselho Administrativo d
resi ente

na desde há multas anos, inestimaveiS ma opinião".
-em virtude de Haver solicitad

o Estado, se�viços à educação popular;
,

(Idem, 20 vol., pág. 212).

"ção da';luêle cai7go; telegrama � exonera- Consid�rando que a maior. parte das "O que eu. não reconheço, sr._ presidente,
ve!o Simões, comunicand ha

o sr. S:' mais prosperas Cidades do, ínterior do e a. mtolerancla .e a desta-uição.
mldo as' funções de preslgen ver assu- Estado já possui modernos e conceítua- Senhores constItumtes:

,6elho AdminiS't.Tativo do Etr :0 Cano dos es,tabelecimell'tos de curso secunda- Somos uma geração de moços vivendo

,:grama elo sr. Antônio Fleurs a o, te!,,- rio; uma fase excepcional da vida do Estado.

,expressando o seu pesar
y .Bljorbosa, Consideranelo que, no, momento, a Uma geração chamada para OS cargos de

tada nesta Assembléia �;,�'deia aven mníor aspiração de Ganoinhas é possuir . maior responsabilidade, para uma tarefa

�rest"-belecimento da Ba;'_deir rnente. ao um ginásio; árdúa qual a da reoorrsposição do Es:ta-
· do Estado.

a e do Hmu Considerando que acaba de ser funda- do nas bases do regime constitucional.

Finda à leitura do ex edi _ da' naquela cid�de a "Associação pró-Gi:
.

Nossa .tarefa é tapto lllais. difici! pel(l'
..havendo Q1'ador inscrito

ppedente, e na� násio de Canoinhaos", cuja principal. f1- CIrcunstancia de termos SIdo tooaàos
a palavra o SJ:'. Paulo' FontlU e obtev; nalidade é dotar de imediato o mUnlCI- peloS' reflexos politico-econômicos que
.abordando

.

c®nsiderações v�'s, o q�d.'. pio de um estabelecimento que se pro)00- tumultuaram o mundo. Não temos tem·

,das medidas tomadas pela. co:r�'" �cerca nha a ministrar exclu,,>vamente o ensmo po, n",m atribuição, para nos de!ermos
tadual de Preços quanto ao f dSSa? Es- secundário a seus alunos; nas paginas de um passaclo que nao nos

'� de pão, encanunhou à Mes�rnec!m\!n- Considera-ndo que cêrca de urna cen- envergonha, e, que, si teve imperfeiçoes
dwação, 'afim de que a A. UI:>a In- tena de jovens canoinhenses cursa atual- legou-nos, por sem dúvida, a experiência
,defesa dos interêsses d p _sem�léla, na mente escolas st'Ocundárias fora- d? mUlll- da qual tiraremos boas lições para aper

til' à Comissão re!eridao o�o'. aça, �e::,' cipio, a maioria dos quais matrIculadas feiçoar o necessário .

• <10 Poder Executivo a':em n l!�eâmedlO noS ginásios da capital do Vizinho Esta- Não nos detenham<>s no passado, que

10) r'estabelecer a f�bri _ce�s, a_ e .��.: do do pa;raná; .• . ouf.i;a é a nossa Il'!1ssão!

.de pães de vinte e cin
caÇa0 abrlgatOl ,a Considerando que essa circunstâncIa Nao foi para delapidar que o povo e8·

�20) efetuar, por meio d��nt\ cerutavo�; vem acarreta,ndo dificuldades sem conta colheu represenOOmJtes; roi para que cons·

cais a pesagem dos' pães gen_es
ou fis· aos pais dos estudantes que nem sempre trUls,em, para que trabalhassem, para

ções antes de &erem oet
n�� pamflca· podem supoctar as despesas decorrentes que 'lhe lhe dessem uma constitu.içáõ

:levados à entrega dO�i.;]I?S' a .;end� .ou 'com o ensino, já por, si só tão caro, acr"s- pa,I'a �arantir a liberdade' do Povo e, mui·

do, pediu fõsse trab Ih
ai. ermm�n otdo .ainda dos gastos para atender :lla- to prmc�palmente, o respeito à autorida·

.publicado no Diá�o. da aA�e�bi�n���� . jem, pensão e outros .a que estão SUjeitos de constltUioo". .

indicação foi mand dJa'
... 'n os que. estudam fora,

. _
.'

Respel.to, sr. preslde:>te, que nos ga·

.misoão' ses Yln� �, .

a :��mte c", ConSiderando que a cl'laçao do Gma· rantlremos, como partIdo que rep;resen

l'ud� :B�rroo Le
orrea,

1
n o de Ar· sio de Canoinhas vem proporcionar as ta a grande ma·ioria dos eleitores que

A �eguir fêz
mos de say.o. Ramo·s. mais amnlas facilidades à mocidade es- não se deixa Iludir por truques 'de ribalta

'mar Corrêa �so. a pa. aV1 a_o sr. Yl· tudantil que não mais terá de a·bandonar e goIP.6.S de demaliiogia.
-presidente

' Pr' i palssa� as graos. do �r. a sua cidade natal para prossegUir al)s Partido. sr. preSIdente, que sonha para

.:.oatarinen
o ar Ig na a onstJtuiçao estudos e desenvolver, e .conseguinte �s o seu povo apenas o que sabe que podf'

· n
se, r: o�lUlgada em 1891, mvo- seus conhecimntos cultumis, muitas ve- dar. e, que, com a responsabilidade rle

��ed�, ao
r eny ega-lo, os pa·rlamentares zes interromp,ida por falta de recursos m!"ioria garantirá pelo argumento e pelo

'1
-

po mu �al'am e que·, na sua COll financeiros; nutnero ao Povo - uma, constitui�i\'

; eçç:o. colabOl aram. rProssegui?do, _ dls,;e Considerando ainda que as obras da como êle aLmeJa, e, ao Govêrno - o cli·

'�1 O �dor jdeSeJar que a Constltuiçao. G._e construção do Ginásio de Canoinhas fo- ma e a tranquilidade necessários "ara
nao se a a'Pe�as um documento h IstO' ram orçada.g em um milhão e cem mil bem administrar.

_���o, ��s, tambe�, fonte de enSlnamen- cruzeiros, aproximadan�ente; Senhor presidente:
I? que na:<> noS-. transvlerr!Qos da Considerando que a.s classes conserva· Ao entregar a vossa excelência a caI".

.�nJ'.f'tá.r�ue ;qUI nos congrega·, .com� dorllls daquele �u�icipio sub:;cr.everap', constitucional de 1891, fir,:,o os propósi
� ,a a o� o povo" para. . camlnh.os desde logo., vall:Ysi�simas contrIbU!Goes };01S que me trouxeram aqUI e que são os
tortuosos e ve�edas semit, �bJetlv�. AfI�- paTa que o referido ginásio 'Se torne uma

.

mesmos que pau.taram minha conduta em
,mou que o po er const_ cqmte n",o deve ,TJealida.de;-. _

_o' _ _ _
_

outros' postos que> oC1l:pei.
�!-astar·se de sua funçao cte tanta re,. Considerando ainda que a Mitra Dioce- Integrando a banoada do Partido Social
p�nsabl11dade, p�ra o terre:>o da's quea- sana a que está sujeita 'a paroquia de Ca- Democrático minha conduta será ditada

-;tiUn?:;,la,s pessoals e dos mconfessável.s noinhas, por intermédio de s. excia., pela dos nobres deputados da oposição.
'intele,ses; que entravam a máquma ao- revma. Dom Daniel H:ystin,· eminentp E, agindo assim estou certo 'de bem
mmLstratlva e �eram no �ovo a descon- bispo de Lajes, contribuirá com o terreno agir, por que estarei servindo a minha
tlança

_

dcs regImes. DepOIS de afirm�r destinado à l'ilcalização do futuro edu- terra e a minha gente. não enodoando o

-que n":O se I'l'0verna sem orçamento e oe candário;
.

meu passado nem' desacreditando o meu
,que nao esta. ao sabor dos governan�es Considerando, fl}lalmente que. não futuro! I
':fontes de malOr ou menor arrec�daçao obstante ser a criaçã,o do referido Ginásio
�OllCltou a. que po.upemo-nos o mutll de uma iniciatiVla privada a ·serviço das as

lndi<;ar o mex�qUivel, que por bem m· pirações de uma coletividade inteira, ela

tenc}ona'!os de�e}amos, m�s que, no ep- não pode, pelo' vulto do empreendimento,
tanto, nao podemos. reaJlzaT, em razao prescindir de amparo oficial;
,das no'SS'as çondições o:rça.men�áJ:'ia:s, Indicamos
,concluind? por dIzer que nao e apa�áglO Que a Asseri1bléi.a Estadual Constituin·
·das OP02iiÇO�S sonhar cÇlm a feliclda�e te, por intermédio da Mesa· e ouvido o
do povo, pOiS que esta e a preocupaçw Plenário, dirija-se ao honTado Chefe do
�onstante do honrado s_:. Governador Poder Executivo Catarinense no sentido
,do.Estado. Term_mando, fez o orador um de conceder à' As'sociação pró-Ginásio de I

a�elo a que nao _falte ao Executivo " Canoinhas um auxilio em dinheiro,

afim-I:cllma � a iranqullldade necessario's pa_ra de poder essa benemérita instituição
,bem �dmmlstrar, devendo 'R Assen:blen cumpr1r, dentro, o menor prazo, a sua

;,eonstltuir:te, entregue a sua �axlIx:a patriótica finalidad-e, que é a de cons- ,

-preoGupaçao de elaborar a Constltulçao truir o Ginásio da cidade de

CanOinl1as.,' O L' ,'ndolfo'A G'<de 1�'47,. despIr-se da�' .pIUl;ragens da lU- Sala das Sessões, em 6 de junho de r. • •

:tolerancla. onde a cntica e sempre ,uma 1947. p.o.eva.ssa, firmando, f1naln�nte, o·s pf'O- (Ass.) Ort.y de Magalhães Machado, ereira
PÓSltos que aqUi o trouxeram,. devend� Aroldo Carneiro de Carvalho, Pedro Lo-
destarte, a sua conduta ser ditada 'p�.:1 pes Vieira e Heitor Liberato. Advogado e Contabl·ll· .. ta
·dos nobJ:'es representantes da OPOSIÇ\t0. ...

COIlstituição de sociedade•.
Planos contabeis •• Organiza
çõea -- Pareceres e selviço.

Glotrelatos.
Rua Gal. Bitténcourt nO. 12Z

Florianópolis
Doa 17 horas em diante,

Carreira de futuro

vende:

. .. "?' ,�1.

,

,�

:;PARA

'.

OMENS
ICIOS SI

Se deseja uma profissão em que os seus

rendimentos sejam directamente proporcionais à

sua produção, crescendo à medida que o sr,

adquirir treinamento e eficiência;

Se prefere um trabalho em que não ficará confinado
às paredes de seu escritório;

Se gosta de um trabalho que lhe dê oportunidade,
de fazer amigos e ampliar as suas relações;

Se deseja retirar de seu esforço a satisfação
estar prestando realmente um serviço a seus

amigos e clientes;

Se deseja trabalhar com uma companhia
sõlídamente ' organizada, com mais de 5D anos de

serviço à família brasi.eira;

de

Se deseja uma profissão para a qual estará
preparado, sem compromisso e sem despesas.
frequentando um Curso Técnico de treinamento,
em suas horas disp!!níveis ...

Candidate-se às vagas que ainda existem no

corpo agenciaI da "Sul America"!

Procure conhecer as vantagens de uma carreira de

futuro, amplam'ente remuner::.dora, carreira em

que, ao mesmo tempo, pode ,prestar um serviço
social de real benemerência.

Para isso, p1"eencha o COtl!lOn abaixo, remeta-. ao
endereço indicado e receberá, sem compromisso,
informaçõe; compl�tas sobre o assunto.

Sul Allleriea
COMPANHIA NAClON"L DE SEGUROS DE VIDA

Fundada em 1895

A SUL AMERICA • (. Postal !14 • FLORIANÓPOLIS

Queira env;or·71e o folheto "O Seguro de Vida
como Ca'rreira".

10-MMMM· 2 6

Nome � .

Id<:d, l'rof. atual:-. ...•••.•.•.• _ ••

Endercco ...............•.•.•....•..•. : •.••••••••

�(Casa
'

Barreiros»
VOCÊ PRECISA COLABORAR
na Campaóba Pró Resta
belecimento da Saude' do
Lázaro.

SAPATfBS PARA :H.MEM: foitoe a mãe. "'1'. frlll'.\C6lM1. solado dwple,
lIalto prateleira. fabriead. som :material �e e.rlst. de ll'Ielhor,

prego apeRas Cr$ 161,10.
·SAPATOS ATAMANCAI>OS: ,proprios para 'Í'Rverae, a"lado de macieira
especial qlole re.istem .cJltra toda e qual".er Jr.'I!lJll'\iciade. C:.ll\llervanile
o pé. fl�mpr& quente, reeom&J't.da·se eepeaialme.'e pera pe••oas que
tra,alnam em lugares hu:wnidCls cujo lioalho é lIe eift'I_to e tijeleta••

Preç. apenas Or$ 50.00.

I CALÇADOS PAR� CREANÇAS E SENHORAS: Tem811 grando .onimente.
m.del.1I .ovos, preços b.rotilisimo•• àe CruraeirOll ao,êO C1 18Q,OO.

Vendas diretoRlen'" da f'lariea ao _u_i.or.
CA�A BARREIRO!! - Rua COlls�Iheire Mafra 31.

Gar••te-se a eaatl!! ebservzneia no receituário lDéIIiee.

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê"atl60 NILO LAUS

.Hoje • amanltli aeri a SBa p_eriia
aacionailil e estraDgeiru _. Homeopátiu

marias _ ArtigefiJ d. b�1la.

INDICAÇÕES
:Indicação apresentada pelo SI'. <leputado

Aroldo Cameiro de Carvalho '

Exmo. sr. presidente da Assembléia Eg-

'tadual Constituinte: '

Consíderando que no Estado de Santa

-CataTina, o tTansporte da madeira e do

:IIlate produtos situado-s entre seuS' prin
<:ipais esteios econômicos - é realizado

·quasi inteiramente pela Rêde de Viação
':Paraná-Santa Catarina, pertencente a-o

>Oovérno Federal e por êle adminls-trada;
Considerando que o município de Ca

-noinhas, principal produtor de rnate no

'Estado e um dos' principais produtores
ode madeira, é servido pela Rêde de Via

ção Paraná-Santa Catarina, "Ramal São
'Francisco", cujos trilhos pass-am pela
-orla norte dó rr.runicípio, zona limitJrofe
com o Estado do Paraná (Vales dos Rio,s

'Negro e Iguaçu) na direção geral leste·

<leste;
Considerando que dêsse modo todo o

':interior do município, cuja p.rincipal ex

tensão é encontrada na direção norte

sul, ficou muito distante· do referido Ra

mal, f.ato êsse que vêm comprometendo,
seriamente, o seu desenvolvimento;
Considerando que a cidade de Canoi

nhas sede do município, situada a qua
·tro quilômetros do Ramal S!i.o Frandsco

foi a êle ligada, PO\!' volta de 1928, pelo
"Sub-Ramal Marcílio' Dias-Canoinha'S",
.obra do então ministro da Viação, o si

signe catarinense Vitor Konder;
Considerando mais, que a Estrada de

Fel"ro Rio Negro-Bento Gonçalves, ora em

construção, atravesS'a o municipio de Ca
noinhas na sua o-rIa sul, n� direção les

te·sul;
Considerando que o prolongamento do

Sub-Ramal Marcilio Dna�-Canoinha.s até
encontrar a Estrada ete Ferro, Rio Negro
Bento Gonçalves, na exten,ão aproxima
da de quaTenta e cinco quilômetros, de

constTução l'ápida da-das aB excepcionai�
facilidades ofer,cidas pelo terreno (Vale
do Rio CanoinÍlasl. virá sprvir rodo o in

terior <lo munic!p10, incrementando a

pro·dução e impulsionando o seu deS'en

volvimento;
Considerando que a obra em objeto,

pelo seu pequeno vulto, poderá ser con

cluida no próprio período presidencial
em curso, atendendo a9sjm, a tuna "-das

preocu�aç6es básicas que' O· atual Govêr
no. mnito acertadamente, vêm revelando;
Con<\derando, finalmente, que a arre

cadaçih federal no municipio têru atino

gido ,,'evadas somas que tendem a au

ment.;}:· com a ex�cução dessa impo,rtanto
,obra,

Discurso pronunciado pelo deputado
sr. Ylmar Corrêa

Senhor preS'idénte: \

Minhra convocação para (esta' Casa en

seja,se passar às suas mãos ·um documen

to histórico. É o original da Constituição
catarinense promulg-ada. e,rn 11 de junho
de- 1891, que e9teve 80b OS rr.J€us cuidado's

ao tempo em que, honrado pela confian

ça do primeiro magi.strado da Nação pre
sidi O Conselho Administrativo do Esta·

do.
Eu a desti1l!ll,ra, sr. presidente, a e51::1

ilustre Assembléia, e, na hora em que a

entrego. a vossa excelência. permito-me
evocar os par!la:mentares que ? promulga·
ram e que na sua confecção colabo-ra
'ramo

Que êles nos inspirem, sr. pr·esidente.
nos seus ensinamentos para 'que pOffia·
1'1105 manter a a<l.mosfera necessár�a à di,

,cussão séena .
e imparcial dessa outra

constituição que, ,em verdade, é a prm

cipa! razão de se·r desta A.ssembléia!
Que a Constituiç!i.o de 1891 não s'eja

aoenas dooumento histórico mas k"\ffibém
fõnte de ensinamentos para que nãb poso
samoS' transviar da funcfuo que nos trou
xe a.qui como mandatários do Povo para
caminhos tortuosos e veredas sem obje
tivos, disvirtuando nossas atribuições de
poder de Constituinte em poder de In,

quisição. e, crLando um clima que mp.

lhor serve aos interêsses pessoais que os

do Povo e os do Estado.
Por que a felicidad e do Povo l'epousa

na tranquilidade do Estado e a tranqui·
lidade do Estado na harn��nia dos pode
res, não deve o poder consti tuin te afa ,
ta.r-se de sua função de tanta responsa·
bilidade para o teneno das questiun·
cuIas peslsoais e dos inconfessáveis inte
rêsses que entravam, por certo, a máqui·
na adm'inilltra'ilva e geram no Povo a

desconfiança dos regimes.
Por que não S'e govenla sem orçamento

e não está ao ·sabor dos governantes fo·u
tes de maior ou menor arrecadação. pou
pemo-nos o inútil de indicar o inexequí·
vel, e o de sonhar sonhos que, por bem

iI}tencionados desejamos mas, que, no

entretanto não podemos realizar em ra

zão das nossas condições orçamentária,s.
Nesse olima .. separados os pcxieres sem

hostilidades, antes harmOnicamente, en,

trosadas de tal sorte as peças de um go
vêrno, o Povo não se dec"P,c!ona.rá da li
beral democJ:'áticb' e ni.o se deixará trair
por reus prõprios desvairos, jamais trans
viando o' poder dos fins verdadeiros io
Estad.o.

.

A:slsim .la pensavam os nOS�f"S maiores
quando, na Constituição de 91, no seu

Brocas - Pedia-

"

\

Transportes regulares de cargas do p6rte ·tie

para 1f0f' ,.SUL
I-nioNll.çÕes com os Agen tes

Floriall6polis Carlos Hoe(X:,ke SfA - C1- Teletone }Í.212
São F\reR<!IÍ8C<J do Sul - CarlQs 'Hoepcke S/A - C1 _ T.:ele!flfte 6 ( hd,· teJeg.

l)H)(lR"'CK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

Será, empossado, amanhã, no' alto. cargo de·' Presidente da Federação Catarinense
de DesjJortos, o distijntu esportista capitão de fragata üivaro Pereira I do Cabo. Ao
Sr. Governador Aderbal Ramos da Silva será outorgada o titulo de Presidente

de Honra da citada entidade.--

Direção de PEDRO PAUlD MACHADO
------_.--------------------------�----------------------------------------------

Será instalado omcmhô o curso de
érburos de voleibol e' basquetebol
A Federação Atlética Cata- nior, atualmente na Capital nato Estadual de Atletismo de

rtnense instalará, amanhã, o Federal como observador da F. 1946, das medalhas aos ven

Curso para Formação de Ar- A. C. junto ao Campeonato Sul cedores da Competição Livre
.bitros ae Basquetebol e Velei- Americano de Basquetebol. de Atletismo, Corrida de São
boI, sob a direção do Conselho Será aproveitado nessa oca- Silvestre de 1946 e Torneio
Técnico da mesma entidade e sião o ensêjo para a distribui- Aberto de Voleibol e Basque
com a colaboração de técnicos ção d-os diplomas do Campso- tebol de 1947.
daquelas modalidades despor-

'

'����o;u:t'é aa p:e�l��e::r� à�� '-A---.p-r-o-v-a-d-o--p-·-e-I-a--;F-.-I-F-A--o--r-e-g-u-l-a-.-_-referido. \

O curso será livre, podendo mento da Taca do MundoInscrever-se toda e qualquer
.

�
, ,

pessôa interessada no basque- Rio, 17 -- O presidente da sidência -- onde se encontra
te e volei. C. B. D. manteve, sábado, uma acamado, há vários dias -- e

A sessão inaugural terá íní- palestra pelo telefone interna . teve oportunidade de saber da
cio ás 20 horas, na séde do cional com o delegado da en- aprovação, pela F. L 'f'. A., da
Clube -Doze de Agosto, quando tidade em Paris, s,r. Sotero Cos- parte técnica do Regulamento
será ouvida uma palestra do me. O sr. Rivadavia Correia elaborado para a Taça do Mun-
professor E'rico Straetz Jú-l Meyer falou de sua 'própria re 00. t

Quanto á parte financeira do
campeonato, a ser -realizado
em 1949, o Comitê Executivo
vai estudá-la em reunião mar

cada para hoje.
Quinze concorrentes vrrao

De acordo com a informação
do sr. Sotero Cosme, anuncian
do a. aprovação do Regulamen
to da Taça do Mundo, o certa
me 'será disputado par proces
so díferenta de como- o vinha
sendo. Assim é que, mediante
eliminatórias a eerern realiza
das nos Contínentes. surgirão
quatro- grupos de quatro pai
ses, saindo de cada grupo um

vencedor; os quatro. f'lnaltstas
disputarão a competição final.
Os quinze' paises integrantes
dos quatro grupos virão, pois,

NO PR.ÕXIitIO DOMINGO O
FESTIVAL DO FIGUEIRENSE
Transferido, em virtude do

péssimo Costado do gramado,
ocasionado pelas chuvas re·

recentes, será realizado no

próximo domingo, impretert
velmente, o anunciado festi
va] esportivo promovido pela IComissão Pró-Construção do

ao nosso país. Estádio
.
do Figueirense, no DIARIAMENTE

Apresenta o nosso clichê os Lira. Tenis Clube -- Dr. Marcí- A org'anízação dos g'l"UI)OS , __
d f 1· M H B k t qual tomarão parte diversas-Joga ores que ormaram a 1'0 ota e . ec -- con I'O- A Itália __ campeã do últi-
d d 1 1· 1 Ih

,.. agremiações -varzeanas, etnsegun a ' 1lJP a mascu ma no aram mei OI' a proprra Joga- mo' certame -- e o�rasil -- p.
.

dL· d l' do J '1' t díeputa de artísticos prêmios,
.

ara que seja OUVI oencontro ami-stoso entre o 1- a, ogran o inutí Izar os a a- organizador encabeçarãod
,.

A devendo ser encerrado comTa Tenis Clube desta Capital e ques dos seus a versarios. s- dois grupos', os outros dois do Vargasd I' d'''''' t um "match" entre veteranos O seD� rc. N. Marcilío Dias, e tajaí. sim, os. O,IS sets seguiu es
grupos serão encabeçados con- U '..

\ .

1 L' T'" do Paula Ramos e do clubeFoi uma partida emocíonan- foram vencidos pe o ira e- forme a classífícação técnica Rio, 17 A. N.) -- Um ma-
orornotor do aludido festival.te. Ineia de belos slanles, ca- nís pela contagem de 6 x O -

dos paises que disputarem as tutino oficioso diz ter apurada
racteríeada, de um lado pelo 6 x 2.

provas preliminares. Depois de CAllIPEONATO CITADINO ])E em boa fonte que justiça mili
impeto e pelo ardor, e do ou- Devemos salientar que os encabeçados os quatro grupos, VOLEIBOL E BASQUETEBOL tar, á qual esta afeta a questãe
:t_ro pela técnica e segurança. jogadores de Itaiaí tem exce-

se fará então o sorteio dos Continuam animados os jo- dos sargentos que pretendfam.
Os jogado�es d� .

Itajaí -:- lente sangue, demonstrando países classificados para a aos do Certame Citadino de fazer um movimento de cara-

Marcos HeUSI e HelIO Ouerreí- em todo o decorrer da prova composição dos grupos. Voleibol e Basquetebol, que a ter queremista, pedirá ao se-
TO -- novos e impetuosos, ini-;. contra l.adversários fortes e

i .

' F. A. C. vêm promovendo ás nado Iícençaj para que sela ou-
'daram um' jogo violento que muito conhecedores dos segre- SUL AMERICANO DE BASQUE- 2as, 4as e 60s feiras, na cancha vido o sr. Getulio Vargas CUjD.

1 d d /t .

té
. TEBOLde certo modo descentro ou os os

_

e
.

ems ecmco.. Rio, 16 _ S-ábadQ ultimo pros- iluminada do Líra Tenis Clu-, nome é apontado como envol-
contendores que não espera- , São jogadores de. muito fu- seguiu o Campeonato Sul Ameri- be. 'vidci no movimento.
vam essa agr-e-ssividade, conse- turo, com especialidade Hélio cano de Basquetebol, com a reali- Ante-ontem foi realizada Iguindo. assim, vencer o primei- Gue,r,reiro, que 'possue forte es- za'!?ão de mais' uma rodada . Os bra-

mais uma rodada, cujos resul
:1'0 "set " pela contagem de 6 mache e boa visão do campo sileí.ros derrotaram os peruanos

tados 'damos a seguir: Basque- I.

I' .

- por 43 a 39 e 'os argentinos íoram
� 2. para colocação de suas bolas. vencidos pelos equatorianos por 47 tebol: Barriga Verde 20 x

Reagindo, os defensores do A. V. a 41. Atlético 19; Vole-ibol: Barriga
Veide 2 x Clube Doze O.

Hoje serão efetuados os se

guintes encontros:
Voleibol: Ubiratan x Lira.

'Basquetebol: Lira x Clube
Doze.

.

TENJS -Ecos do torneio de -Itajaí

;figueirense X Colelial, O jogo'. atraç�o da 8a. rodad'8
A última elibi�ão do Bocajuva 'no' primeiro torno

O J?rime,iro turno está quasi forças e em magni1'icas fo,f'- mo iniciou o turno quando co

no, seu final. Os p-rélios . que mas. lheu bonita vitória sôbre o Co-

'completarão a 8a r.odada apreJ O outro enoontro a travar- legial, aliás a única.
.sentarão na tarde de sábado S€ na tarde de domingo será, Mas, para vencer a briosa

Figueirense e Colegial, que se entre Bocaiuva, que infeliz-; equipe atleticana, será preciso
'empenharão em gigantesco mente permanece no último fazer muita força e o "onze"
combate pela manutenção de posto, e Clube Atlético, que é de que dispõe o Bocaiuva não
seus Ipostos, prometendo êsse o favorito. está. devidamente preparado
embate atrair a atenção dos Fazendo sua última partida para derrub8ir um dos princi
aficionados do esporte-rei. já no rprimeiro turno, é natural pais candidatos ao cetro má

\que OH adversári.os se encon· que a equipe . do comandante xi'mo dq foot-ball amadorista
tram em. p'erfeita 'igualdade de Sampaio. quererá terminar co ,citadino. ------......

'\

-----

Corrida, da Fogueira de 1947

.-

Em cumprimento ao seu ca-. Oldeneí Lima dos. Santos, cam
.lendário· desportivo p�ra o co::-I peão catarin�nse . de, c�rridas
rente ano, a Federação

. Atlé- \ de fundo, cujo cliché Ilustra.
tica Catarmense realizará na[ esta página, quando atingta
próxima terça-feira, ás 20 ho- vitorioso a meta da chegada
ras, a grandiosa e tradicional I' na "Corrida da Fogueira" de
"Corrida da Fogueira" que, a 1946.
exemplo do sucedido no ano J A F. A. C. está trabalhande
passado, promete obter o maior; com afinco para que a "Corrí
êxito. I da' da Fogueira" de-ste ano se-

Sabe-se que, além do Cara':' ja coroada de invulgar sucesso"
vana do Ar, Lira TeIiis Clube, tendo já expedido convites a

Clube Atlético Catarinense e diversas agremiações da Capi
Barriga Verde, apresentar-se- tal.
ão, provavelmente, equipes, do As inscriçôes . contdnuam
Paula Ramos, Ubiratan, BO�! abertas, podendo os interessa
caiuva, Colegial e C. A. R. dos adquirirem na "A Sobera
Oltrnpico, dando, assím, mai-or na", á rua Fe-Upe Schrnidt, ou

animacão á sensacional e in- na séde da Federação Atlética,
teressà:ntissima prova rustica. J Catarinense, á rua João Pín-
Tomará parte o já consagrll-. to, diáriamente, até o dia 2t).

do atleta do Lira 'I'enis Clube, I do corrente.

..

DR. SA.ULO.
RAMOS

Especiali9t"" em moles
tias de Senh('ras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

o S1i'U OR611<�+SMO
g'REE:'tSA �;,tJ(CiMA
lIMPE7A G'E'QAl

ES'f_iO TODOS "1<'RAQUI
NHOSu

Joe Louis dtsse que em 1948
será o último ano em que ele

disputará lutas de box. Expli
cando porque rejeitou a olfer-

I

ta de algumas luta,s, recente

mente, o campeão mundial
disse qtie no momento n,ão h'á,
nenhum competidor capaz de

.I atrak uma grande assistência.
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eta_SR. Social do «O Estado-

Resenha dos julgamentos da
lfeIM .. • . . . • . . . • •. • . • . • • • . . • • • • • • • • • • •• •.• • . • • • • • • • • • •• • • • • •• • • •• ••••

Câmara Civil, realizados ,na
sessão de 16 de junho 1947.
Agravo n? 1.650' de São

Francisco do Sul, agrav.ant€
dr. Curador de Acidentes e' a

gravado o Instituto de Apo
sentadoría e Pensões dos Ma-

� GtI <Iaawo ••••••••••••••••••••••••••••••••• -

•••••••••••••• .!.'. ríttmos. Relator o sr'. des. ED-

'D.IIwo • P.ai (
- . GAR PEIDREIRA, decidindo a

.

mãet._.
Câmara Civil conhecer do 1'e-

�"•••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••• e(••• IJ...........
curso. e confirmar a sentença

. .;

l.agravada que decidiu corri a-
............................................................ ••••••••• ••• a ·,cêrt.o.. .

�os, também..�. de aetieiM de� Agravo n? '1.651 de Campos
:lUlBJJeIlt05 e .u4r88, de�tu .. de peIIDOU UIipa. Novos, agrav.ante o 9urador de

Acidentes e agravado Hercílto
Proner. Relator o sr. de". OS
MUN;DO NOBREGA, decidindo
a Câmara Civil, por maioria
de votos, dar provimento ao a

gravo, para reformar a sen

tença recorr-ida, a fim de fixar
aos beneficiários' do acidenta
do 'a importancía de Cr$ ....

600,00 de indenização, juros a ,

contar da inicial e custas do
processo. Vencido o sr. des.

DR. NEWTON D'AVILA Nelson Gutmarães que mantí-
'''�Q6e. -- V'u{g Url.ná.rlaa _ nha a sentença .

Dçençu dos mte8tinoS, reto •
-:

Agravo n" 1.627 de Crescíú_ - Hemorroidas. 'l'rã.tsmen.
to da colíte ame�. ma, agravante ,"Brasil" Com-

I'lmQ$:ocapla - Intra V�lho,
Co1Üfulta: Vitor Meireles, 28. panhía de Seguros Geraís e

At$nd-! diariamente às l1.so ba d J 'C·
.

Cr.. l tarde, 1:1.(19 16 hs. em diante agravo o \ ase nsplm osta.
RflIid: Vldal RamÓII, !MI. 'Relator o sr. des. GUILHER- á-s

"00. 1()67
ME ABRY, decidindo a Câma-

ORo ROLDÃO CONSONl ra civil negar provimento ao
agravo, para confirmar a sen

tença agravada que decidiu
com acêrto.
Apelação de desquite n", 467

de Blumenau, apelante o dr.
.

Juiz de Direito e apelados An
tônio Kraus e sua mulher. Re
lator o sr. des.. E-DGA'R PE�
DRE-IRA, decidindo a Câmara
Civil conhecer da apelação e

confirmar a sentença homolo-Igatória do desquite.
. . ... ........ ........ ........ .. .... � .......

ALUGA-SE

""'0 EIIt. .. ---
...••...••.... � � .....•......•�

j

lWI •••••••••••••••••••••••••••••••••••y •••••••••••••••••••••••••••••

�.(Gt ......................... ti
_.

@uarto e sala, pode:.uio Ievar e

cozinhar. Ver e trataI" á rua.- LOIu
rCl Caminha M.ira 11. 74 .•

QUARTO
Aluga-se um para solteiro

ou casal sem filhos. a Avenida
Mamo Ramos n. 28.

Vende:m-se
rn6veis àe- aala de jantar e quarto.
Ver e tratar à Rua Souza Dutra

N" 159 (Eatr.ito).
...................... _ ......

-,
...

VENDE-SE
Uma maquina de fazer tij610s

cQmuns e tijólos furados e telha.
chatas, a fôrça�' a,nimal.

-

V&r e tratar na Pl1lhoça. com

Germano Berkenbroch.

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

UIDIlI rreDsutil
II�ILVEIRA"
Grand. T6nlco

o NOVO MORARlO DA VARIG

a. 5AVAS LACERDA
.� !n4d1oo-c1r(krglca dfI Olbot
..- OUYi4oa. Nar.lz - G8t"g8DLL

Pl'••crição de lente. de
q,ontato .

�smJTóRro - Felipe SchmJ.
_� Das H às 18 horllill.

·

. ...,_._.......CIA· - Conselbel:ro ...
�77

trmLIlFONroS 14is fi l�

Ausente

.�

I

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

StFJiLLS - AFECÇOES DA
PELE - RAlOS INFRA-VER·
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAB
OoDl!I.: R. Felipe Scbmldt, 4fl _

Das 9 à. 11 e das 5 às 7 hrs.
Rea: R, D. Jaime Camara, 47

FON;(!: 1648

DE P10 N E I R O S
A SERV�ÇO DE V.S •

I

J

.�

2as. - De Flori,a,nÓIPolil'l para Cur:itKla, São P:aUl10 a Ri.o dê Janeil'G.

Decolagem ás 10,4Q horas.
3ras. - De F.lor,j'anópolis pata Porto AI\egr,e. Deeolagem át; 12,30 Th1'1I.
4'as. - De FJori'!IDÓ{lol�18 paea Curiti.ba • Soo Paulo. Dooolagem

. .

f3,00 horas.
5as. -,-- De Fl-o,ri,anóp.olis para Porto A1-eg.re. De-eolll€em ás 10,20 0011.

6as. - De Ploeianópolis para CU'I'itlba, São P'a:UII,() e RÍIO de JruneWo.

Decolagem ás 10.40 RODa.,.
Sab. - De Ftorianópohs :pM8. PüIlte "O\_I'egI'e. Decolagem ás 12,30 hrs,

PAiSSAGEIR:OS - CORREI{) - CAtRGAS - VALORNS - REEMBOLSO
- FRETE A PAGAR - S:ERVrçO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA

IlUOOPA PUA K. L. M.
FiLIAL V A R I G - E�FIGIO LA PORTA � PRAÇA io5 DE

NOYFM.:eOO - rnLEFONE: 1.325

I!JDWRGIA «nlRAL - ALTA ()1,
IiliIDiWIA _- lIfOL1I:STIA8 DJ5 _
•••. NHORAS -C)PA�8 ..

�o pela Faculdade de Medi
emna da Universidade de SI.o

�o, onde foi assistente por' "ã
�.lI anos do Serviço Clr1lrglco 4e

Prof. Allplo Correja Neto
l'?'�1P. do estômago e via. bi
� íntestínos delgado e groao

..lr64dfl. rins, pr6stata, bexiga,
liWl'o, ovários e trompas. Varlco
lide, . bidrocele, vartees e heroo'

CONSULTAS:
.

®'a4 2 b II horas. à Rua 11'.1116
�dt, 2� (altos da .caa h··.
, .

ralso). Te!. 1.598.
�NCIA: Rua Esteves JII·

ntor. 179; Tel. :u: 704

RETIRARAM SUAS CANDIG •

DATURAS
Tôdu ali bebidas, inclulIlVe III.

fabricadas em outros Estadoa,
'retiraram suas ca,ndidaturu.
'para ninar noa larel cata.T'l
:llleoses, - em vista da c&rUASi
K& vitória do aPeritivo K.NOT.

Rua

CONTA CORRENTE l_)OP�
Juros Sil./! 8. 8. - LÍll!J!!iMe Cr'$ 3l9<OO1,08

MQviotentlIch eom _quea

Baut'ft dollstr1tl PalMai S. A.
CAPITAL : CR$. ".ooo,po0,�
RESRRVAS: C� 15.000.000,00

_TraJano. 23 .. Norllaftópotk

II. ARMANDO VAUlUO
DE ASSIS

.. &er<Yiç08 de CUnlca InlanW _
A�c� Municipal fi d.

.
Caridade

.

�.4 IUlDICA DJI OBIAl'(ç.u

�ULTOR�N_'"
� 7 (liildlftclo 8. II'r_clIIeo).
...

CbDaultas das 2' lU! 6 bófu
.WIlIPD:8lNCI.tc Rua 1lareobal>-(':i'GIo

l:herme. 5 Fone 78S

_, � DR. A. SANTAELLA.
(ilMplomado (}leIa FacuJ.dllde Na
� áe MeGliclna da t1n!ve<I"Did.
il!Io 40 BraBll). Médico por CODe1;U"
N ckl Serviço NacIonal de Doàn-

Mentais. Ex Interno da San�
de MI8tlrlc6rd1a,' e HOlIPttal
trico do Rio na Capital ,-..

deral
íIJL1lIflC'A IUlDIGi\ - DO:ilNÇAg

NIilRVt)SAS
'

_ Ccll8Ultó!'rlo: Edlflclo Am.ua
NETO ,

_ .ua FeU� Schmldt. CoJaUltaal
DalI .15 ás 18 horas -

�fi;w1a: Rua .Alvaro de cam
ao o- 18 - Florlan6poUa.

a' POLYDORO S. THIAGO'
lUi:l1oo . do Hospl�al de Caridade

de Flor!anópolis
AsIIl9tente da Maternidade

a.tNlOA MeDICA - DI8'J"UB.

BIOS DA GElSTAÇAO E DO

PARTO

�ças "ÍOJ! órgãos Internos, Mo

pecialme-nte do coração
DoenÇas da tiro!de e demais

glândulas internas

tnI8IOIIERAPIA - ELECTIWCAR

DIOGRAFII� - METABOLISMO

BASAL
, CJoII.8ulta.!l d!àriamente· das 1:> .,

• • .. lo, • • ,"
,

18' horas

.AtIIIlde chamados a' qUalliUe.t
:Ilô:ni.•. llicluslve durante a noite;
OOK8t7LTORIO: Rua Vitor Melro.

les, 18. Fone '102.

,1IBIIJ)DOIA: A � e n i da. Trem
powski, 62. p;one 766

DI. MlIUtIO WENDHAUSD
f)f".#or do Hospital -Nerê. R_II'"
CUNlCA M:tDICA DIt ADULT08

E CRiANÇAS
CoaBttlt.6rio: R. Viroconde de Qur"
l'I:eto. :I - elQ. da Praça 15. de No

-.� lalto. da -Bel.. Hórieonlle·)
Tel. 1545

C-.ultaa: du 4 '" 6 lIora.,
J,�<UDÇia: R. :Felipe Scbmidt, JI

:...... J'oae manual 812

DR. LINS NEVES

D TILOGRA FI/A

Fabricante e diJtríbuidPres daa afamadas con- I:fecções -DISTINTA- e RIVET. Po.sue um gran,.'
de sortimento de aasemiras. ri.cado., brirw
bon. e barato•• algodões,. morln. e ayiamento.
para alfaiat... que recebe diretamente da.

II Snrw; Comerctant_ do inte:r.ior no .entido d.. lhe fazerem 'lma

F1orioD6pOU". �r;rIr,IAIS em Bhll:aenall 8 Laje.. ' :f
,

....-=••�.�·..�==�aF�SW5-�5P"B3I·.dmM�&�C�i+�'ZP.m='���2mu=��.·��.·�-' aR,� am � �I..-=E3�..����mm��am�������S9E&ae�mEEm-==- -=..

Moléstias de senhora .

Consultório - Rua Jolio Pinto no 7.

- Sobrado ___; Telefone 1.46!1.
Rea1dêncla - Rua Sete de Setembro
- (Eddiflclo.I. A. ,P. da Estiva)

Telefone M. 834

81: PAULO FONTES.
Cl.fnico e operador

�tório: Rua VItor Meireles, :ae
Telefone: 1.405

CoD8u1tas das 10 às 12 � dali l4. al-11
Ruldênçla: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

-

melhora. fcfhriaa., A Cassa •A CAPITAL- chama a at-aao cio.
visita anta!.!! d� efetuol'elm IlIUOII compra.1 MATRIZ e:na

Correspondenc ia
(omer�al

DIREÇXO:
Amélia M. Pigozzi

CoDfe.re
Dt,Ioma' <

MElIl'ODO �J ',,:.-2.
M011erno e Elident..

DI. M. S. CAVALCANTI
CllDJca exclusivamente de ea-Iançae

Rua Saldanha Mru-lnho, 16
.Telefone M. 732

CURSO
I

DE MOTORISTA

RUA ALVARO ·DE �(AÇlVALHO. 65

•

e

Serv.iço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir autom6veis

Amador e Proflssíonal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

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

GARA'GE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

COMPANHIA -ALIANÇA DA Bm-'
'atlaela .. 117. � 1f4e: • Ao I A
'mC'J!NDIOI • TlU.N8POB'rJtS

"

Cifras do ,Baísnco dt 194:4:

l CAPITAL E RE·SERVAs
Responsabilidade"
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978AoL755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

,

"

Sinistro,i pagos UOII últimoll lO 8nOl

Rcsponliabilidades •

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Diretores:
Dr', Pamphilo d'Utra Freire ête Carvalho. Dr. ,Franrlisco
de Sã, Anisio Masllorra, Dr. Joêquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

lO ... dUl'l ?!Ia_
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E' de remarcada falsidade a

tejou, de supostas adesêes de 'valorosos elementos pessedístas de
udenismo•. Esses correligionários do PSD centínuam, como até agora, prontos à.
defesa da' grande organização partidária que Nerêu Ramos preside e orienta, no Bras�1.
Assunção, 17 (Ur). Informa-se oficialmente que as forças legais pa�

raguaias conquistaram a . cidade
.

de . Juan Cabalero.

netícía,

, -�, ',';.

Florlanópoll.•• 18 de Junho de 1947

DURANTE TODO DIA.

nos VAPCJOS

fará
• •

sensaCionaiS revelações
RLO, 17 (A. N.) - Noticia-se' que senador Maynard Go

mes, d� Sergipe, falará hoje no senado .a respeit(i), de sua ati
tude como Juiz no Tribunal, de Segurança Nacional, informan
do-.se'-que· fará revelações .sensacionais sôbre o ·sr. Luis Carlos
PresteIs.-'

.

\

Violenta batalha em JODn eaba'lero
,-,- .':•. 'l' .�"i<�'

"
. •

.'�

i 'PONTA PORÃ, 17 (A. N.) - (urg,ente) Ruge a batalha
·em Pedro Juan (�aball�ro �

entr.e revolucionários que estão
_,', mant�ndo as, ,posições em� operações de, retardamento. Estão

, "'hovendo: balas sem cessa,r.no momento e.m que o nosso corres

J)onden,.te, arriscap.do a vida, se dirigi.ra ao telefone, foi fe.rido
ná perna na rua ,Marechal Floriano; e o operal'io Paulo Win

d��, de nacio��dade suiça, foi atingido no braço direito.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

\ .

destacou eles ..."

Francisco,' ae
que a imprensa oposicionista

São
'I

,

O "T'REM ,(AIU O' BeSMO

A' n'Urgem das sessÕes
da Assembléia

Prolonqou-se até ás desoito
horas, a sessão de segunda
teira. Dela, Já; demos raoiâa
notícia nestas linhas, mas, o
adiantado da hora não permi
tiu-nos referissimos a todos
os episódios de que [oi: teatro
a Casa do Povo ...

'

Os casos da Estrada de Fer-
1'0 e da Bandeira &- bosuieiras,
provocam celêuma desusada e
nunca vimos tão qromde e [re
nético entusiasmo entre os
conterulores.
Houve mesmo ocasuio em

que os apartes como fleuuulas
a arcos retesados levavam na

ponta ela lança venenos peri
gosos. .. Tão perigosos, que,
melhor [ôra não ouoi-los, pa-
1'a que o revide não atinasse
pelo mesmo diapasão e em
tom sustenido maior ...
Nada escapou ao torneio de

apartes e alquem. em meio da
peleja, para satisfazer a curio;
sidade de um deputado, disse:
- "Neste' caso precisaríamos
lazer uma sessiio espirita, pa
ra ver si V. ExC'Ía. tem ou não
razão",
Quando a coisa chegou a

avocaJ' e "invocar" êsse re
curso é por que os vivos já
não davam mais nada ...
Olhávamos, então, para a

, imagem do Cr'isto c1'uc'ificl!do,
Ali estava a figura do Amôr e
do Perdão há pouco entroni
zadó. Pi:r:á'/nos coneloülos n'Ele
os nossos olhos 'enternecidos
e

.

bem advinhavamos a razão,
.

por que d'isséra aquela.s pala
vras com as quais fechá1'a o,
último capit'ulo .

da sua vida
terrena, entre os homens 'qWJ
o cr"ucifica,rarn: - "Pae, per
doa-lhes, P01' que não sabem,
o que fázern".

-

Buenos Aires, 17 (D. P.) ros, além do carro postal e ou- asaliar, de fato toda a extensão-
Um grave desastre ferroviário, tro, de carga. do desastre. Quase todas as.
resultado na morte de 40 p'es- O maquinista foi a primeira vitimas já foram removidas pa
soas e muitos feridos, acorreu vitima, esmagado. pela 'Iocomo- ,ra as cidades próximas. Com
na provinda de Corrientes, em Uva, que ficou com a parte a remoção dos destroços, en-

t consequencia do' descarrila- dianteira, incendiando-se, pois: centraram-se 40 mortos, te-'
mento do trem expresso inter- era movida a petróleo. Foi o mendo-se que sejam encontra
nacional Buenos Aíres-Assun- clarão do incendio que,. psrmí- dos ainda outros corpos entre'

R• d
. ção' tou prestar os primeiros • so- as ·.ferragens, Os féridos exca-

omplment'o' ef.'lin.·t.li·yO- ,O desastr� verificou-se en- COITos.. dem da casa dos 100.
"

"l tre as estações de La Cruz e Essa cêna dantesca
.

verírí-
SANTIAGO DO CHILE" 17 (D. P.) - A enérgica decla- Yapeyu, justamente quando cou-se numa região deserta, M�iS im-Iura'ut

"

ração feita pelo preSIdente Gonzales Vídela, acusando o Parti:" iniciava a travessia de uma distante mais de 2 quilometros] UI I es
do oCmunismo chileno de responsabílídads nos incidentes ocor- ponte de 15 metros de altura, do local mais próximo de La. ,Rio, 17 (A.' N.) - Entrou nft·"

ridos na noíte de 12 do, corrente, provocom grande exp-ecta- o hem colheu um boi que atra- Cruz, que nem sequer é uma
Guanabara o pavio transporte nor--

_

, te-amencano .'General Heintzlman",Uva nos círculos _l)olitieos e na opinião, publica. \ vessava
a linha, provocando o povoaçao, mas u_m aíuntamen- Trouxe para o nosso país 'ce.nLe-

A reação presídencíal precisamente contra um dos seto- descarrilamento da locomoti- to d.e casebre,s� nao dispondo de nas de_ imigrantes escolhídos pela
res políticos que mais oontrãbuíram para o seu triunfo nas va que caiu no abísmo, arras- .quaisquer meIO'S de socorros conussao brasileir-a entre os "des

eleições de setembro ultimo, leva os observadores políticos a tando três carros de passageí- Sómente ás primeiras horas da. locados" eurqpeus.
'

Os .ref'eridos .

h- d h'
r

, 'llmIgra,n tes ja e'stao desembarcando
crer que 'á declaração de Videla determinará ri rompimento de- man a e oje e que se pode rumo a ibha das Flores.
í'ínítívo entre o círculo, presídencíal e o Partido Comunista.

Acresce que a declaração de Videla é produzida quando se

anuncia a próxima realização da 'conferencia do Rio de Janei-
1'0, contra a qual se manifestam todos os partidos comunistas
da América, já 'que nêsse .conelave sería aprovado um pacto de
defesa do hemíetérto preconizada pelo presidente Truman.

. "
�

,

o que é que há� .'

N� há, dúvida; flue há qualquer eofsa há� Mas o. que �,
que ha� Ha qualquer entremeeímento na bancada udenísta..

)
Sim; o. desentesdímento existe

e. "o. povo 'precisa s,abe,I' qual
é'

a m,exlda que está havendo nos arraiais udenísta, Uma eoísa,;
porem. o. povo sabe: a U. D. N., eatarínense, como a dos de.·

; �nalis Estado.s está desarorada: .

) Não. é do. nosso hábito. fazer intrig'as;' analísamos apenas ,.

os faito.S como. êles se nos apresentam, l\las, afinal de contas"
o que é que há?

Na sessão de ante-ontem o dr. Osvaldo. Cabral abancou
se da tribuna e, corno verdadeiro Ifder, começou a dirigir e co-:
mandar a, bancada udenista. Notamos, porém, certo. rieSsenti-'
mento por parte do. Iíder, senhor dr. João José Cabral. A atitu
de de ambos, drs. Osvaldo 'e João. José, é de quem de tocata;
esperando. uma oportunídade para desfechar.um golpe defí
nítívo. ESS'8S oportunidades surgiram e então. tdvemos oca

sião. de apreciar a luta de vida 'e morte pela; Iíderanea, O dr.
Os-valdo. Cabral, quando. o. deputado. dr. AntenQr ,Tavares fus,j-
lou, juridicamente, o. retorno dos símbolos estaduais antes da,
promulgação 'da eonstltuíçâo, Ievanton-se palra defender a

- indicação. Konder- Reis. Ora, quem devia fazer a defesa da in-'
dícação seria o. Iíder da maioria, tanto mais quando' se d'lseu
tia matéria jurídica da, espeoíalíâade do. S1". JQãQ Jo.sé Cabral.>
Pois, bem• .Apesar de tal assunto 'ser da co.mpetênc::ia do. lideI'.
o <Ir. Osvaldo Cabral, assumindo 'a liderança, disse que havia!
mudad.o de opinião. e que disso não. se envm'g'Qnhav.a. Passou'
a segllir a defender a indicação. KQnder Reis, sendo con�tan
temente apalíteadQ l}elQ dl'. AntenQr Tavares que manteve o.S

debates no. terreno. jurídico «la questão., do. qual o dr. Osyaldo'
Cabl'al procurava ,se desviar para ficar no., tel·reno. da história.,
Foi 'nesta ocasião qúe' notamos a Juta existente,' entre' o. dr.·>
Osvftildo. e JQãQ José, pela l�deI�ança,.

O dI'. João JQsé com os reCUSQS jurídicQs de que dispõe"
não. (leu"um pio.; (leixQu que o' (Ir. Osvaldo se vis.se, em .palpoS
de RraÍllia em q�estõe.s jurídicas que tão. bem eram manejadas·
pelo. dr. Antenor Tav'ares. ACQntece, porém que o dr. OsvaldO'
Cabral, não. pevdeu 8, calma e desviou o. assunto à vista do.s'
apartes dó dr. Saulo RamQs e Cid SQares Rib_as. 'l'al fato., PQ-'»

A' sessão de ôntem foi uma lém não. ficaria nisso.. O dr. Os'V'aldo Cabral não é h.Qmem
, surpl'êsa geml. T1"inta e sele ,que· se subme,te à disciplina partidária.

Na opinião do sr. Jo'sé Americ-o -�:JJI��:ifs:i:!r:�f�J ;FiJ,: CiPal�.:�;::::: �e :�����:a:::�::;��md;.s ���e:l:� eé.:::�:
RIO, 17 (A. N.) - Falando á imprensa sôbre as possibi- nuvem. L1té, paJ'ece que ofício como lideI' da minoria, requereu ao. Présideut.e que o. me,smo

'l'd d d 1 J
'

A
,. do E:ceC1ttivo a 7'espe'ito das ·pusesse,. em Vo.tação. a indica�ão Konder R.eis nos segumtes1 .a 'es e um novo go Ipe, o sr. ose menco ass.im ,se: ex- mil e umas indicações teve o

--

pressou: condão ele) ernudecer os srs.
termQs: "Se,nhQr Presidente.. el\cll-minllRudo a VQta.çãQ, reque-

- "Não reconheço, no momento, a existência de nenhu- constituintes .. ,
1'0. a V. Exa. seja posta em vQtação a indicação. Konder Reis".'

ma causa para repetição do .golpe de 1937. :É ,preci,so frizar que Este fo.i o. ;g'Qlpe final. 'Nenhum do.S presidentes teve mais dú-
. .

d' f eh t
Cartaz elo Dia - HoJe .ás 1Ii "'I'da,s, e lideI' el·... o dr'. Osvald,o. Cabl'al. Quando to.do.s e's;n.otrla,-o 'espU'ilto que, lommeu no e amen 00 do Congresso, naquela h T

.

l d··AI p""'''oras. ,e1'm1no (to prazo as
"am a, .vQt""'ão. ',da· il'ldica"'ão., para maior és'tu,pefa"lãQ dQS d'e�época, foi da conservação do poder. Assim ,é 'que desde 1936 48 hor'as, çoncedido para a vo- � � �

se cogitava da prorrogação dos mand.atos por dois anos, con- tação do caso Bandeira &- ban. putado.s, da assistência e da própria b8!D:eada udenista- o dr;,··'

forme -a fórmula do mini.stro Vicente Rao. Hoje a situção é dei1'inhas.
" .

JQão. JQsé envia á me,sa um requrerim�nto, pedindQ"Q a:diamen-

completament� diferente".
Vae ter.

'Zé do Cong.resso
to. da votação pelo. prazO' de 4:8 hQras !H!

-------'-------------------,--------_ Mo.strou CQmQ isso., dr. JQão JQsé que êle era Q,lider, que
quem comalHlab31 a sua bancada era êle. O re(luerimento rQi'
a,prQvado. e to.dos quantos assistiram a 'sess;ãQ de ante-Qntem
sairam da Assembléia, a pei'gunta!': O que é que há� Afinal,
quem é o lidel'� Q dr� JQão JQsé não. é, PQrque QS trabalhQs da

. bancada uden:ista foram cQmandadas pelo. dr. Osvaldo.. O d!'.

Osvaldo., também, não. é, PQrque requereu a vQtação e o. dr.
.JoãQ José requereu o. adiamento., que fQi vitorioso.. A bancada �,
está. des-arvo.rada. Que há alguma cQisa, Ihá mesmo.! Afinal,.· .

quem. é o lideI' da minQria �
Que II'e'i SQU eu � ..

Sem reinal,do. e sem co.rôa ...

I 1
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