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Inst�lação solene
da Asse�bléia

Antes de 'iniciar os trabalhos, o Presídeute díri
, giu sérias e salutares palavras à gàleda que

procura va estabelecer desordem em' despres
tigio ao Legislativo.-O Governador leu a

Introdução da sua anunciada mensagem.c-
Vaias encomendadas.e-D Prefeito aa Capital
vira «moleque».

A solene instalação dos rinho, Comandante da Poli
trabalhos d'Assembléia Le- cia Militar e Oficiais, Áspi�
g islatívà do Estado, domin- rante Hiroíto Martins, re

go último, às 15 'horas, com presentante .do Comando
a presença das altas

:

auto- da 'Base Aérea,· Cse. Pàul()
.

D' prB d M
'

E
..

B'
ridades civis, militares e, e- Fonseca, Chefe do Estado

.

esaprnva,'o a atítu �e
.

err·eu rnast aVI-o cIesiásticas e do próprio Go� Maior do 5° Distrito Naval.
vernador do Estado, sr. Irl- Te.nente;; Gérson Gomes e

.Ia sa"çã" "a'ta,+,oeo"A do' parti-do ' -'

neu Bornhausen, que,- por João Paulo de Souza, repre-
ii II'" V '-J, &111

.
LONDRES, 15 (U.P.) - esforço lhe causava palidez imperativo c()nstitudonal,' sentantes da 16a C. R., Ve�

d d
.

E d
Faleceu ontem, aos 70 anos e fadiga. Há longo tempo o leu. aos representantes. .

do "readorea Gercino Silva, JupiAnunciada a derruba a os trabalhistas no sta o d id d
..

t d • ..:.e 1 a e, o ex-mima 1'0 o sr. Bev �n sofria do coração, povo a Mensagem do Govêr- Ullisséa e Mário Couto" srs, '

,

N'O' J I d d
.
ri d 1

- exterior da Inglaterra, Er·· Ele sofreu duas ínterven- .
, ídu

,

Newt l\1f
"

'.J' G' orn-a, e ommgo, ec arou que nao procurara

.no.,
ensejou a_indIvI

uos.e�-I
ew on Ú1CUCO e au

�le.-o comentarista 'Doutel de o sr. Danton Coelho a fim nest Bevin,.. ções cirurgicas no ano pas- colhidos para provocar ce- des da. Fonseca, da' Caixa
Andrade, sob o título

ad-I! de, que
o presidentertraba- .. sado e acabava de se resta-:

nas deprimentos, que não Economica Federal,rsr. Wal-
ma, escreve: lhista pudesse examinar o belecer de um ataque de condizem com o clima demo- . dir Macuco, Coletor Esta-
Inverteram-se. completa- "affuire"

-

desembaraçada- pneumonia quando' renun- crático em que ';ive o Bra- dual, dr. João Bayer Filho,
.
mente os termos da crise; mente. E excusou-se mesmo dou ao cargo de chanceler. sil dando-se ao trabalho de Secretário da Fazenda, SI'.

irrompidâ no PTB de San- a' comenta rios sobre os a- Foi nomeado titular do Ex- váias e apupos aos legisla- Ch-arles Edgar Moritz, Pre-
ta Carál'ina. Verifica-se' a- contecimen tos, não sem an- terior a 26 de julho de 1945 dores. sidente da Associação Co-
gora que a Executiva esta-' tes dizer, porem, que toda' e durante sua atuacão viu Tal procedimento, que mercial � da Federação do

, dual, determinando 'a expul- a sua ação fora norteada no mudar muitos ministros do macúla a' história política 1 Comércio.alunas do Cole-
são de três deputados e - sentido' do maior fo�·taleci- Extérior da França, Estados de Santa Catarina, insere- g io Coração de Jesus, Cone-
justamente aqueles que im- mente do partido, consoan- Unidos e Rússia,

" vendo-se nela fatos que' ul-. go Frederico. Hobbold, Se-
pediram a entrega do parti- te instruções da direção cen- O sr. Bevin havia proje- -trapassarn a tôda lógica e, cretário do Arcebispado, 'dr.
do ao governadoi' mediante tral. tado ir esta tarde ao Est'a-

mesmo às raias da decên- José Boabaid, .sr. Celso Ra-
'acordo escrito com a otTDN Entrementes, despachos dio de' Wembley para pre- cia, mereceu a repulsa for- mos, Presidente da Comís-
- incorreu no mais formal telegraficos procedentes de sendal' o "match" interna- mal dos brasileiros que de- são Executiva do P. S. D .•

desagrado por parte do Di- Florianópolis- in-formam que cional de futebol entre a sejam manter a harmonia e em Santa Catarina, Irmão
retorio Nacíohal. Conse- a Executiva estadual' enviou Inglaterra e Escocia mas a-

a própria independencia dos Adelmo, diretor do Abrigo
,�tlentemente, surgiu a opor- I um oficio ao governador Irt- bandonou logo a ideia por Poderes constituidos. de Menores, funcionários

id d d h' ''_ B h d I não se sentir com ânimo pa- '1 rbli
.

I' ttum a e e a murto aspê- neu O1'n �usen, o, qua 1
." ......

-

. A atitude an iqui a os pu ICOS e jorna IS .as, ex-

zada para a reestruturação I destacamos
o seguinte tre- SINCOPE CARDIACA' ra sair, Poucas horas depois' mentores e autores dêsses mas, familias e damas da,

.do orgão dirigente do' pete-: êh'o: "Fí'ca v, excia. desobri- LO�DRES, 15 (U.P.) ,- falecia.
'

'atos de desrespeito e des- nossa sociedade.
bísmo no Estado. Dessa

ma-, gado
com relaç.ão a todas as FaJ.,eceu na tarde de ontem UM ENiGMA puesttgio do Poder Legis.la- PROVIDENCIA. SALUTAR.

neira, os membros da Exe- nomeações de petebistas jà uma grande figura do mo- Para muita. ,gente, Bevin tívo. O próprio Presidente Antes de iniciar a sessão,
cutíva catarinense, já

ago-l
f'eitas". Ocorre, porem, que viqento trabalhista britâni- era o maior enigma da mo- dêsse Poder, antes mesmo o sr, Volneí Collaço de Oli

ra, lutam apenas para man-, essas nomeações sà� decor- co ,,1', Ernest Bevin, ,que de-, dema Inglaterra:; Ele nas- 'de declaral' instalados os veira" Presidente, dirigiu a!>.

ter seus postos por roai,s ú1- rentes de, enténqimentos en- sempenhava osarg� de_bord ,c�m l1líma aldei�l:. .filho, de trabalhos dá segun(la h1gis- seguintes pa1avras às gale,.
gum tempo. tte o sr. ge

..

tulio-Va:gas e

.01 G��r�.:a s.e:ps .(:�, rei!. d��<le J��}-s. ; hllm?Nes.�..selJ� e�tudos -l�tUl:I;t, l�es'polldet�com a ,!H:l-. das (1e oI_ld� ,alguns elemen-

POSIQÃO lJE DAN'TON governador.. catapn-ens,e" q�e /)'lP-':}l1;C1in- aQ,/ ��ngo rl��,tl.ítõ :(oraÚT;mUltos, mas era toridade que. lhe e' cobSCuu- tos proeura\ram;:-com apupos

,

O presidente do PTB, sr. quando este veio ao Rio hi- m�lllst1'o d? Ext.enor ha um um homem de grànde enei'- cional, à ação de quantos, e' váias; prejudicar a ÓI'
Danton Coelho, voltou a l'e- potecar apoio ao chefe da �e�. O extmto tmha 70 anos gia, tenàscidade e sinceri- das galerias do Palacio do dero,dos trabalhos:
oeeber, Qntem, a visita do Nação. Por conseguinte se de .Idade. Sua morte oc,Drreu dade. Desde cedo dedicou-se Legislativo, procuram qlle� "Inyertendo as praxes

'Pl'esidente em exercicio do o sr. lrineu Bornhausen íni- �m consequencia de uma as atividades sindicalistas. brar a solenidade que se ia parlamentares, a Presidên
Diretorio do partido em San-' ciar a derrubada dos tra- ;sincope cardíaca. O sJ,:. Be- Em principio de 1920 foi realizar. 'cia quer fazer um apêl0 à
ta Catarina, sr. Telmo Ri-! balhistas, não apenl1S en- viu faleceu em seu aparta- orgq.nizador sindicalista dos O espetáculo deprimente galeria no sentido de que

beiro, que se fazia acompa- contrará dificuldades para mento em Carton Gardens, trabalhadores port'uarios e que o povo de Santa Cata- reserve as assuadas e as

nhar do deputado Saulo Ra-
.

o apoio de que necessita' d<; numero um, que é a residen- outros, trabalhos esses que rina assistiu na tárde de do- manifestações de desagra
mos. Ao quê transpirou, o governo federal como tam- \

cia oficial dos ministros do ab;'}orveram 20 anos de sua mingo �timo, maculou a do em relação ao Presiden,..
.ehefe trabalhista

.

tel,ia, bem pr_ovoca1'á, no Legislati� Exterior da Inglaterra. J?m- vida. Finalmente, foi eleito história política de nossa te para após a realização
mais uma vez, demon'stra:do vo estadual, a oposição do bor'a ti,:,esse se. dimitido� � Continua na 3a

.•página terra� gravando nas. conS- d;sta sessão solene. O Pre·
agastamento pela manelra PTB e do PSD. E não pode-j sr. Bevll1 contmuava reSI- .""_................................................... ciencias dos seus respollsá- sldente, quando descer . da

açodad� como procedeu !" rá, assim, governar b:anqui- di�do ,alí,' O sr: Bevin, que Contra-Almiltaota véis essa nódoa que jamais Assembléia, poderá receber
Executiva estadual, apll- lamente. fOIO tItular da pasta doEx-, .• U

poderá leva-los à tl'ànquili- os l:!-PUPOS e as váias que Og

eando uma medida que, es- terior durante os trascen- Carlos da Silva dade de espirito, porque a- presentes' entenderam de
tatutariamente, só poderia

.........-..t"...._......_........,..........,.•••'

dentais e criticos anos que I .

tentatória aos brios 'da: gen- lhe dirigir, para que não se

ser aplicada pela dil:eção O O'OVO Se"retõ.. se seguiram à"segun�la gl�er"
1

Carneiro' te barriga-verde, cujas t.ra- quebre a solen�dade desta.
JCentral. E isto horas depois V O ra mundial, renunclOU a,9.

. diq,(ies gloriosas êles procu- ·magnifica. reunião e, tam-
.o sr. D,anton Coelho haver. r,·o .IA loto:rJ·oll- a de março último. devido a De regresso da Capital raram menospreza!' e achill- bém, não se cOlIlprometa a..

-enviado telegrama de calo- OU II I U p.rolongada enfermIdade. Federal está de. novo entre
calhar. (Continúa ria 3a página)

l'osas felicitações aos traba-l JO"st,-�a, '.Edo'"8- Sucedeu-lhe no Ministério nós o ilustre sr.- C�ntra-AI-
lhista eleitos para a Assem- " "do Exterior o vice-presiden-

t
mirante Carlos da SIlva Car-

A SESSÃO SOLENE ....._ _ _ .._._••!>o.-."'-"

bléia Legislativa.
'

'�a-o e San"do te Herbert Morrizon. neiro, digno Comandante do
Às 15 horas, precisamen-

Dest'arte, ficou decididoo U 5° Distrito Naval. Pelo seu
• te, conforme estava anun-

·que o DI'l'etor-io Nacional 'Por ato, de ontem, .do sr. SAÚDE DELICADA l'egresso temos o prazer oe '

d t' dado, com a presença e 0-

;na-o toma,r'a' conhecimento Governador do Estado, fOi 'Sua saúde havia se torna- I apresentar-lhe as nossas ',ho- ddos os srs. deputa os, o S1'.

da tlxpulsão dos deputa(l"o� nomeado Sec_retário do Inte- do tão delicada que o menor I menagens. Volnei 'Collaço de Oliveira,
Volnei Collaço de Oliveira� rior e Justiça, ""Educação e

I'
,

. .

I
.

��:il�:����:'�::e:P���: �:��:' ���;�I: oã:ep�:�o d: foêõ'õf.âr:s;-mSiIiRdos r;:b�:�:�e��m à��i�:atE� .

.......0 adml'tindo,' para a arQ'u- AssembleIa LegIslatIva.ti. El'm � noir Vargas'FerreIra e PI-
mentar, a legalidade da me- �spírito sereno e dono de

OS 81'S. Getulio Vargas. Café Filho, Nerêu Ramo@, dio Barbosa, 10 e 20 Secretá-
dida, .outra atitude não po- altas virtudes.. morais e qua- lvQ 'd'A'quino e Capanem�. rios,.respectivamente.
-<leria tomar a direção cen- !idades de eal'áter, o novQ . .:,-

-

V
,.

) R
.

d'd 1" I 't
- Em lugares especiais do

traI petebista, sob pena de titular da pasta política te- RIO, 16 ( .A. - eUlll- 1 o, a las, que e as
.

erao

'b d 't 1
• .

t t recinto, a nossa reportagem
.contribuir para o fracciona- ve a sua nomeação muito ram-se sa a o a are e, em .prossegUlmen o, encon ran-

�d P t' I' 'd 'd t d áb d
'

poudé anotar a presença 'das
mento do partido em Santa bem recebida por to os, e rapo lS, com o })l'eSl en- o-se o os os S' a os as

mesmo quando, no momen- te da República, os. presi- referidas personalidades pa- seguintes autoridades, pe-
-Catarina. E aqui vale res-

sembarO'adores Flávio Ta- G
lt d deputados to, hã exaltaçãoo de ânimos dentes da Câmara e do Se- ra estudarem assuntos ge- .. )

sa 'ar que um os -

.

,'a.res, 'Alves Pedrosa, OS-' }[;j
'.

t· 'd Octacilio na CalJital. nado, S1'S. Caf.é Filho, Nerêu ruis referentes à coopera- :. \ 1

jl mgl os; o 131'· • mundo Wanderley' da No- '&PÂ_...,;-'>l"'t, ".

�::�����;�:}:d�:�::�� ��r.�!::�Eriê�:a�����:; ;;�:;:� �;?:;:�:�::� :�ía����X�:���S'�:fO·�::Jbr:t;s!t�Ia'�,Sd��;��i���;l::��.....»��
D"

, .,.

cargo desempenho p'rovéito- conferência o líder do go- dos tap-lbém de que o chefe '
-

0-, -

.89 lretorlOs mUniCIpaIS. PI'O·cUI'ado!', Geral do Esta- .

O '{T I' .

C II 1 so à nossa terra e o presti- vêrno na Cãmara, sr. Gusta- da Govêrno não pretende,
sr. vO nel o aço ( e

do, dr. Abel Alvares Cabral,
01'

. 'a e gie com o zelo e o respeito yo Capanema, por se enc6n- nessas reuniões, tomar co-
IveIra, que apos a su -

,
'

Allditor da Policia Militái-,
. .. .

R' que lhe ce...·cam o nome, são trar ligeiramente enfermo. nhecimento de p'l'ojetos em
lelção VIaJOU pa�a o 10, se- ?-

dr. Jose' do Patl'ocinio Gal-
h- FIos nossos votos. , A conferência do S1'. Ge- curso ou de medidas concre-

gue esta man a, para, 0- ,

P I IOtI', Jtll'Z d.a 2a Vara',' Ten.
I· f' d

. O dr. João José Cabral túlio Varg_?s com os dirigen- tas\em discussão no ar a-
rianópo IS, a 1m e preSI- CeI. Paulo ViTeber' ela Rosa,.

.

I -_, ontem mesmo, pelas 15 ho- tes do Congresso e das ban- menta, mas . simplesmentedir a sessão mangura ua
b

'

Comandante do 146 B .. ,
C. e

ii. bl" F 1 d
.

e ras, assumiu o ·cargo, licen- cadas governistas é a segun- conversar sôbre pro lemas
J'1.ssem ela. a an o ao r -

oficiais, CeI. João Alves Ma-
pOlter, o procer catarinense dando-se da Assembléia.

,

da a realizar�se. Está deci- gerais.

o TEMPO

Previsão do -tempo até, 14
horas do dia 17.

Tempo bom, com nebulo
sidade.

, .....

Temperatura estável.
Ventos do quadrante sul,

moderados.

O MAIS ANTlOO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
,

Propríetárfu e D. Gerente: SIDNEI NOCETI
Diretor: RUBENS DE 4�RUl)A RAMOS

Temperaturas extremas
de hoje: Maxima 22,1 Mini
ma 15,6.

......................
EDIÇAO DE HOJE

8 Páginas
.c-s O,áO

E1e - Deus dO' Cêu!' A
Udenilda apinchou"se sem

reparar na ·marca d'água:. A
piscina, não tem nem 18 cen...

timetros de água. E ela vai
mergu1har! Credo! Que hor
r8r! Que estouEO,!

,

)
. \

S,
)

•

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o Jã;fsTADO:"'"Terça-féira, 17 de abril de 1951

Foi'mado pela Faculdade de

Medi.cina da Uníversídade de Sá.(I.
Paulo, onde foi assistente do 'Ser

viço Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêa 'Neto.

Cirurgia do' estoma.go e vias
Circulares, intestinos delgado e

grosso, tiroide, rins, próstata,
'bexiga, utero, ovários e trompas.

Cíenrgia-Olínjca Gezal-Partcs Varicocela, varizes e bernías.
Serviço 'completo e especklisado. das DOENÇAS DE SENHO-

Consultas: Das 3 r,s 5 horas,
RAS,. com modernos métodos de diagnósticos e t,ratamento. Cons.s Rua Fellpe Schmidt, 21
COLPOSCOPIA '- HISTERO - SALPINGOGRAFIA - METABO-

(altos da Casa Paraíse),,

L'ISMO BASAL Telef. I.WB.

I.

RADIOTERAP.IA
�AIOS X

.

DI.e ANT6110 IIODESTO

,At�!�".�.te...� o.CarNa"
--------�-----------------� ------------------�

,DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI

} E
, /

i
.

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulaçãe Raios

;Violeta e Infra Verm·elho.

Consultório: Rua Trajano, n? 1, I' andar - Edificio do Monte-

pio,
.

'

,

Horârf o : Das 9 ás 12. horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás, 18 horas - Dra, Mussí.

Residencia - Rua Santl>S Dumont, 8, Apto. 2.
-----------------------------

DR. D.IALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGICA B DE OLHOS - OUVIDOS NARI:t E

GARGANTA
J

eb

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO
Sob a direção do dr. Djalma Xoellmann.

Com o concurso de especialistas com fama européia.
Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

Dtagnôsjice e tratamento completo das moléstias dos olhos -

Duvidas - nariz e garganta.
Aparelhagem modernissima importada· dirétamente da Suíça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 ás 18 horas diàriamente.

t Telefone 1.153 - Largo São Sebastião.

l' Florianópolis -r-' �nta Catarlna.
��.. �._--------�------�------------------------

DR.ALFI(�O
'I' CHEREM

DR.' A. SANTAELA
(Fílrmado pela Faculdade 'Na·

.clonal de Médicina da Universi

dade do' Brasil). '

•
Médico por concurso da Assis

tência R Psicopatas do Dlstrito

Federal.

Ex-interno do Hospital' ·Psi
quíâtrico e Manicômio Judiciári?
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de'

Misericórdia 'do Rio de Janeiro.

Clínica Médica - Dl>ença� Ner

vosas .

Curso Nacional ctloe .doenças

DR. NEWTON
D'AVILA,

Cirurgia geral - Doenças de Se

nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone l.�Q'{.

mentais.

Ex-d'iretor do Hospi.tal Colonia
Sant'Aila.

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual!

Rua Tiradentes. n? .9. I '

Consultas das 1� ás 19 horas»

FONE: M. 79&

Res. Rua Santos Saraiva, 64
- Estreito.

./ Çonsultório: Edifício Amélia

DR. ARMANDO VA- Neto - Sala 9.

bERIO DE ASSIS
MEDICO co, 144. (

\. \ .

.'Consultas: Das 15 'às 18 horas.
Dali Serviços de Clínica Infantil .

Telefone:

Residênda: Avenida Rio Bran-
,

,

da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade

CLINICA, MEDICA DE CRIAN�

ÇAS·.E ADULTOS

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

- Alergia-
. Consultório: Rua Nunes Macha

do, 7 '_ Consultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

Residência: Rua Mm'echal Gui

lherme, 5 - Fone:
.

-\ 783.
._�---------------------�
DR. LINS NEVES

Consultas: Às 11,30 horas e �Dil'et.o\r da Maternidáde e. mé- ,

tarde das 15 horas em diante ..dico do Hospital de Caridade.
. _ .

.

.

CLINICAS DE SENHORAS _ Re�ldencla: Rua Vldal Ramos,

CIRURGIA _ PARTOS 1-
Telefone 1.422.

ASSISTENCIA AO. PARTO E

OPERAÇõES OBSTÉTRlêAS DR. PAULO 'FONTES
. Doenças. glandulares, tiroide, Clínico Operador
cvários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos ._ Esteri

lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, - Te], 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza ..:_ TeI. 846.

Consultório: Rúa Vital' Meire
les.

Telefl>ne: 1.405.

Consultas: das 1Ó às 12 e das

J.14 às 18 b oras.

Residência: Rua Blume�au.
/'

.....Telefone: 1.620.
'

...:...___; _

Ultra

I
DR. MARIO,
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório .- Rua .To�" Pinto,

) 16 - Tel. M•.769.

1
Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência:. Rua
.

Esteves Jú-

nior 45. Tel. 1HZ. /

I

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurg� Geral - Al� Cirurgia
- MoIésti8.8 ele senhoras -

Partos

O'.ESTADO
Adminimaçlo

, Rédação e Oficinas à
9ua Conselheiro Mafra.
n8 160. ..

Tel. l022 -- Cx. Pos
-tal, 139.
Diretor � RUBENS A.
RAMOS.
Proprietârto e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante! ,

A. S. LARA
Rua Senador Darítas,;.
40 -- 50 andai
Tel. : ,;22.�4 ..,_ Rio d-e

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Olíveíre

nO 21 - go andar
Tel.: 2--9873' São

I

',Paulo
ASSINATURAS
Na Cap.itat

Ano o-s 100,00
Semestre': Cr$ 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00'

No' Interior
Ana ..... Cr$ 120,00
'S-emestre .. Cd 70,00
Trimestre • Cr$ 40,00
Anúncios mediante con-

I ;' - •

.trâto.
Ü1> ortginaís, . mesmo

não publicados, não se-.

rão devolvidos,
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos .ar

tigos assinados.

Cirurgia do Torax

Formadc �ela Faculdade Nacio

nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião dõ Hospital Nerêu
Ramos. Curso de esp�cialização
pelo S. N. T. Ex.interno e Ex-

assistente de Cirurgia do Prof� ,

Ugo Pil:iheiro Guimarães. (Rio). ,FIUZA LIMA & IRMÃOS
Cons.: Felipe Schmidt, 38. Cons. Mafra, 37
Consultas, ;«pàriamente, das 15 Florianópolis

às 18 horas.

P"I-A,N.Q
. ZIMMJRMINN

.

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 - Tel. m, 764.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho., 19.

Telefone (M.) 736.

DR, I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparêlho 'reeplratérto
TUBERCULOSE

Res.: ,Rua Durf31 MelqUía�eS"
28 - Chácara do Espanha•.

, r

Vende-se desta afamada
marca' alemã, em perfeito
estado e ótimo funciona-
mento,
Vêr à rua Visconde

Ouro Preto, 81.

HAMILTON, VALENTE
FERREIRA
Advogado

'Serviços de advogacía,
em geral, no Rio de Janei
ro. Cobranças, Registros,
EnG,aminhamento de proces
sos. Recursos, aos Tribunais

,�:I��:-tiça Comum e do Tl;a-

,�MPREG�D 4�
Praia do Flamengo, 122, Precisa-� à rua Ruy Bar-

apto. 510 - Rio - D. F. bosa, 55.

\

IÍIPOTtCA�

AVALI�'ót:�
LUiALlSACOES 6:=�"';;;'=�=�;;;;;;;;�;;;""!!5==:;e.'

RLC4 1J60/JlOI1O '. JS
1"1. M/A/'IciPCLIS - ".sANtA CATARINA

JJrs. Waldemiro Cascaes
\

e

,Roberto 'Lacerda
ADVOGADO,S

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,'
despêjos, desquites, títulos declaratórios, ndtura
lizaçóes, retificação de nome, investigação de pá
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos, \ requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem como quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão.

.

RUA TRAJANO, 33 - 10 AND, - Fone: M-711.

/

Dr. Renato Ramos da Silva,
Advogàdo

,Rua Santos Dumont, 12 - Ap. 4

C1\.SAS A 'VENDA
RUA S. VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,

terreno 2'0 x 33 (Cli$ 23.000,0.0) financiado 55.000�
AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, li'

quartos..' g·ar·ai'.e etc" te�ref1o 10 x 40 (flnitnc'iaào�
pela Caixa c! Cr$ 5O.000,0{)) ; .... , ... , ",_' •.... , . 18()'.OOO,O�"

RUA CHAPECó., 3 quar tos, agua: luz esgoto, etc., casa

de madeira, .toda pintada a oleo, alugada por

01'$ Wo,.OO , .

: .',
. , , . . .. .. . . . 35.000,.oi»

RUA AL.M1RANTE }',AMEGO, 2 pequenas casas, eons-

trurdas em uru de 5l "x '7Ç- ótimo local para depo-
si·to ete" fundos para o 'luar ,: .. .. ,'U:.o,().O&,90>o

SERVID-AO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cczinha,
ch.uvei ro etc. terrerio 9.,ó-O x 32 (financiada .pelo'

Montepio Cr$ 53,000,(0) , , ,. .. 7i).000.O�

COQUEIROS p'ua Des, Pedro Silva), fj quartoa, ban

nbeircs, cõpa, salão de jantar, salão d.e visita, po

rã\) habitavel, deposrto etc. terreno 24 x 6-01 poden
de ser vendido 3 lotes (financiada peta Caixa

Cr$ 4-0.000.,00') . , , ' .. , , . , , , .,. . . . . . . . . . . . 200.00�O�
ESTREITO (Tra;vess'a 1° de Janeiro), casa de madeira,

4/ quartos, 2 sal�s, cozinha, esgoto, toda: pintada
ii óleo, terreno 12 x :30, ., .. , .. , ... , .... ,...... 80.000,Dfrit>

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), .3 quartos etc.

(deso-cupada) ' , ,............. 5fl.OOO,0�
ESTREITO (Baírro de N. S. de Fatima) prefabs-icada,

3 quartos, sala, cozinha, bahhe iro etc. terreno

15 x 35 , .. , , , , , , , .

.

'iO.OOO,Ofõ:r.
ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de material, terreno

9,9·0 x 56 , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 80.000,oe"
. TE1{BENOS Pt VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, 3 'lotes de 12 x 45, pre. o

por casa lote
.

' , . , . , , .. , , , ,

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 1-0 x 21
\

60.0.00,Oç;,

(preço dos 2) ,., , .

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,56 x 3'0, frente
60.000,081'

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar
de futuro) .•........•............... _, : .•

BAIRRO BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,70 , .•

COQUEIRUS, um terreno com a área de 27.829,oom2 ..

COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3

construção . . . . . • . . • . . ..........•...........•

CAPOEIRAS (um terreno com a área' de 84.000,OOm2.

õO.OOO,OO'�
10:O.OO;OIP
25.000,01):>

40 ..o00,pll."

extremando com uma rua nos fundos, com possibt-
.

lidades de loteamento ...•.....................•
.

. 50.000,O�

'l'ERRENq A VENDA.EM PRESTAÇõES
BELO' HORIZONTE (Minas Gerais) temos ·Iotes de ter'renes 6:,

venda em prestações; situados em Belo Horizonte, com grande...

pvssibilidades de valorização .

COMPRA DE CASAS, TER'RENOS, CHACARAS e SlT10S
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos; cha

caras e sitias.

HIPOTECAS

R�ebemos e aplicamos quasquer importancia com garantiall!>
hipotecarias.

de
. ADMINISTRAÇÃO DE PREDIOS

Mediante modica comissão, 'aceitamos procuração, para adroi"';\
nistrar prédio, recebendo aluguel, paga.ndo empostos etc..

PROCESSOS IMOB�LIARIOS r-

Org�niza1l1os processos imobiliários, para os Ínstitutl>s, Cai

xa Economica etc. Temos tambem possibilidades de conseguir qual
quer documentos sobre imóveis.

.

FICHARIO

O cliente que-.desej�r comprar casa, terreno, sitio, chacara.._
pOderá· vir na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen
·do o que deseja adquÍri� e assim que conseguÍlnos 'avizaremos a�4

interessado, sem despesas para o cliente.

INFORMAÇÕES
Sem compromis.so, para o éliente, clamas q'ualquer informaçã"""

dos negocios imobiliá�·ios.

ftlfaiataria Mello

E
.

ELEGANCIA ,QUER VESTlR·SE COM CONfORTa
·PROCU.RB A

'.'

F

Rua P'elippe Schul10t 4ti

ALUGA SE
ófima' sala· no centro

A J

Praça 15 .de Novembro, 20, 2" anda''"
'(abos do Restaurante Rosa).

Tr8téH no mesmo local.

FabriGa�i.--;: :;-:��ldor•• 'dai .famadã:-�-:- I''''08•• ·DISTIHTA· • RIVETi�Poilu. am IIl'aa;
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'Conferência N. S. da Piedade da Sociedade
Sã� Vicente de-:- Paula" Tubarão

• Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciên
cias Econômicas de Florianópolis ....

(Continua) \

Instalação solene da Assembléia.
austeridade do Legislativo".

I
importante ofícios do sr,

1
ORDEM DO DIA '

,
Foi providência salutar, J. J. Cabral, comunicando a ' A �nic� matéria. da. o!'dem 'chefe do sindicato dos tra

porque só assim a sessão s�a nomeação, e, ?osse no. do d�a �Ol a constituição �a balhadores. britânicos, con

poude prosseguir, na maior cargo de Secretario do ln-I Comíssão Permanente. Sur- siderado hoje como ,o maior
calma muito embora se terior e Justiça, Educação e giram, então, várias inter- do mundo, com um milhão e

ouvissem isolados aigun S Saúde e o pedido do dep. pretações à lei, que rege duzentos e cincoenta mil fi-
" as�ovios. João Herber Colin, da U. 'D. essa matéria. Os 'srs. Osval- Iiados.

I
A MESA N., de 90 dias de licença pa- do Cabral e Konder Rei�, da JOHN BULL MODERNO

'Afim de completar a Me- ra tratar de interesses parti- UDN, teceram considerações Houve quem qualificasse
ANIVER�ÁRIOS J.. I'

- Arí Osvaldo Machado.
sa, o sr. Presidente desig- culares, e, .por fi�, comuní- sôbre o ass�lll�to, send� a�- o sr. Bevin de ESPECIE DE

-,

Adehno Go�çalves
'

Ssnhoras r

G II'
'.

I nou comissão dos deputados I cação, .pelos presidentes dos bos pela eleição, constítuin- JOHN BULIr TRABALHIS-
.

Ve �a�sar, hOJ�, � seu a- � Mimi Bosco, a �an�, Ilmar Corrêa, J. ,J. Cabral e respectivos partidos, da es- do-se os seus membros pelo TA. Durante a guerra mun-
'lllversarIO natalício, o s�"1 esposa do s.r. J.ose Galhalll'l Braz J. Alves para entrodu- colha dos seus lideres e sub- plenário. O sr. W_ilmar pias, dial passada, o sr. Bevin
' professor aposentado Adeh-I �enho�Itas., zirem, no recinto, os srs, lideres, que são os seguin- do PSD, que fa,Jou em tõrno fOI �omeado ministro' do
no Gonçalves, r�sI�e�te em ] -:- .Loun. Perfuma,da de I Desembargadores Urbano' tes: do sistema proporcional, 'e Trabalho, e nesse cargo te-'
=Costeíra do Ribeirão da

i
Oliveira, fd.ha. do SI.

Tele-I Muller SaBes e Edgar. Pe- PSD _ Líder, J'lmar Cor- em voto 'secreto, teve a sua ve a gigantesca tarefa de <,"Tlha

I
maco de Oltveira. .. .,

b Iíd W'J O tréí I 'd di
•

'f
' .

.., drcira, Presidentes dos TrI- rea e su -, I er, I mar r- es rela com, aca era a IS- incorporar, as orças arma-
- lIma Pichinatti. . .

I' I d D" UDN Líd
"-

c m o SI" Oswaldo d�s e trabalhos essenciais,'

HOJE - Romilda Br'iaighel li, fi-,
bunais de Ju�tIça e E eíto- an o las;

_ .

- I er, cCusbs�OI dOf d' d' te::FAZ�M ANOS, : '

, . ral respectivamente D Osvaldo Bulcao VIana e sub- a la, e en en o o pon ,0- industt-iais :e agrícolas 16
lha do sa��d?so iI�trlcIO sr., Jo�quim D. de Oliveir�, Ar� líder, Celso Ramos Branco; ele-vista do seu partido, que, milhões de homens e mulhe-

Senho-res: Ubaldo �llSIghe I.
cebispo Metropolitano e o PTB _ Líder, Braz J. Alves afinal, foi o vitorioso. Ter-. res. Graças a sua norma

--- João E. Machado. Me?I�a:
ilhi h d representante do Almirante e sub-líder, Paulo Marques; minada a discussão do' as- I sindicalista, que é uma das

- Gercino dos Santos Bo- - Ma�lla, fI I� a

d °Adr, Carlos Silveira 'Carneiro PRP _ Líder; Cássio Me- sunto, o sr. Presidente es- I
vigas do Partido Trabalhis-.

�t Ih Fernandino Caldeira e n7 . .'. , .

I ' b' . • .

B
.

• e o.
'.

'C iti Comandante do 50 DIStrItO deiros e Sub-líder, VIcente s: areceu que em ora seja a ta britânico, o sr. evm
A

.

t t I Freitas .drade residente em un 1- .

• -

M b I
-

, .

di
,- rIS o e es .,

Naval os quais tomaram as- Schneider, esa so erana na so uçao pode impe Ir que se sepa-
- Alziro S. D'Agostini. ba , '

d � - d d
'

d . d P tid a'1'1'0"-
.

sento ladeando os demais' as questões e 01' em, e- rassem o ar I o v .,.

membros dá Mesa. SUPLENTES cidiu que todos os partidos grupos que, não estavam de
A seguir a Presidência participassem da referida acôrdo com a política exte-

,

A MENSAGEM convocou os seguintes su- Comissão, incluindo-se os rio' do govêrno trabalhista.

Após dar entrada no re- plentes de deputados da U. pequenos, isto é, o PRP e o O sr, Bevin dirigiu a poli-
cinto, e conduzido por uma. D. N:-Nelson Brasil, Fran-I PSP. �inalmente, propos tica exterior britâ,n�ca du

Comissão 'de parlamentares 'cisco Mascarenhas, Júlio que os Iideres das bancadas rante momentos CrItICOS co

o sr. Irineu Bornhausen' I Coelho de Souza e, por últi- se reunissem para estudo do mo durante à luta na Pales
GovernadoI! do Estado se di� !

mo, Aquiles Balsini. Esses assunto, sendo, então" sus- tina, a concessão da in�e
I rigiu à Mesa, procedendo, I prestaram

os l'espectiyo.s p�nsos os tr�balhos POI:, �5 p�:mdência à I?dia e P��UIS-'::Sociedade Operária Beneficiente de Canoi- I
em seguida, a leitura da in- compromissos, sendo substí- minutos para �omposlçao tão, o bloqueio de Berlim e

uhas .. . . . . .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00, trodução da sua ariunciada 1 tutos dos parlamentares 'li- dos membros da Importante a guerra' coreana. Era ,um
"Vila Vicentina de Florianópolis, a cargo do

I MENSAGEM.
"

cenciados : Paulo Fontes, Comissão, homem muito querido por
Conselho Central 'Metropolitano da So-'

_
_ Terminada esta, s. excia. Luiz de Souza, J. J. Cabra! todos os seus colaboradores.

ciedade São Vicente de Paula 00.000,00 foi levado .à saída do Leg ís- e João 'H. Colin, os três pri- COMISSÃO PERMANENTE Quando renunciou ao car-

"Veneravel 'Ordem Terceir� de São, Francis- lativo pela me'smã comissão meiros nomeados para auxi- Reaberta a sessão, o sr. go, ao cumprir setenta anos

co da Penitencia de São 'Francisco do
de parlamentares. Iiares do Govêrno e o últí- Presidente, antes de deter- de idade, foi-lhe entregue

Sul, para obras e equipamentos de seus .- A seguir o "Sr. Presidente mo Jice�ciado por 90 dias. minar, a eleição da Comis- um cheque, no 'valor de 150
Pavilhões e Maternidade anexa 200.000,00 agradeceu o comparecimen:-' são Permanente, renovou às esterlinos mediante a con-

�'Seminário Preparatório "Dom Joaquim", de I to de todos e convocou ses- MENSAGEM AO PRESÍ- galerias o apêlo para
\
que tribuição de 6' pence. por .6São Ludgero, a cargo da Mitra Arqui- 'são ordinária para o dià DENTE VARGAS não se repitam as manifes mil. membros do serVIço dI-

.diocesana de Florianópolis 200.000,00 seguinte, com .a seguinte oi,- tações de desagrado ao titu- plomático britânico no mun-
""n •

t d b d E c la O u'nico ora'dor inscrito I d 1\1'[ •

t
.

. .L ara pl'OSsegUlmen o e o ras a s o
dem do dia _ eleição da ar a n esa. do 111 eIro.,

.Indu�tl'ial, d'e Florianópolis ,300000000 foi o sr. dep. Braz Alves, lí- Em se'gul'da,' o sr. Ylmar C lue na 8a paO'lna� . . , 'Comissão' Permanente sen- one . ei
CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL I

do os trabalhos encer�'ados. der do. PTB, _

que subm�t�u I Corrêa, do PSD, declarou
Entidades Culturais e Assistenciais: à

,con.slderaçao
do plenarIO

I
que essa elel,'ção será fe, i,ta;.Asilo Do� Bosco, Itajaí ' 30:000;00' VAlAS, MbLECAGENS E tekt? de men,sage� �o sr. tendo o seu, partido e a U.

�.Asilo de Orfãos Abdon Batista, de J�in- -,
-

TENTATIVÀ)�E AGR.ES- JtfetulIo Va·rgas, PreSIdente, D. N. aberto mã'o de l,lIíI .ln:.
ville : . . . . . . . . . .. 25.000,00 SÃO da República, cujos têrmos 'gar naquela ComisSao, pa-

Asilo de Orfãos S�o Vicente de Paula, a I Terminada' a sessão na são os seguintes: ra qu,e todos os partidos, pe-..

cargo da Irmandade do Divino Espírito Assembléia, os representan- "Mensagem a'o Exmb. Sr. quenos ou não, tenham
,
o

Santo, Florianópolis . r ••
'

•• '� • • • • • • • • • 25.000,00 tes do povo, na forma pro- Dr. Getúlio Vargas seu representante. Falou,
..Asilo de Amparo a Velhice, a cargo da As� tocolar, dirigiram-se ao Pa- M. D. Presidente da Re- após, o sr. Osvaldo Bulcão

sociação de Beneficença Lagunense, de' lácio do Gavêrno, em visita pública. , Viana da UDN, que, fazen-
Laguna : .. . , 25.000,00 de cordialidade io Chefe do A As�embléia Legislativa do a �esma declaração, lau-

,..Asilo Vicentipo da Velhice Deamparada de Executivo. Nessa ocasião, a do Estado de Santa Catari- vou a atitude do PSD, nes-
Lajes :. . ,....... 25.000,00 conhecida turminha da' váia n'a, ao iniciar seus traba- se particular. Aproveitando

.Aspirantados São Paulo de Ascurra, de desceu da AssembÍéia apu- lhos da Segunda Legislatu- essa oportunidade, prestou
I
lndaial '

,...... . ,. 10.000,00 pando os deputados traba- ra, afirma ao Preclaro Che- homenagem póstuma a José
..Associação Benefjcente Jpaquim Santiago, lhistas chegando mesmo à fe da Nação os seus propó- I M�ria Cardoso da Veiga, do

mantenedorado Asilo de Orfãos e_Ve- tentativa de agressão. sitos de dedicar seus me- PRP na. legislatura ,passa-,
,
lhice D�samparada de São 'Francisco do Essa atitude era esperada lhores esfôrços construtivos. da, � qual se havia batido'
Sul, 25.000,00' e fôra mesmo anunciada à solução dos problet;t�s �ue I para que todos. os' partidos

.. .Âssociação Joinvilense de Amparo aos Ne- desde a manhã de ontem. redundam em beneÍlclO

daltivessem
representantes, na

, cessi(ados, de Joinville . . . . . . . . . . . . 15.000,00 Mas as ordens que segundo coletividade, e expressa a referida Comissão. O sr.
.Associação Beneficiente !Santa Isabel, de apuramos, deu o Govermtdor Sua Excelência os sinceros Cá'ssio Medeiros, do PRP, a-

Lajes " '.: . . . . . . 20.000,00 para que fôsse garantido o votos de pleno êxito na feliz gradecendo, com a, palavra
_AsSt?ciação Mafrense, de Mafra 20.00,00 resheito ao Poder Legisla- solução dos magnos probl�:- a ação do PSD, dando ao seu

.. ,AssG�iaçã" Irmão Joaquim, mantenedora tivo não foram obedecidas mas que afligem a nação, partido um rep'resentante na

do Asilo de Mendicidade e da Materni· pelo seu Secretário de Se- assim como a sua firme con- referida Comissão Perma-
dade Dr. Carlos Corrêa ,de Florianópo- gurança,- que a tudo assis- fiança Q.ue Sua Excelência, nente, o fez também com

lis ... .. ... ..................•.... 50.000,00 tiu rindo alvarmente ... , num clima de progresso, de referência à homenagem a

"Caixa de Soc01'ro ao Menores Abandonados Á entrada do Palácio as· tranquilidade e cje paz so- Cardoso da Veiga.
,

.

da comarca de São Francisco do Sul .. 1Ç.OOO,00 -sistimos então a esta cena cial pos�a con'duzir a Pátria A eleição se procedeu, vo-
·:C�ixa de Socorro aos Menores Abandonados de ridículo e acincaJ:he, mis- ao grande destino, digno de tando todos os srs. depl,1ta-

nópolis .. � .. '. . .. 20,000,00 I tu.rada com respeito: en- um povo feliz e de um Bra- dos. ,

<,Caixa de Esmola aos Indigentes, a cargo da quanto, da sacada do' Palá- si! melhor". Apurada a urna, chegou�
Irmandade São Vicente de Paula de , cid o Prefeito da Cápital e Em discussão, falaram, se ao seguinte resultado:

10.000,00 outros aJxiliares do Govêr- pela ordem, os srs. Osvaldo "João Estivalet Pires, Au-
10.000,00 no açulavam o pelotão da Bulcão Viana, da UDN, YI- tônio Gomes de Almeida,

váia ao Presidente' do Poder mar Corr�a, do PSD, Cássio Protógenes Vieira; João Ba-
20.000,00 Legislativb, uma companhia Medeiros, do PRP e, por hia Espi�dola Bittencourt,

'da Policia Militar lhe apre- fim,. Erony Teix�ira Pinto, Otacilio'Nascimento, Oswal
'sentava armas, em conti- do PSP, cuja extréia na tri- do Bulcão Viana, Oswaldo'

6.000,00 nência de estilo! buna da Assembléia foi re- Ródriguel 'Cabral, Enory
A quanto descemos! cebida com aplausos gerais. Teixeira Pinto, Vicente João

O ilustre representante Sclmeider. Suplentes ..::_ Le-
20.000,00 A PRIMEIRA SESSÃO do partido do sr. Ademar de noir Vargas Ferreira, Ivo
15.000,00 ORDINÁRIA ,Barros, após fervorosos a-' Silveira, Walter.Tenório Ca-

Com a presença de todo$ pêlos para que os partidos valcanti, João Ribas Ramos, Ás '7,45 horas
.

os srs. deputados e presi- se unam visando o trabalho Manoel �iqueira Belo, Braz Greer Garson, Errol Flyn
dência do sr� Volney Collaço em benefício de 'Santa Ca- Joaquim Alves, Frederico Janet Leigh e Walter Pid
de Oliveira, a Assembléia taritla, concluiu com a se- Kuerten, Clodorico Moreira

geon.
realizou, ontem, à hora re- guinte frase que ecoou no e Francisco Mascarenhas". A 'GLORIA DE AMAR
gimental, a sua primeira recinto: - "Ponhamos a A seguir a sessão foi en�

sessão ordinária, para a e- mão na consciência e traba- cerrada e outra convocada

leição da Comissão Perma- lhemos com amôr para ser- para hoje, à hOl�a regimen-
nente. vir a Santa Catarina". ,Em tal.
Aprovada a ata da sessão seguida, em votação, foi a

solene, foi lida a: matéria do Mensagem aprovada, por
expediente, sendo a mais únânimidadé.

- ., �:as _

·

...r-

,Morr.eu;,
E.,'·Bevin

-.

; i

ti"'in - _
.

...,. .. "Je/

'�erbas"fede,rais para
, Sanla Catarina

v

6.000,00

tine-Diário
Ás 7;45 horas

Fred l\JcMurray e Clau-
dette Colbert.

_

LUA DE, MEL COM PI
MENTA

Proibido até 14 anos.

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20

No programa:
Marcha da Vida. Nac.

ROXY

Blumenau .

'Casa da Criança, de Crici\1ma .

, Creche,Modesto Leal, a cargo do Circulo'

Operário de J�invile ......... , ... ,

'Centro Acadêmico XI de Agôsto da Faculda
de de Direito de Santa Catarinil, Flo-
rianópolis . . . . . . . . .. . .

, Circulo Vicentina da Conferênpia São Vi
cente de Paula, de São Francisco do
Sul .

'Colégio Bom Jesus, de Joinville, .

'�Colégio Sagrado COI�ação,de Jesus (Insti.tuto
de Educação Maria Auxiliadora), de'
Rio do Sul : :-

,
.

Congregação Mariana Nossa Senhora do

Desteno, de Florianópolis .....•..
-

..

, Conferencia Vicentina São Sebastião, de Ti-

Ás 5, ,7,15 e 8145 horas
Sessões das Moças.

Esther Williams, Jimmy
Durante' e Xavier Cugat e

sua famosa orchestra.
SAUDADES DE TEUS LA-

BIOS
LIVRE.
No programa:

Cinelandia Jornal.

Preços:'
'

Cr$ 1,50, 2,00 e 3,20
IMPERIAL

10.000,00

I

12.000,00
Tecnicolor

Proibido até 14 anos.

No programa:
Noticias da Setnana•

Fox ;Movietone News.
Preços:

Cr$ (i,2Ó e 3,20

6.000,00

6.000,00 '11NTAS PARA PINTllRA
('OTTOMAR

\
,
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Porterosa equipe
Univers,itár,il

, Ao' que cqnstou, a atual � 'Gil, Katcipis, Toinho, Páuli
,diretoria da Federaç,ão Atlé-I' nho! Dínhoca, etc.j bem co-'

tica Catarinense de Estu- mo outrhs gwndes valores
dante& (F.A.C.E.) pensa em dos Estado� ;v.:izinhos que se

organizar brevemente o seu encontram estudando' nesta,
d CI b d R t quadro r,eptesentativo de Capital e {linda nãQ l'lão co-

,o u e e ega as
'd'"

'

h'd 'I .
, futebol para lsputas amIS- n eCI os pe os ,nossos meIOS

tosas com os clubes locais e pebolisticos.:
do interior do Estado.

'

Seu intento podérá 'ser pestarte, poderá a entida:-
bem sucedido, segundo jul- ,de dos universitát'ios com

gamos, pois as suas associa..: I pôr um gtande e poderosll'
ções filiadas '-dispõem de (esquad,ão, que b,em o.rien- '

magnificos valores" alguns i tado e treinado, será capaz:
dos quais figuras de expl'es- ; de grandes feitos no "asso-:,
sões no ."socGer" catarinen-

'

ciation" catarinense! A
Ria- 'se," como Saulzinho, Isaías, guardemos, Pois!

Sociedadt Am'ioos do ,ft'vaí
,

Com a presença de

eleva-12o
Vice-Presidente

do numero de simpatizantes Walter Lange.
do Avaí, realizou-se na noi- 1 ° Secretário - Pedro
te de sábado último, nos a- Soares.
rístocraticos salões do De- 20 Secretário - Ernesto
mocrata Clube, gentilmente -Meyer Filho.'
cedidos, Importante reunião" 10 'Tesoureiro
que teve por objetivo a etei- Selva Gt;ntil.
ção da primeira diretoria da 20 Tesoureiro - Walde-
recem-fundada Sociedade mar Lopes,
dos Amigos do Avaí. O se- Orador - Dr. João Batis-
sultado foi o seguinte: ta Bonnasais,

, :Conhecido o resultado do

Alvaro.

•

.

�I s.:
I,
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?

-

K--

1"0 � Estado"
IJlreelo de PEDaO P.AULO MACB,ADO '

Com
'

�uas golea�as foi inaugur�do o

OLIMPICO: 7 x 1
Ás 13,30 horas foi dado, início ao Quadrangular, jo

gando Guarani.' desta Capital, e Olímpico, .da cidade de
Blumenau, O. tricolor local começou a luta com boa' dís
posiçâo, tendo na ala esquerda Medinho-Tcinho .o seu

p011tO alto. Entretanto, passados alguns minutos, os vi
sitantes assumiram a ofensiva, fazendo .com qu'e o adver
sário lutasse o máximo para não ver cair a, cidadela
guarnecida por Arí. Aos 8 minutos de ações, falha o

guardião do clube das três cores e Testinha assinala o

:primeiro' goal do certame. Mais um minutos de luta e

numa boa trama tr icolor, Medinho consigna de modo bri
lhante e espetacular o único gol dos seus. Os blume
nauenses ,dominam e ganham terreno, forçando o adver
sário a recuar as suas linhas. Aos 19 minutos Vilanueva
desempata. 'Tentam os "bugres" novamente o empate,

A Diretoria do Clube de Regatas "Aldo Luz"- hojemas a sorte é selada quando Nicolau e Vilanueva aumen-

tam a contagem aos 23 e 24 minutos', respectivamente. reunida, apreciando a nota "Esportes Nauticos", publi
Aos 31 minutos Fausto e René trocam "genti-lezas" e são çada na' pagina esportiva do jornal ,"A Gazeta", edição
expulsos da cancha, ficando os' quadros com 10 homens; de hoje, e; considerando, .que o 'autor da referida nota

Aos 'ã9 minutos, Fnederico perde uma boa ocasião para
foi o individuo Lothar Mário de Gouvea Schiffler (vulgo

" ,

Taréco) ; ,
'",movimentar o. marcador, desperdiçando uma .penalidade • ,

máxima' que foi .defendida pelo goleiro alví-rubro, Aos Considerando,"que os insultos nela con tida não p,ode
Gastão marcou' o 50 e aos 44 Isaias substituí Arí e leigo atingir a tradição gloriosa do C. R. Aldo Luz;
em seguida comete foul em Gastão, assinalando o arbi- Considerando, que o Clube de Regatas ",Aldo Luz",
tro penalty "contra. os 'locais. Gastão cobra a falta trans- tem prestado os maí's assinalados serviços ao esporte nau

formando-a no"60 gaal. 'I'errnina io primeiro período com fico catarínense, honrando-o dentro e fóra do nosso Es-
() resultado de 6 x 1 para os campeões catarinenses de tado; ,

,
'

"

.

1949. No segundo half-time decaiu muito de produção' a Considerando, que o referido cronista provou pela
equipe local, dando todos a impressão de completo exgo-

sua ,nota, '�ão disf[nguir os diverso� tipos de bar�o. de

tamento. Aos 14 minutos, o centro-médio Honório, 'de cornda, nao tendo portanto conhecimento para criticar r

penalty assinala o 70 ponto para os seus. Daí-em diante,' ,RESOLVE:
a maior partedas, ações passaram-se no reduto "bugrino" • 'a) - Considerar tal indivíduo nocívo ao esporte nau-

ti� )
e não fosse as ttemendâs falhas; do ataque visitante, o

placatd teria' ultrapassado a çasa dos dez. Resultado fi- ,b� "'" Proibir, terminantemente, a sua entrada, em

nal; Olímpico 7 xl Guaraní 1. Os melhores for.am Viana, qualquer dependencia do Clube, sob qualquer pretexto.
, ,

T Sala das Sessões em Flori::mópolis, 15- de abril d�,,Aduei, Jaeget, Vilanueva,. est�nha e Nicol3ru, no vel1�
1951.cedol:, e Asaias, Frederico, AríU" Medinho e Toinho, no

vencido. O arllitro foi o sr. Sergio Tomazini, que cum- Alcides Rosa, Presid��te
priu boa atuação. As equip�s jogaram assim constitui- "Aldo Luz"._-:

das: OLIMPICO;_: Viana, Aduci",e Arécio; pachequinho ..

,------...;...---------M---..:..---I-t.(Adir), Honório e Jaeger; Testíríha (Bodinho), Nicolau, Classificaram-se' 'artlne J
Gastão (Bodinho e depois Pachequinho), Vilanueva e

'
, ,"

'

e' , 'AI'd'O' :' l'UZ
'

René. GUARANI - ArC{Isaias), Fausto e Juca; Orlan-
,

de, Fred�rico, e Anil;>al; Ad II, Jaime, Moacir, ,Medinho,
e Toinho: '

'

,

O primeiro defenderá Santa CàtílI�ina nos páreos
AVAl: 5 x 1 de skiff" out-riggels a 2 e 4 remos e ó segundo

A peleja principal da rodada reuniu os esquadrões
' nâ prova principal com o eight.

do Avaí, local,' e América, de Joinville. Preceditla de u�a Confirmou a Federação Tremei e Krupka do
bonita vitória sôb.re o Fluminense, do Rio, 'a equÍpe de Aquática de Santa Catari� chuelo.
Zabot estava.,. credenciada a vencer o seu leal opositor, na a vitória do Clube Nau- São as segúintes as guar
daí reunindo em torno de si todas as atenções do público. 'tico ','Francisco Martinelli"; nições martinelinas que re
Jcigaram. Avai e' América ,é o triunfo pertenceu ,ao oílze nas eliminatórias realizadas, presentarão a F,A,S,C. no
alvi-celeste pela contagem de' 5 x 1, sendo que o único capacitando-o representar a certame nacional de remo:;
tento americano foi obtido quando faltavam poucos se- entidàde nos páreos de out,- SKIFF":_ Manoel, Silvei-
gundos palra o términQ' da contenda. O pelotão alvi-l'u- l'Íggers a 2 e 4 remos era,

_

bro não conseguiú dE! nenhum modo satisfazer o público. ekiff, no qampeonato Bra- OUT-RIGGERS A 2 RE
Nem o ataque nem a defesa soube dar conta do recado, I sileiro de Remo, marcado MOS - Rafael Linhares Fi
d?ndo a:ssim ensejo ao adversário para vencê-lo por qua- para o dia 29 do corrente, na lho,' patão; Edlon Pereira
si meia dÚZIa de tentos. Zabot, Bastinho, Cun'age; Ba-I Lagoa Rodrigo d� Freitas, dos Santos, voga e José Bo
deco, Cocada e Vico, astros de valor incontestável há 311- no Rio de Janeiro. nifácio ,Azevedo Vieira,
guns anos atrás não conseguiam hisar seus sucessos an- Desta forma, rejéHou a prôa.

'

teriores, deixando todos, envolver-se pelos playe,rs advel'- entidade o protesto do C. R. OUT-RIGGERS A 4 RE
sários'. O Avaí cumpriu o seq melhor desempenh-t> no C01'- Aldo Luz que desejava a a- MOS - Rafael Linhares Fi
:rente ano. Ye,nceu porque atuou melhor, sendó' que o nuiação dã eliminatória de lho, patrão; Manoel Silvei-'
triunfo' se' deve em pal:te

1
ao seu trio-fin,al que esteve im- sexta-feirá, sob a alegação ra, voga;,Walmor Vilela,

"Pecável, com Guido realizando a melhor partida da sua de incidente com o seu bar- sota-voga; ,Edlon Pereira
.carreira. No arco esteve notável o guardião Brognolli, co a quatro remos. ,dos Santos, sota-prôa e José
,embora tenha se excedido em dois lances que quasi re- Sendo o único clube a pos- Bonifácio "Az�vedo ' Vieira,
,dundaram em goal. Danda tambem teve boa conduta e suil, um barco a ofto remo�, prôa.
na linha J71édia todos num mesmo plano: bons. No quin- o. Aldo I Luz representará o

_
Aos remadores do C. N.

'teto ataca:r;Ite Nizeta realizou mais um trabalho excep- Estado na prova principal. Martinelli as felicitações de
cionaI, fazéndo ,o público de�il'ar -com seus dois extraor- 'Sabemos que o alvi-ru,bro

I
"O Estado" com votos de

,dinários tentos; aliás os' rr:el�ores da rodada, Bitinho. e constituirá a guarnição co:n brilhante� atuaç'ões no cer
�auI lutaram bastante, prmppalmente o primeiro. J':hl- J remadores do clube e maIS tame naCIOnal.

•

)
........."Jt-..........,._...-w.-.-"'n.,.,. _-"'_-..- ,.. -.""'-_,.,._."' 7' ,.. ""- --,.,.- - ,.,..'"-_""'-_ _ _-'IoI�- ,.,-.__""'-.".- .

Entregues OS prêmios -da
regata de novembro

Em sua séde social que do ano passado. À cerimônia
funciona no edificio do 'Clu- esteve presente grande nú
be de. Regatas Aldõ Luz, a mero de' aficionados do es

Federação Aquática de San� porte do remo.

ta Catarina procedeu sole- Foi lamentada profunda
nemente domingo ultimo, a mente a ausência dos e1e

entrega 'dos prêmios; da re- mentos do Clube Náutico
gata real izada em novembro Riacfuelo.

o Gu�rani'ipres,a Iacíl'aas mãos do, Olímpico:, 7 x 1. Cun
o Avaí sua primeira -vitéria 'ao abater o vence

dor do, Fluminense: 5 x 1.
Foi iniciado, ante-ontem, no estádio da rua Bocaiu� tinho regular' e os resta�tes fracos. No América sobres

va.. o Torneio Quadrangular de Futebol, promovido pela saiu-se Ibrain, 'o médio esquerdo da seleção amador-ista,
Federação Catarinense de Desportos. vindo em segundo plano Antoninho, R�né, Zabot, Vico

A rodada inaugural costou de duas partidas, reu- e Oocada, Os restantes não convenceram. Nízeta foi o

n indo no gramado os conjuntos do Olímpico e Guarani inaugurador do placard, aos 30 minutos, com um possan
e 'Avai e América" conforme tabela. ,te shoot de longa distancia'. Aos 37 Bitinho leva a melhor

Numeroso público presenciou os combates que, em- na corrtda ,
e' vence a perícia de Maninho, aumentando

bera sem apresentar os quadros em boas condições téc- para dois. Aos 40 minutos, novo pelotaço de Nizeta' en-,
nicas, agradou, pr incipalràente o 'cotejo entre azzurras contra as redes, marcando o 30 ponto avaiano. Aoaõ mi
e americanos que foi farto em emoções. nutos da segunda-fase Saul marca o 40, goal em seguida

Bitinho encerra a contagem para o AvaL, O ponto de
honra do quadro visitante 'conquistou-o Bastinho, nos

últimos segundos da porfia. Na arbitragem funcionou o

sr. Lázaro Bartolomeu, corri atuação regular. Os quadros
jogaram '�ssim formados : AVAI - Brognolli, Guido e

Danda; Minela, Boos e Jair : Bitinho, Nizeta, Didi (Pau
linho), Níltinho (Nenern e novamente Niltinho) e Saúl,
AMÉRICA - Maninho, Antoninho e Currage; Vico Di
nho (Badéco) e Ibrà�; 'Euclides, Zabot, Bastínho, Coca-
da e Renê. -

' ,

. - . ..,;. -.-.._ -.-_ _-_ ,;.-.-.-.._-_-.-..- ...

Clube de R. tldo,luz Presidente de Honra'
Dr. Aderbal Ramos da Sil-

pleito, foram os eleitos cum
primeitados pelos presentes.
tendo feito uso da palavra,
entre outros" os srs. Ivo No
ronha, João Batista Bonnas
sís, Arnaldo Dutra, Hamil
ton Alves' e Nilton D'Avíla;

Notd" OfieL;)
,
va.

Presidente - Ivo Noro
nha.
1° Vive-Presidente - Ar

naldo Dutra.

Recuaram as datas do
,

'

QUádràngular, ", ,"
,

I
mistoso, recuou o Quadran-

Soubemos junto à F, C. gular de Futebol, devendo. a
D., que, tendo sido reserva- segunda -rodada ser efetua
do o proximo domingo para 'da dia 29 e a final no dia
o Figueirense realizar um a-, IOde Maio.

Torneio Muni(:ipBI Carioc'a
"

nense 1 x São Cristovão 1,
Foram os seguihtes ,os re

sUltados da segunda rodada
do Tor�eio Mu'nicipal Cario

.

ca, realizado sábado: FIumi-

Bangú, 2 IX Flamengo O, Bo
tafogo 3'x Madureira O, Bon
sucesso 6 x América 1 e Ola
ria 1 x Canto do ;Rio O.

_'

Saibam os Esportistas.�.
• •. que Artur Friendereich foi o maior futebolista

-

(lo passado. Revelou-se' em 1909, Jogou no Ipiran,ga até.'
1917, no I?aulistano e no São Pal<llo. Campeão paulista de,
1918, 19, 21, 26, 27, 29 e 31; Campeão brasileiro de '1922
e 1923 e Sul americano de 1919 e 1922.'Disputou os Cam
peonatos Sul americanos de 1916, 19, 22 e 25. Fez parte
do' XI vencedor da· Copa Roca em 1914 e 'do quadro do,
Paulistano que atuou na. Europa. Atuou durante 26 anos,
e despediu-se do futebol em 1935, com 43 anos de idade.
Foi apelidado de "El Tigre", quando fez o goal da vitó
ria do Bl'asil, no Campeonato Sul americano de 1919.

xxx

.', que o Caxias F. C., de Joinville, foi'fundado 110>(
dia 12 de outübro' de 1920,

' .

.
'

l
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"VIRGEM ESf ECIALlDADE" da
(')�,W,ETZELIINDUS,TltIA.L":JOINV.r LL E (Mllrca� r�RI&r

�

:1 Agêncíd :
I
j

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

..

Síndtcate-des Empregados.'
1110 ,\Comércio Hoteleiro 8 Similares

de "lori�DóDolis"
.

'

CONVOCAÇÃO A reumao terá lugar à
Assembléia geral extraor- rua Padre Miguelinho (Séde

,r.dinária', do Circule Operário), às 14
Em cumprimento à!s ins- horas do dia 16 de abril, se ...

i;ruções do 'exmo, sr. dr. pre- gunda f.eira próxima.. e si
. sfdente em . 'exercício da não houver número legal
"Junta de Consolidação e para o seu fUly:ionamento,

, Julgamento desta capital, prorrogar-se-á o seu inicio
-eon....ioco os associados deste ·par� uma hora após, 'isto é,
":Sindié3!-to; para a reunião de dezessete horas, em segun
"assembléia geral estraordí- da convocação, qualquer
nária, com o fim 'de escolher que seja o numero dos pre
-.>Ós nomes que' deverão com- .sentes.

.

:por a Iísta a ser apresentada
':para a escolha do vogal, e

.seu suplente, representantes
-dos empregados na Justiça
"do Trabalho;

Fiorianópolis, 12· de abril
de 1951.

Olivio Amancio
Presidente.

Pereira,'

·�«O ·,ExistencialismO»'·
•

de ALCEU AMOROSO LIMA
, ,�- -

Qualquer livro da Editora Agir, si não encontrados
:'nas Livrarias da praça, podem ser solicitados a O. L.

.

Rosa - Caixa Postal 304 _. Florianópolis.
, ..

dom,inQo
EM CANASVIEIRAS

I
agora perfeitamente apare

A mais linda praia da Ilha lhado para hospedá-lo, e 'à
O Hotel, Balneário

.

está sua família.' ".

nassar o seu

o
ELIXIR 9i4 !

INOFENSIVO AO ORGANISMO {

AGrlADAVEL COMO UM LJ(�OR
REUMATISMO! SIFILISI

TOYl.l� o popular depurativo composto de
.

Hermofenil 'e plantas níedíeínais .dc alto
.

valor depuratívo.:Ápro.vado pelo D. N. ,S.
�. como medicação au:x,iliar no tratamen
tu d aSifiJig 'e Reumatismo, da mesma

.

or�.·
.

TAC -;,c4Tr.2tNEftSE
__"f"".� ....e���Hf"

Precisa-se
De. casa ou pequeno apar

tamento pára distinto casal,
recem chegado. Tratar' no

1I0teI Metropol com o sr.

Antônio
-

Carneiro.

F,equeia, em ser.1
Vinho Creosotado

ABELARDO DA SILVA GOMES � SENHORA'
.'

(Si'�ve'rà)
.

• I
.

:", . ,.

. Anuncie n"'O ESTADO"

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

t
.,--.-,_ ..._-----_,----'

têm o prazer de participar às pessôas d-e'
suas relações, Q nascíménto de seu quinto
filh�_ •

, CARLOS VICENTE
ocorrido, no dia 12 dêste, nesta Capital.

..,
....

CLUBE DOZE UE AGOSTO
PROGRAMÁ DE FESTAS 'PARA O MES DE-".f}.BRIL DE

.
. 1951 �. -

Dia' 18 '- Quarta Feira Soil'ée mignon.
Dia 21 - Sábado _:__ Soirée com início às 22 horas.
Dia 23 - Segunda Feir� � Secção cineraatograf'ica,
Dia 25 - Quarta Feira _..:.._ lloirée mígnon.

'

Dia 29 - Domingo - Soirée com início às 20 horas.
Dia 30 -,-:. Segunda Fe'ira r: Secção cinematografíca,

.....,. .... ..c......:....,...�._......_�'..._..,.-.................._�_.....""'_..-..
"'""'! .. ....... 0'UdJ"_,...._-:__�_��

TORN.A

• I
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Jusfiça do
Trabalbo

A

E,'DtT,A.L. «Campanha -,Pró- Fundaç'ão "

Laureano» ,

Diàrio da Metropole

A SEtCAJU�O DE DIREITO DA de deferimento, Biguaçu, 213 'de
COMARCA DE. BIGUAÇU março de 1951. (Ass.) João Ba-

o doutor José B. Salgado de tista Gonçalves. Rol ,de testerrlu- A Campanha que, nesta movimento, angariado pela

O'liveira, juiz de direito da co- nhas: l° -:- F'ermino Virissimo Capital, a Comissão consti- l'eferida"Comissão:
marca de Biguaçu, Estado de Bernardino, brasileiro, casado, tu ida por Alda ,Jacíntho, Govern�dor do Es-

SaJ;ita Catarina, na forma' da lei, comerciante; 2° - Severiano Ro- Otília Ana MQ_ritz e Doris' tado .

.etc. sa e Silva, brasileiro, çasado, m�r- Fragoso, para a, Fundação Prefeito da Capi-

Faz saber aos que o presente cineito; 3° - Antônio Nazário, Laureano - que está mo-' tal .- '

.

edital virem' ou dêle conhecimen- brasileiro, casado, sapateiro.' Em vimentando, em todo 'o' Bta- I 'Dr. Aderbal Ramos

1:0 tiverem que; por parte de Ma- dita petição foi exarado . o se- f,iI, tõdas as classes 'sociais da Silva
-

2.000,00

noel Luiz Marçal, por seu asais- guinté despacho:' A., Designe-se r= vem encontrando o mais Funcionários da

tente judiciârio, o advogado dr. dia' e h ó
ra para se proceder a franco e decidido apóio das Delegacia Fiscal 6.35,00

,João Batista Gonçalves, lhe foi justificação, ciente C! dr. premo- autoridades e sociedade lo" Funcionários do

.dirigida a petição do teor seguin- tor público. Biguaçu, 28-3"51. 'cais. Dep. de Educa-

te: Exmo. sr. dr. juiz de direito (Àss.) José B: Salgado de Olivei- Ê já, em relação' aos pou- ção 1.183,00-

da comarca de Biguaçu .•Manoel ra. Procedida a justificação, foi cos dias que êsse movimen" -Funcionãríos da

Luiz Marçal, brasileiro, casado, esta julgada por sentença do teor to foi iniciado em Ftorianó- Sec, Int. � Justica 236,00

lavrador, reside;tte e domiciliado seguinte: Vistos, etc. Julgo por polis, verdad�iramente ani- Sra. Maria· C. Ca�
neste município e comarca, por sentença a justificação da posse, madora a colaboração em-" bral .. . . . . . . . . 100,00

seu procurador infra-assinado, para �é. produza seus jurídicos prestada a tão altruistico Sr. J. Passos Már-

vem, com fundamento no artigo e legais éfeitos, na forma de "que quão meritório empreendi- tins .

,

2550- do Código Civil e 454 e se= ]
foi requerido por Manoel Luiz monto, levada a efeito pela Sra. Anita Fer-

guintes do Código de Processo Marçal. Façam-se por mandado, a mulher catarinense, que, nandes '

<Civil, propor a presente ação de citação dos confroutantes conhe- mais uma vez, emprega os Dr. Rubens de'Ar

usocapião, no 'décurso da qual e cidos e nomeados, do imóvel usu- �eus esforços, para a vitó- ruda Ramos ...

esendo ,necessário, .provará 1°) _ capiendo, bem como ciente o dr., ria dessa campanha de hu- Vva. Marieta C. R.

Que o suplicante há mais de trin- promotor público; por precató- í manidade. Xavier 200,00

>ta �nos, vem possuindo, contínua, ria, o Serviço do Patrfmôrrio da I' Uma Evangelica .. 40,00

mansa e pàcíficamente, uma área União, em Florianópolis, na pes- I "O ESTADO", que desde
I
Func. Secr. da Fa-

:.Je terras, com 168 metros de sôa de seu representante legal, O lnlcIO, se vem colocando zenda .... '. . . . . 510,00

:f:'cnte (Les,te) que faz a estrada

f
por edital, CO,ln o prazo de trinta à disposição da Comissão Func. Banco do Co-

;São Miguel; 1.540 metros do lado (30) dias, pub lí'cado três vezes Prél-Fundação Laureano, mércio. . . . . .. 1.640,00
Sul, confinando c,om José Firmi-

,

em jornal da Capital e uma vez publica, diàriamente, o re- Func. E. T. U. C... '

100,00

no Vieira: iado No�te na mesma no "Diário Oficial do Estado", sultado financeiro dêsse Olga Mafra. " .. . 50,00

Extensão, 'e�tremando com a pro.-I juntá'ndo-�e a�s autos. uma vi.a
de

_, ._
, _

���e:o:de(O�:t�l�a�:�scf:ZS::Z�'ra� . �:::rt::b��::�a�� ;:a::t�:;:���:�

tAI.g rad' 'e','(I·mento.vcssão Geral, confinando com Ti-, 50 queiram, vir contestarem a

'burcio , Juvêncio Pereira; 20) _ ação. Biguaçu, 11 de abril de

Que o' requerente possui morada. 1951. (Ass.) José B. Salgado de- -, e MI-ssa;habitual no terreno, cultivando- Oliveira. E para que chegue ao

(ALVAH.US JjE'OLlVEIRA)

2.000,00 9hegamos ao Rio após, Vimos a sêca no Nordes-
.

,semana passada no Recife te! Sentimos o drama puri-

1.000,00 e Salvador tendo ido até gente daquêle povo que car

Campina Grande, na Parai- rega dia e noite água de lon

ba, passando pela zona as- ge, qnde possa encontrar,
solada pela sêca, e encontra- para não morrer de fome e

mos a cidade lava pelas chu- de sêde. Nós sentimos ae
vas torrenciais. perto o sofrimento' do nor

E ouvimos um moço di- destino. Nós respiramos o

zer: - "Diabo de chuva, .bafo .quente que a terra nos,

vai estragar-nos o fim de' atira na .cara, Com essa.

semana ...
" gente que Zé Lins do Rego

E mentalmente dissemos: chama de mais brastleira
- "Bendita chuva que irri- do Brasil, partilhamos a tra

ga a terra, que nos trás o gédia e a sua desdita. Nós

20,00 sustento do" corpo e' o'con- vimos a' vegetação que pou-
torto da higiene ... " Nós de resistir ao sol caustícan-

5,00 que estragamos água, nós te, tostada ... Nós. vimos ti

que reclamamos quando, por gado esquelético a procura.

100,00 momentos, falta o precioso de um pouco de seiva para

líquido para nosso banho viver. Nós vimos o urubú se

confortável, ainda lamenta- banqueteando nos cadáveres
mos a chuva que veio estra-. do gado que não resistiu à

gar um domingo de .praia e sêde e à fome l 'I'íverâos a

de folguedos ... E nem pen- travessando um deserto on

samos no drama do Nordes- de o sol e a areia castigam
te com suas terras ressequi- o homem ...

das, com seus rios completa- Quando chegamos ao Rio.
mente sêcos, em cujo leito quando sentimos a chuva

se passeia, em cujo fundo cair sôbre nossa cabeça, dei-:
os nordestinos .estoicos ca- xamo-Ia nos molhar; bebê

vam • are ia em busca de mo-la com satisfação e dís

uma gotfl d'água para lavar semos, levantando as mãos,

a sua. roupa e para preparar, para o céu: "Bendita

o seu alimento! ' chuva, bendita chuva!"

c, bem CODlO o fizeram anterior- conhecimento de quem interessar, ,Aldo Fernandes, agradece sinceramente os servi-

mente, seu pai e av.ô; 3° - Que .munda passa li êste com o prazo ços profissionais dos Drs. Paulo Fontes Polidoro Saneia

<os impostos refer<:ntes ao terre- de 30 dias, n� forma� da lei. b�- go, Paulo Tavares e J. J. Barreto, pr�stados durante' a:

no usucapiente, vem sendo pagos do e passad.o nest� cidade d� BI- enfermidade de sua espôsa Olga Fernandes; e, o mesmo

há mais , d� vi�te anos, pelo su- g�açu, aos doze dl.as de abril de I faz às pessôas que honraram com telegramas, flõres e

plicante, conforme faz certo com n1ll novecentos e cmquenta e um. t compareceram �o, sepultamento da mesma.

<Os inclusos documentos;' 4°(- Eu, Orlando Romão de Faria, es- Outrossim convida aos parentes, \

e amigos a assisti-
. -

f' d t'l f b
processos 'em pauta parg

Que quer legitimar a sua, posse crIVa0, a lZ ac logra ar e sll s- rem a missa do 7!!. dia a ser realizada ás 7 horas do dia
(."-

....

sôbre o aludido imóvel, nos têr- creví. Biguaçu, 12 de abril de 20 do corrente (Sexta-feira) na Catedral Metrop6litana.
Instrução e Julgamento

mos do a�tigo 550 d'Ó Código Ci- 1951. (Ass.) José B. Salgado de Fpolis., 16 de abril de 1951.
MÊS DE ABRIL

vil, por dir.eito de prescrição a-I Oliveira, juiz de direito. Confere I __ , __

'

_o,

> 17 DE ABRIL Dia 17, às 13,50 horas:

'llulsitiva; afim de que· seja o do- com original af�x�d& no -�ugar de S· IC. "G'rana'de'l"r'O's d"a' Ilha A d�ta de hoje recorda-" Processo n. JCJ-139/51

mínio do suplicante sôbre a re- costume. O escrlvao: Orlando Ro- • nos que:
Reclamante: Alfredu Sil-

_

d F
.

.

d va. Reclamado: Jo.ão Joséo

ferida área, declarado por sen- mao e arla. De ordem do sr. Presiden-, dado conhecimento do ba-
- em 1832, com o fIm ,e

- Mendon<;a. 'ObJ'eto: Aviso-

tença, que servirá de' titulo para
4- te, conyóco os, senhores as- lanc'ete, da administração depor a Regência, o Partido -

a tran�rição no Registro lie .Imó- IDDI·�O-es 8 art,-_ sociados para a Assembléia anterior e pósse &:O. nova di- conhecido como "Garamurú" prévio. , ,

.. 50) P d't f'
ti G I I"

. (reacl'ona'l'l'o Oll I'estaur'a'-
Dia 17, às 14 horás:

"eIS, - ara o 1 o lIn, re- era, a rea Izar-se na pro- retorIa.

quer a design�ção do dia, hora e "DO,s de, caça 'I., xima quarta feira, dia 18 do dor), revoltou-se;
Processos ns. JCJ-98/51�,

lugar pata a justificação 'exigida, C t' 1930 h FI
. ,

I'
- em 1839, Giuseppe Ga- 100/51, 102 e 103/51

Só no Empório Florianó-
orren e, as " oras, na onanopo IS, 14 de abril R I tE'

pelo artigo' 451 do Código de Pro� S 'd S
.

I 't 'A 'd d 9 1 'ribaldi encontrava-se em
ec aman e: pammon-

polis.
e, e oela SI a a. vem a e 1 5 . d J "S t F'lh

eesso Civil, na qual deverão ser
,_ Preços de ,mano a

Mauro Ramos, na qual será João Linhares, Secretário. uma casa, na l,larra do Ca- . as oS,e an os 1 o e OU-

inquiridas as testemunhas abaixo "_�.";:".,,.••....,.. -. __ _ -: -......-J maquã, na Lagoa do's Pa- tros. Reclamado: Banco de

�rrl>ladas, residentes em 'Bigua-
mano. tos, ,no' Rio Grande do Sul, Crédito Popular e Agrícola

Rua Tiradentes, 19-A. Il_tMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
.

d 1 de Santa Catarina. ObJ'eto:
,çu; 60) _ Requer Outrol?sim, que _

quando' f,OI \taca Q pe as

,:feita a justifica,ção vfulgada a
Te}. -1.591. E. tropas do entao Major Fran- Indenização, aviso prévior

,nlesma por sentença, dig:�e-se v.
HOSPITAL. DE CARIDADE cisco Pédro de Abreu, mais

férias e salários.

êxCia., de mandar citar por lnan-
Fundada em 1765 tarde Brigadeiro, e Barão de Dia 18, às 13,30 horas:

, da�o, os confrontantes José Fil':
ELEIÇÃO DOS CONSULTORES Jacui, sendo no combate Procésso n. JCJ�140/51

mino Vieira,_Juvêncio Pereira e
De ordem do Irmão Provedor, para cumprimento dos travado este ferido;

Reclamante: Renato Sa-

Frí;;cisca Souza, o dr. promotor 'I N G L E S A
dispositivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso da 1r- - em 1866, o General M-a-

bino de Figueredo. Recla-.

�líblico da comarca, o sr. Curador I
'

.
mandad�, c�nvoco os s�rs. Irmãos eleitor�s, pa�'a ,n? dia nnel Luiz Osório, que havia mado:' Oliveira & Filho

de Ausentes, por precatória, o
2 de maIO, as 17 horas, c�mparecerem no C�)1�SIstorIO da transposto o Pass9 dl,t Pá- Ltda. Objeto:· Férias.'

Serviço do 'Patrimônio da União ['''' ',l,�"" III]. .Irmandade, �P:n de se proceder à eleição dos Consulto- 'tria, 'no dia anterior, acam'- .Dia 18, às 14 horas;

_

d t t _�. 'd' res para o blenIO de 1951 a 1953. . pou com S"las tropas (20 Processos ns. JCJ-81 a

na pessoa o seu represen an e,
--

'ri

e dos interessados ausentes e des- T Õ N I C A . A P [ R I T I V A I 1�formo q'ue é permitido aos snrs'. Irmãos eleitores Corpo de Exército), em La- 84/51, 9;:; e 93/51 e 138/51

eonhecidoB, por e<!itais de 60 dias, v' que
nao poderem comparecer por 'motiyo justificado, re- guna-Sirena, .onde foram

Reclamantes:' Elpídio E-

nos têrmos do art. 455 do Códi-
meter ao snr. Irmão Provedor as chapas, dentro de car- atacados, pelo 'General, Ba- leutério Du�ra e .outros. Re-

gp de Processo Civil, todos pal'a �a fechada e assinada (Art. 28 do Compromisso). silio Benitz, com tropas de c1�m�da: Dl;etona de Obras:.

acompanhar os terlnos da pre-
Consistório, em 15 de abril de 1951. 4.000 paraguaios, que sofr�- PUbh:as, (Est�do de Sant�

sente ação �e_usocapião, por meio I
Luiz S. B. da Trindade - Secl',etário. ram frago,rosa ger,rota; I Cat�rma): ObJ�t�: In��m-

.da qual deverá ser reconhecido
- em 1894 o Almirante zaçao, aVISO prevlO e ferIas.

�=�d=od�:�l-------S-E-U-S-I-N�-TE-a-E-�-S-E�S-N-O---------�T-I*-p-o-�g-r-a�'I-t-�a�-=���:&:
�����=�

fican<i� citados, ainda, para no Rio de Janeiro serão .

' então cidade do Desterro �eclamante : Almerindo-

jJrazo legal apresentarem' contes- bem defendidos por
", que passou a se ,chama; José Du�rt:;...Recl�mado: C�-

.tação, protestando o suplicante ,Yend.e-se, com duas ma- Florianópolis, ou seja, cida- c�ro Clal�dIO. �b?eto: Sala�

ARLI�DO AUGUSTO ALVES quinas impressões eletricas, de de Floriano como home- riOS e aVISO prevIO.

advogado
I

uma guilhotina g:cande, pi- nagem ao Chef� do Governo" �ia 19, às ;4 Choras:
Av. Rio Branco, 128 _ Salas 1303/4 I cotadeira, grampeadeira e Marechal Floriano Peixoto. rocesso n.,J J-42/51

Telf .. 32-6942 _ 22-8005.'
'

farto material.
/

André Nilo Tadasco Reclamante: DorvalinQ,

.

Tratar: C. Mafra, 9f'
-

,.;- ="-. Silva. Rec1aI?a�a: Dire�oria
'e.

'

_-
A De"eS�lda-de de, de Obras PublIcas. ObJeto�

P .. fi U a1 Indenização, aviso préviQ,

rlr.IClp'tlça () \b
')

d t
férias e salários.

Krassine Garcia Livra- O ra e ar e Dia 20, .às 13,3ã horas:

mento I Pi'ocessos ns. JCJ-142,
e O Diretório Academico da 143 e 147/51

Maria de Lpurdes Li- Faculdade de Direito de Reclamantes: João Batis-

vramento Santa Catarina, por nosso ta Brasil e.outros. 'Reclama-

participam aos 'parentes ,intermédio, convida ao pu- da: Diretoria de Obras PÚ-

e amigos o nascimento blico em geral para ouvir blic;as. Objeto: Salários e-

de suá primogenita José Silveira D'Avila, que descansos semanais.

Ro.sângela ocorrido no' falará hoje à noite no Clube Florianópolis, 14 de abril

dia 7-4-951 na materni- 12 de Agosto, às 20 horas, o de 1951.

dade Dr. Garlos Cor- tema será: A Necessidad'e Antônio Adolfo Lisbôa -,

rêa. da Obra de Arte. Chefe da Secretaria.

:fazer sua prova com testemunhas,

.depq'imento pessoal dos confron

tantes, bem co;':p por vistoria se

,necessário. Dá-se a presente �,

'valor de Cr$ 2.100,00 (dois mil e

&em crUzeiros). D. e A. esta. Pe-

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<CESTADO-· Terça-feira, 1"7 de abril de 1951 7

•

•
.

�Ol battidores do mundo

Dilo
'

__
•

'd I'- lV1SG-O
"

e-, 'erras

I'

Democratas e

Republicanos
d.é ac6rdo"

'

RIO, 14 (V.A.) Con-
cluídos os estudos, provi
dencias e entendimentos que
vinham sendo realizados pe
lo Minísterio da, Educação
sobre o restaurante estu
dantil. o pre-sidente da Re

publica autorizou' seja, ele
instalado na POlita do Cabl
bouço, local

'

relativamente
.central e ..não .muito distan
te daquele Ministerio e da

própria Casa do-Estudante,
- Para esse fim '0 chefe da
nação recomendou ao titular
da pasta da Viação e Obras
Publicas a cessão dos dois
maiores -galpões da' recente
Exposição Rodoviaria, os

. -
\'

.

quais serao conveníentemen-
te .adatados com a colabo
ração tecnica do SAPS, que
continuará incumbido de
fornecer as refeições. ,O
restaurante terá capacidade
para atender a milhares de
estudantes diariamente.

1i ' ,I"
.' ,

..�.Q!�.
\

,

O FOGÃO Bi:�TA É A ÚLTIMA
PALAVRA PÁRA OCunj'oi<tCf DE SEU J,AR

-

..

fttlâptida Rádio Catarinense Limitada
,apr,eseota mais 2 Ínsuperaveis

\

modelos 'para 1951
'CARAC,TERISTICAS': '_ ..

=
5 valvúlas: Ondás: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a I8mcs; 50 agr' mts,

=
A lto- falante 61[2 polegadas, tipo'- pe�ado : Teimada pa rc rocc-scos.

== Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi

==
Variavd de 3 ôe:;.ções : FI co� nucleo de ferro: Caixa de. IMBUIA de iuxo.

_ Grande alcance .. Alta sensúnluiade : Som natural. '

r
;'

Modela ARC-5-P Modelo ARC 515

;

,I
.

I
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o apupo quando rebenta espontâneo e cortante do Ficamos em que o Prefeito da Capital 'agiu por COD-"

meio das massas, contagiando-as e uníversalízando-se, ta' própria, contrariando empenhos do Governador, aliás"
será direito, mas ainda assim, se não ferir outros di- xpressos na sua Mensagem, quando assegura que a coe- ..

reitos. xistência, dos três poderes será harmonica e Independente;
Já a váia de encomenda, a corrimaça organizada, as se depender dos esforços e dos desejos do Executivo.

apupadas pagas per capita, a zombaria oficializada, o E agindo por conta própria; b Prefeito da Capital
,motejo preparado, as assuadas de oportunidade marcada voltou a ser apenas aquele General do Pelotão do Torra- ..

pelo relogio, as molecàgens que todos sabem que vão �a- dinho, que aqui se exibiu em 1945 e voltou à ativa em',

contecer é de onde provêm - são manifestações de infe- 1950, para vaiar o sr. Getúlio Vargas!
rioridade, que "se recurvam e se retorcem e vão atíngír Mas, perguntamos, não é o sr. Paulo Fontes um mem�·
dei cheio não aqueles aos quais são dirtgtdas, mas aos bro do Poder Legislativo? E não é também o chefe de�

que as dirigem. .
um Poder Executivo? Que respeitopode o sr. Paulo 'FolJ-.,J. --:..

- , "'Io••-_ �i.w 'Desse naipe, as de, ante-ontem! Elas, em absoluto, tes inspirar ao Legislativo Municipal, quando êle .noo.",
poderiam alcançar o deputado Vo)ney Collaço de Olivei- sabe respeitar êsse Poder no Estado? Não percebeu o"

ra, que; à ocasião, não se apresentava como pessôa fí- deputado Paulo Fontes qU� estava apupandon deputado
síca, mas no exercício da presidência de um Poder cons- Paulo Font-es? E que se; estava passando o mais triste,
titucional, por cuja soberania cabe ao Executivo senão de' todos os atestados: o de ser irresponsável?
zelar, pelo menos evitar 'que seja desrespeitada.

I Ninguém estranharia que o malandro Espiridião eba--.
,

Não acusamos o ilustre Governador do Estado pelos coteasse molequíces, aos corcovos, de mindinhos aos c'an
sucessos deprimentes de domingo. Se S. Exs. não ficou tos da boca, para marcar os compassos da assuada ao'

Indiferente ao ccibí-Ios, que eles estavam anunciados de estrídulo dos assôbíos. Mas que o fizesse o Prefeito da..

público, foi fraco no conselho quando devia ser forte na Capital do Estado de Santa Catarina, em semelhanças
ação. Se tentou evitá-los, não contou com quem o 'izesse. que lhes são desfavoráveis ainda - todos símplesmente
.Se os desaprovou, não convenceu, porque auxiliares seus, lamentamos! O caso mesmo é apenas para issn; lástima ••
de imediata confiança, à hora da matraca Iaçanhosa, Mais, será piedade. .

vieram exibir aos olhos de todos, na própria sede do go- Não veja ninguem, nestas linhas, ataque pessoaf
vêrno, atitudes de aplausos, com .gestos de alegria e apa- A nossa crítica, por severa que seja, tem a direçã(}1
rências de irresponsabilidade. Estariam essas .autorída- da autoridade, cuja atitude repercutiu, dolorosamente,•

• des traindo os desejos do Governador? como ato de um auxiliar do Govêrno, titular do elevadis-
, Estaria, porventura, o sr. Paulo Fontes, Prefeito da simo' pôsto de Governador da Cidade. E repercutiu COlDl.

Capital e membro do Legislativo, refletindo a vontade tal violência que a Câmara Municipal, que ontem, por-'
do sr. Iríneu Bornhausen, quando, da sacada do Palácio, todos os srs. vereadores, iria ao Gabinete do Prefeito le-,'
comandava ostensivamente o grupelho do assobio? var-lhe uma visita de cortesia pela sua volta ao cargo,..

Quando o. Prefeito da Capital correu à janela para cancelou essa homenagem.
-,

avisar, ao,
seu Pelotão do torradinho que o presidente dO,' A Assembléia começa, assim, a ser desagravada , .. '

Poder Legislativo ia deixar Q Palácio, estaria cumprindo . \

uma ordem' dh Governador? Como, então, justifiçilrá Q
, . _,

RUBENS DE ARRUDA RAMOS;,
sr, Prefeito Municipal a outra ordem do Governadoí'! a '�- ,

de o seu Secretário de Segurança acompanhar o Chefe
.

J'..."""""..........���J.:;:;.�..........,._......._............_._�.

do Legl�lilUv'Q? F' Q aN�ú faréínos' ao sr. Iríneu Bornhausen a Injustiça
,

�eG ,. an ". o,,de julgá-lo capaz de dar simultâneamente ordens de res- • iii

peito e de desrespeito a um Poder.
._---- --------_.......---

o ,
'

'Washington Luís; o velho e I austero paulista de

Macaé, repetindo um estadista francês, definiu a .váia
, como o aplauso dos que não gostam.

No terreno político a vá ia é uma arma, cujo porte
foge à fiscalização, sem, contudo, constituir sempre 'um'
direito. Sim, porque entre os que não gostam, muitos não

.

podem e não têm o direito de usá-la- São esses os que,
por dever de ofício, por .exígência dos cargos que. ocupam
e pela situação a que se elevam no meio em que vivem,
se obrigam, em todos os momentos, a manter a compos-
tura.

'

Florianópolis, - 17 de Abril/de 1!:l51

o' Governador( de S..Paulo
fez clima para um aêordo

"

e PdoilíCOU o Estado
EM VISITA AO P. S� D.

" ,l.hili[' :;·:')1�.,
S. PAULO, 16 (V.A,)

-j
saltando a esperança, de

O Governador do Estadq vi- que, iniciada esta pO,líticasitou, no sábado último, o de pacificação, venha ela a

P.S.D.
'

terminar "num congraça-
NA SEDE DO P. S,� D. mente largo e generoso, em

O governador Lucas Gar�J' que 98 homens de hoje se

eez chegou ao PSD às 18 ho- confundem CQm 98 destinos
tas de sãbadô, acompanhado de São Paulo".
'dos srs. Loureiro Júniorv.se- No seu agradecimento, Q
cretário da Justiça; Fran- governador Lucas Garcez
.císco Antônio Cardoso, se- declarou, além das, palavras
cretário da Saúde; senador que iniciam esta reportagem
César Lacerda Vergueiro e estai: certo de que a coliga
outros auxiliares do gover- ção "ensejará ' o fortaleci
no. Aguardavam: o vistante mento e a manutenção do
o sr. Cirilo Júnior, presíden- clima de paz e cO;1córdia
te �a comissão executiva os necessário" à realização de

-.... demais membros do diretó- um plano racional de obras.
rio do PSD, deputados fede- públicas e de um sincero e

rais e estaduais e vereado- leal congraçamento políti- R'IO, 14 (V,A.) � Na :les-

res pessedistas, bem como co", são de ontem da Assembléia

próceres e parlamentares - "Que isso é possivel _ Legislativa do Estado do

de outras agremiações par- concluiu _ não' tenho dúvi- Rio o deputado Pedro Gomes

tídárías, das, pois'a ninguém e' 11'CI'to encaminhou à mesa um re-
.

di zend d
"'.."'.-. _..,.",.••••_.••""• .,

Esta visitá é a segunda descrer da sinceridade. .de querimento, izen o que e-

feita pelo sr. Lucas, Garcez, propósitos de todos os que, pois de ouvida a casa, aque

depois de assinatura do pro- expontânea e patriotica- la corporação legislativa
tocolo dos Campos Elíseos, mente, apuseram sua assl- telegrafasse 'ao presidente
às agremiações componentes natura ao protocolo da Co li- da Republicá no sentido de

da Coligação Interpartídâ- g�ção Interpartidária", o governo se dignar-a orde-

ria. A la foi feita ao parti- nar sejam verificadas as

do a que êle próprio está fi- CASA MISCELANIA, distri- possibilidades de se apro- NADA DE TRADICIONA-
liado, isto é, o PSP, que lhe buídora dos Rádios R.C.A. veitar os vasos de guerra LISMO
'renovou estrita solidarieda- Victor, Válvulas e Discos. �uf ofereçam sondições, pa- B,vin nada tinha, do tra-

de.
'

Rua Con.aeJheiro Mafra, ra sel'� armados em trans- dicicmal diPIO,m�ta britâni-

fMAIOR' IDENTIFICAÇRO portes, afim de auxiliarem, co. Era corpulento e descui-

'Entretanto, apesar de, como medida de emergencia, dado em. sua vestimenta mas

prevista, sua visita ao PSD I'do'110 Ta v!ares no escoamento dos generos ,sua integridade moral e in-I
está sendo consideradanos', de pI'iineira necessidade que telectual eram inatacaveis.'
meios ,políticos locais além Faleceu, na' madrugada segundo o' presidente da O sr, Bevin não era feliz no

dos limites de uma simples de ,domingo, no Hospital./de CCP, se encontram ap,ode- Ministério do Exterior ape
pro:va de cortesia; teria ela Caridade, nesta Capital, dl'ecendo em varios pontos sal' de que l\m de seus le
um significado mais trans- após melindrosa intervenção

•__.....

4-··'
...

--1
�

mas da camp'anha eleitoral

cendente, abrangendo a hi- cirúrgica, o nosso prezado Dep. i mar Dias permitiu ao Partido Traba-
pótese de uma identificação conterrâneo sr. Adolfo Ta- lhista ganhai' as' eleições ele
maior do PSD 'com as dire- vares, competente e zeloso Transcorre, hofe, o ani- 1945 (A ESQUERDA SEM-

.

trizes politicas e adminis- funcionário d� Tesouro ,do' versário n'lltalício do nosso PRE PODE TRATAR, ME
trativas do sr. Garcez. Com Estado, atualmenJ;e' exer- talentoso copterrâneo, sr. LHOR COM A ESQUER
efeito, na saudação que lhe .cendo a 'função de Coletor Dep. Wilmar Dias, presti- DA), o sr, Be:vin sofreu uma

fez o S1', Cirilo Júnior, �m de, Pirabeiraba, neste Esta- ,gioso pl'ocer do P; S. D" sob grande disilusão ao compro
nome do partido, seus esfor- do." cuja legenda foi eleito para var que ,unl socialista não

ços pacif.istas foram ressaI- . O eXjtinto pertencia à tl'a- á Assembléia Legislativa do podia se entender com o co

tados com certa enfase pelQ dicional família de Tijucas, Estado., munismo da Rússia, Quan
prócer pessedista,

'

onde desfrutava, de sólidas O ilustre aniversariante, do os rebeldes do Pal'tidQ
PAIJAVRAS DO GOVER- a:mizades, tendo prestado ao �ue foi- e�olhido pata su�- Trabalhista, na Convenção

, NADOR Estado serviços assinalados, lIdeI' da suil bancada naque- ,deste em Margate, no outo-
� "Aí está a frente inter- sempre se havendo com de- le Legislativo, é uma das no último, exigiram maior

p1tl'tidária - disse o sr. Ci- dicação, exação no cumpri- formosas inteligências da amizade entre. a Inglaterra
Tilo Júnior -: em qlje V.' mento dos deveres e eleva- atual geraçãó catarinense e e a Rússia e a separação da

'Exa. vê üm alicerce básico do zêlo, no desempfm'lO das elemento destacado nas fi- Inglaterra da pQlítica exte-

r para a restauração das boa's funções' que ocupou. leiras da agremiação pa'rti- rior dos Estados Unidos, o
,

normas,políticas, dentro, dos O sepultamento do seu dária em qúe nhlita, sr. Bevin disse aos delega
princíi>ios que informam a corpo se efetuou, ontem, sa- Culto e capaz, deu já ao dos estas simples palavras:
organização dos partidos. O indo o féretro .do Hospital ,r nosso Estado reais serviços "Nenhum'\oradol' nésta pla
PSD a.gradece a V. Exa. a de Caridade para a sua ter-. e dêle ainda muito espera tafoJ;'ma aguentará mais in
honra que lhe dá vindo a es- ra natal onde, com grande Santa Catarina. sultos, mais' injúrias e, to-
ta casa, que hoje cresCe em acompanhamento foi dado à 1 E, no dia de hóje" muito,; ,leral'ia mais do que eu te

'vibrl_l.ção cívica, para reatir- sepultura, seríio as homenagens que: 11ho tolerado os s1's. Molo-
mar solidal'iedad� ao seu O" Estado" apresenta à os seus ,amigos. e correligio-I'

to e Vi�hillSky. E quero di-
govêrno". exma. família enlutada as nários lhe tributal'ão, às zer isto dos EE. UU,: Os

I,O dirigente pessedista suas condolências'. quais nos' associamos, com norte-american?s jamais se-

te.rmino�l seu discurso res- prazer. '

, jrão agressores".

Aprovej�amento dos vasos de

guerra. no escoamento
- des

generos de primeira De�essjdad8
do país. Esse' requerimento
foi, porem, retirado, devido
aos apelos feitos ao seu au

tor.

Morreu
E.' ReviD

J, r

" Até que afinal apareceu um ato [urídfca e- P<J";
líticamente inatacável, porque perfeito: o RECIBO

que a U. D. N.,' passou, no domingo. Selos exatos;
proporcionais e f irrnas. conhecidas e reconhecidas"

. x x

x

O que ainda não apareceu foi o tal documente»
assinado por QUATRO deputados do P. T. B., jú-·
ran do amor eterno 'ao Govêrno.

xx

x

O ,sr. �overnadgr do Estado; na Assembléia".
parecia um tanto nervoso na leitura da introdução>
da sua Mensagem. Será possivel que a má distribui-,

ção da iluminação o tenha prejudícado, ou, ainda..
algum. reflexo sôbre os óculos> S. Exa., se quisesse"
poderia solicitar ao 10 Secretário da Casa que pro
cedesse à leitura. Esse lê bem! Le , '. no ... ar.,.

xx

x

,A U. D. N., segundo o Diário da Tarde" foi una
níme em votar no sr. Volney de Oliveira para a Pre
sidência da Assembléia. O seu candidato era o Sl'�

Braz Alves, consider'ado de poucas luzes, pela pró
pria U. D. N" quando reconheceu que devia apOiar
o S1'. Volney. Logo depois deste eleito, a imprensa..'
udenista descobriu nele t.odos os defeitos que nãOr

.

tinha na véspera:, "Moço inexperiente, '"cujo ca�;taz;
se circunscreve a algumas vitorias duvidosas na,

tribuna do Juri e em cuja vaidade avulta sôbre: pou
cos méritos reais e que ainda r_!lcel1terpente nulll!.

concurso realizado na' Capital Federal, para cargo.
da justiça pública, fracassou ' .. br'iIhaIite�nte".

,

Porque a U, D, N., não pensou nisso antes,'? De-,

pois é, ., chôl'o.,.j e chôro saluçado!
� x

x

Ao 'dep�ltaelo Francisco, Neves, na, ",áspera,.
I quando o levaram a Palácio para assinar' 11m; doeu":"
'mento, de livre e espontanea vontade, aehUl�4m-n(),
mJlito parecido com b W,iliam Powel. ·Nu d:i'íl.! seguin-,
te, o representante trabalhista lhes pare.ceu;, a eles,.,
com caioa 'de rapadura de r,efugo!, '

A explicação dessa alteração acaba de me dar�,
aqui do lado, o autor do RisO' da cidade .. :

.

-� A Udep.ilda é Don� ela -d01ma é mo,bile qual,
'piuma aI vento .. ,

xx

x

O Volney traiu, dizem os chol'JmiRg;:t$' da, UDN.
,Porque? Porque fortaleceu o PT�,. de a.eôrdo com,

as instruções' que recebera de' tràbalhistas de ver

dade, no Rio.
E,�aqui entte nós, o sr. Irineu que· fe� quando.

hipotecou solidariedade política ao sr,. Q�túlio Var

gas, sem ouvir a UDN.', nem nacional n� ,estadual?"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


