
são de papel moeda Ou do aU-1 imposto de renda". De acôI'-'
mento do Imposto de renda. O do com a fórmula ora'aprova
Congresso acrescentou o da, do senhor Daniel Faraco,
sr, Cirilo Júnior - era contra- a despesa com o abono será de
rio ás emissões. Restava a ma- duzentos e noventa e quatro'
[oraeão do imposto de renda, milhões de cruzeiros, que fica
sôbre o qual já havía uma muito abaixo da prímltíva 'proa.
mensagem do govêrno, que se posta. Afinal, tornados os 1'0-

encontravn para relatar" eom o tos, todas as emendas fora,m
senhor Horácio Lafer, E con- aprovadas e hoje mesmo a

cluiu: "Com o abono ou sem Câmara votaeã o tão esperado
o abono, haverá o aumento do abono, segundo a fórmula já

anunciada acima. O senhor
Alíomar Balleiro, que sempre
Impugnou o projeto por julga
lo Impossível constitucional
mente, deu seu ponto de vista
cont.rário á concessão do abo
no.

A grande massa dos peque
nos servidores públicos que vi
ve dos seus mínguaôos salá
rios e luta com desespero,

Conforme noticiamos ontem, afim-de manter as familias
o sr, Getulio Vargas, presi- numerosas, nesta eríse sem

dente de Honra do P. T. B., apro- precedentes, recebe com a

vou a 'convenção tia secção esta- major alegría, essa medida por
dual dessa agremiação partidária, todos os modos Iouvãvel do
ha pouco realizada em Itaja í; in- Congresso, eloquente prova do
clusivs o acordo com P. S. D. espírito de compreensão das

Continuarão juntas, assim, as necessidades do povo, que aní-
duas torças políticas na campanha Ima e inspira os l?arlamentares

Caravana. da eh".llorat que" a ,19 de jan�i�o de quarenta e seis,

proxrrno, culminará com a eleição I
I
de Aderhal R. da Silva - gover- A I

-

nador constít ucional de Santa Cá- nOVa el

eleiforaltarina.
o apoio do eleitorado petebista

ao eminente catarinense sôbre R' 19 (' N') .

._

DE ARARANGUÁ:

I
grama rlir igido ao desembargador traduzir a nobre orientacão polí- 10.,:- _

h. j. -- A Comissão de

Felicito v. excia. pela digna Mario Gu irnai-ães, ínrormou que tica do sr. Arístides LargL;ra, real-I �onist.ltLllçao do Senado Fede:al
escolha (pelo nosso partido do podiam requerer registro de can- líd ,J d d id t

reuniu-se, ontem extraordínaría-
ça a persona 1 aoe o can I a o a

l L d id
.

seu nome �ao cargo, de' gover- didatos os 81'::'. Icaro Sirlow e ])e- Vitória. que, por sua vertical linha .ieto �
.

eln. o 'SI1"tO apreciado o pro-

nador do Estado, Respeitosos droso Junior. cip eunduía em seu Estado Natal
je o e ei e f'l oral de emergen-

cumprimentos. Andíco Hübbe, A circunstância, pois, Ioda 1'01'- se impôs á apreciação de todos os
era, ao qual d:loralll apresentados

2° Tabelião, tuifa, nascida. di' dissenções in- seus coestaduanos, mesmo fora do
onze emendas no plenário do se-

Diretórios municipal e dís- t ornas, I].r ler o deputado Pedroso parí ido político a que pertence e a
nado. Dentre as emendas apresen

trital de Araranguá do 'nosso Junior discordado da atual or ien- que empresta o brilho de sua alta
tadas pelos S1'S. João Vilas Boas e

valoroso partido, tem o máxi- tacão do Diroíórío Estadual do P. cooperação. E basta este f'atn para
Gados Prestes, figura o arhígn que

ma satisfação de transmitir a 'r. B. p dele se retn-ando, não in- recomendá-lo ao .suf'ragio de quan-
proibe a propaganda de qualquer

V. excia., por meu intermédio, válida os respectivos registro, já (tos querem a. grandesa social e
pail ído po líl.ioo ou candidato' por

calorosos cumprimentos pela concedidos.
I econômica de Ranla Catarina.

intermédio d-os órgãos de publi-
sua indicação a governador do Em seu r]r·spuclJo, ao receber o . cidades, pertencentes a qualquer
Estado, e cuja repercussão em recurso, assim sr manifestou o abono ao 108111·ona- g'ovêrno ...
nosso município despertou o desr-mbargaoor Mario Guimarães: II u
maior entusiasmo. Atenciosas "Atenda-se, fi'cando nos anLos de II·smo cap,·cbaba

Rio, 12 (A. N,) - O Senado Fe-

d
�

Alt'" T
. eJ,rra.1 apreciará, hojc,. em discur-sau açoes, 1SSlmo ounler, rpcUl'SO traslado da,,:; pecas prin- -

'd t d PSD R' j
�

(' N) rr I d so única, a,s em·erldas ofer"ecl'das a
presl en e o ,I., cipais a sp.l'e.m iJ]rlicadas pelo in- lO, '� i". j. - e e.grama e

teressado ". VHól'ia informa que o g'ovêl'llo do proposição que I'cgu!a as ele'lções
Estaelo concedeu abono. de NaL.a1 de dezenov'e de janeáro de 1941,.

São Paulo, 12 (A, N,)' - aos fnncionários público,s, deven-

O t"Fala.l'ldo á imprensa sóbre o do o pag'aménLo do mesmo ser fei- S res grandes che.RIO, 12 (A. N.) -

anunciado acórdo entre o can-
to a partir do dia dezoito,

dO de,semhal'g'U/do-r Mário Gui- garam a um acor omurães dtw,el'á lomar conheci>men-
didato da UDN ao govêrno,

P -d t .

professor Almeida Prado e o resl eu e ILã, na próxima s,e-malHl, do l'OOUl'-' J al-e Succ;""s 1:> (U Il) A
comunista Valdemar Si t a,

"'" D�, � . .
-

RO intel1posto pelo ISr. Frota i\lo-
b d' honor�rl-o Grã-BreLanba, Es-tados Unidos e

l'fii1'a con·t,ra 'a rlec,J·.�<-a,o ,(3'0 'I'I'I'bll-
nlell1 ro a comlssão estadual u I'" ,. li �

d PCB 1 . ! _

Russi'a -chegaram a um acordo, em

MAIS TELEGRAllIAS DE SO- nal R e,g'j,onai EIBiloral. que COl1-
o

.

, esc arec,eu que. I?�r HIO, 12 A. ::,\,) - DrspacIJo rle [)I'inc.ípio, par.a n�lil'a1' suas pro-
LIDARIEDA])E oPrlcu n regisfro da 'candidaLura-, enquanto nad.� ha de de.flnltl- Roma illf'ol'llla (IUP o i'mbaixaelol' pastas sobr,e o recenseamento de,

do sr. Hugo Borghi ao govemo de
vo n�sse �e�tl o, Acresc�ntOl! C!O Br<1:ôil, :\lOl'ui,; de BalTo,s, lo- Lr(>llas ,e armamento,s, em Ja\'or ele

São P',>:lllo, ,e ,de nllnl,",I',O�, O," (1j',[',e- que a iposlçao do, se,u partI,do e m011 I.w,=,,,e do eUl'g'o de IwesieJ,cn-.A " ,'�

I um programa mais amJllo elas Na-
tÓl'ios municipais, reqnel'klüs ')e-

c ara e que ,�,pOIara .candIdat.o le 111l1llJl'<írio da Associação Italo-
'

,

q e t d d d d �'ões LIliclas.
SI'. lcaro Siduw p oul.l'O,S mem�

u a en a a neceSSI a e o· nJ'a�il('ira, ('111 cerimônia da qual '
_

bl'oS do Dt1'elÚl'io EsLad\Jal do p:ograma mínimo dos comu- pal'ticillal'U11l o.� minisl,l'os Exle-

Par,l.ido Tra'l�a!lhlJs[,a Bnasi·lelro.
lllstas. l'ion',; ·e unll'a" altas anlo,ridades.

Devitdamente infOTm1liclo pelo
'dal L d T'h I R,

, Salvador, 12 (A. N.) O
J)l'iCSlI '"n' ,e o 'rI una eglOnal

sr, Lima Cavalcanti, em trâll-
EleiLoral, o 1�e-CUI'SO sllbirú á con-

Congratlllo me com a sua sito por esta cidade a bordo- j 'siclel'ação do Superior Tribunal
indi>cação para governador do RI,ei,toral que ju].g(lJl"á das il"a.zÕes

do Al�irante Jll;cegua�, dlechlanosso querido Esta:do, a qual .

I
'"

rou nao !Ser mals posSlve a

.considero acertadíssimo ato da
�pl'ese:nlacJ,a.s poe o ,petlCJ,onario. '. ver tertius para o govêrno per-Pelo que 'apurou a r,cporLllIgool I A·

Direção do P. S. D. Atenciosas T'b I EI 't 1 d S- P
'nambucano. Sobre a campanha

saudações, Tarcisio Schaeff. �o l'n1 _una, .

el ona ' e ,ao al_l- do sr, Agamenon contra o in-
•

0, o
. m?tol'l� Estadual do p, 1', 'terventor federal Demerval

DE 'MARACAJÁ:
B. fOI U/h ,reg�sü'a(Jo, ;eill novem- Peixoto acentuou que 't-

. .

b1'o de 1945, 'Pelos srs, ICllil"O S,idow ventor Agamenon não �e: :�_
Minha sohdanedade pela e Pedroso JunIOr, or,erlenorados toridade' moral 'acusar

.

vossa candidatura a governa- pelo sr
.. B_U!et.a Neve:fl, p1'eSlidente quem quer que sefa�la

dor do nosso Estado. Abraç0s.! da COil11bssao Ex,ecullva do Di1'etó�
Leandro Biff, intendente.

I
rio Naciona,J, que, Bom Lal pro- Curitiba, 12 '(A, N,) - Rea-

,Motivo la�lÇamento sua 'can- pnsálo, se comunicou ileleg1'aJica- lizar-se-á, hoje, na praca Osó-
dIdatura hl,potecamos nossa men[,e com as nos,sM" auLorldades rio o ,primeiro 'grnd

'

,.

1'd
.

d d C d' 'b I I·t 'p , , e eomlClO
se;> 1 ane a e. or ln,IS. a ra- e e1- oraIs .. oslcrlormenLe, o ml,'-l do partido trabalh��.tD' t" d PSD

.

L
.

-
J.l.ll:j a para a

ços. Ire ono o . " I JllS 1'0 Valdemar Falcao, ;em tele- apresentação da candidatura

Rio, 12 (A. N.) - O abono, aqueles que percebam menos nanças, declarou que ouvira (lo
aos servidores da União, inclu- de mil eruseíros mensais, e mil ministro da Fazenda, que este
síve ás autarquias, ficou on- cruzeiros para. aqueles qu� ga- não era eontrárío a concessão

tem, definitivamente resolvído, nhem vencimentos compre- do abono na forma ultlmamen
O critério adotado foi o da endidos entre mil e cinco

.

mil te proposta, desde que fossem
emenda do deputado Daniel, cruzeiros. O senhor Cirilo Jú� dados ao

. Executivo, recursos

Faraco, nos seguintes termos: I nlor, Iíder da maioria, fa}a.ildo Indíspensáveís, Esses recursos
um mês de vencimento para, na reunião da comissão de Fi- podiam ser tirados duma emís-
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Política Partidária
o dr. Francisco Gallotti integrará a

Vitória .. -lndescritivel entusiasmo em Mafra .. --Mais
telegramas' de sulídaríedade.v-Uutras notas.

o UR. FRANCISCO GALLOT.
TI INTEGRARA A CÀRAVA

NA DA VI'I'óRIA

•

Resenha Política

() dr. A.derbal R. da Silva,
recebeu, de Joinvile, o seguín
te telegrama do dr. Francisco
Gallot.ti, candidato a senador
pelo P. S. D.:
-Sig'o hoje para Blumenau,

retonnando sexta-Ieírn, para
formar ao lado do nosso emi
nente candidato e lutar pela
vitória do nosso Partido.

INDISCRITIVEL YIBRAÇÃO
EM ll'[AFRA

Mafra, 12 (Estado) - A
Carayana da Vitória reaIi�ou
aqui um comlCIO ({ue consti
tuiu a mais yibrante demons

tração pública de solidarieda
de ao dr. Adel'hal R. da Silm.
'l'ransmitiremos IJol'lnenores

de tão empolg'ante jornada cí
vica, em fiue Mafra em peso' ,

1)l'Onuncioll antecipadamente
pela Candidatura da Vitória.

Á extensa relação dos tele

gramas recebidos pelo sr.

Aderbal R. da Silva, de ruplau
sos e apóio á sua candidatura
a.o govêrno constitucional do
Estado, juntamos mais estes:

•

DE CANOINHAS:

. I Dia do reservista'
I Hio, 12 (A. �.) - Sendo no pró
ximo dia dozesseis cornemot-ado o

-

"Dia do Rp,:epvisfã o" exerci Lo 01'

gunizou um programa de home
nagens e atos comemorativos ás
datas compreendendo missa sole
no e visita ao Iumulo de 01:1YO
Bilac.

de Moisés Lupiã-o ao govêrno
do Estado. Um orador, desig
nado ;pelos quatro partidos, fa
rá a apresentação do candida
to, que imediatamente depois
lerá a sua plataforma,

Roma, 12 (U. P.) - Do acôrc!c)
com nürLíc,ia.s envJaclas pelo COl'

l'(',sllondente ,em J>ádll.a da agencia
noticiosa i tallana "Ansa", cerca de
1 00 ,soldardos bri L;hücos assalta
I'am hOje o cenLJ.'u daquela cida
de, armados .Ie bastõcs-- ,e pCtdaços
de pau, derruballdo automóvei,s,
pertelloenLes a civi,s, quebrando vi
tl'-Íl1a's 'e alia'camdo civis, como "re
presálias" pe<las manifestaçõe,s >3.n

tib.rit,UQl:j,c'as r,ea.lizadas. por resi
dentes naquela ci,dade, na noiLe'
de onLem.

Disturbios
emPadUaí

Goiania, 12 (A. -N.) - O
PSD resolveu incluir na sJ.1a

chapa ,para deputados esta
duais, os jornalistas Joaquim
Câmara Filho e João Guilher
me Chaves, membros militan
tes da imprensa goiana. Essas
indicações serão ratificadas na

próxima convenção, a realizar
se nesta capital, sob a presi
dência do sr, João Abreu e
Caiado Godoi.

O ca)',re,spondentp ela "Ansa" Sll

g'ere que é proV:1yel que I f),nham
ocorrido alg'umas mal' Les,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FARMÁCIAS DE" PL'ANTK0
E&larão de plantão, durante (V'

mês de dezembro, as seguinteS'"
farmácias:

10 doming-o - Farmáoia NelsoID'
- Rua Felipe Schmidt.

GINASIANAS -7 sábado - F1armácia· Moderna,'
- Praça 15 de Nbvembro.

8 domingo - FarmáCia Modernap
-- Praça 15 de Novembro. ,

14 sábado,' - Farmácia Santo'"
Antônio - Rúa Jóãó Pinto.

15 domingo - F·àrmácia SantO"
Antônio - Rüa João Pinto·

21 sánado - Farmácia Gatari---.
SILVESTRE - nense - Rüa Ti'ajano. '�[

22 domingo - Farmácia Catari-·
nense - Rua Trajano.

25 quarta-feira (Natal) - Far
A mácia' R'auli'veira' - R'Ua Trajano-

28 sábado - Farmácia Santo-'
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.
29' domingo - Farmácia Santo:'

Agostinho - Rüa" Gonselheiro Ma-
fm.
o serviço notürno 'será efetua-'

do pela Farmácia Santo Antôni�...

I sita á Iilua João Pinto.

2 o ESTADO-sexta-feira '3 de�Dezembro de '946
.-

Pa lac i () ti n Go vP r II (.Ift revolucão de ftzerbaidjan I

. ,. Teeran, (U. P.) - A ím-, Teeran, (U. P.) - o ves-
.o sr. Irsterveritor federal nc Estado re-congratuto-ms com v. excia. pela assma-

I I
.

'l)er'tI'nO "Atei" anunciou quecebeu os segu hrtes telegramas: tura da lei ,?rgãni,ca do e:1s.i".? or.lmário prensa oca anunCIa que o
j' , A'

. • .

e normal. Nícola Bat íst.a, GIretor do

I embaixador russo Sadohcov forças do governo central. es-F'Iorfanôpo lis, 7 - Os professores do grupo escolar "Fellpe Schm ldt" e aUXI' .

I _

I
lnstltuto de ,Edll'caçáo de Florianópolis Har de inspeção.

.

I
protestou violentamente, on-j tao dando combate aos demo-

congr-atulam-se com v. excia. pela pro- Brusque, 8 - Pe la assinatura elo de-
A, d Ad bai

.

_mulgação dos. decretcs-Ieís que "<;orga· ereto n. 298 o corp.o d?c(�nte. do grupo tem, perante o governo centr al ' cratas e zer
.

aijan no� pr?nizaram o ensino pr emar ro, secundárf o ve escolar "FelJcH:Jo]1o PIres' felIcita e agra- do Iran quando causou o roni-I ximidades de Mian. "Ateí " dIZmor-mal no Estado, apr-Imorando, com deoe ao preclaro truerventor, grande," .uma legislação esclarecida e previdente, c<?ntinuado!" da obra

eel'l1CaCcio,:,al.O;o go.! pimento
da promessa no seu- que pode ser considerada certa

c aparelhamento teCI1lCO e mater-ial com vemo Ner-êu Ramos. Atenctosamerrte.j v - • •

d 1\1' "

que Vidal e Nerêu Ramos enobreceram Aleixo Delagiustina. tido de nao enviar tropas

ai
a conquista e �\ ian as 'PIl-

Sa�lta Ca,t�rina: Antonieta de Barros, Itajaí,.6 - Sinceros agradecimentos
Ad 'b'

.

O protesto de meiras horas desta manhã.Wllmar DIaS, Aurea Cruz, Henr íqus Sto- pela assinatura do decreto nosso educan- zel al]an,
,dieck, EI;luardo Luz, Henrique Brügge- dário transformando Escoola Nor-mal. Ir- Sadchicov assinala que fôrças 'I'eeran, 11 (U. ",). - As Iro-

ana'nat, Bíase Far-aoo, Anacleto Darn ían i, má Mar-ia de Lourdes, dlretora do Instí-
• , ., ...

" 1 • '1 .lI�âncie Cesta, Diva Forrníga, Milton Suo tuto ele E. "São José".
. . iranianas e m Adzerbaijan pas do exerci Lo impr-r la mal c la� IIívan, Laura Montenegro, Mana Moura Joaçaba, 6 - Por motivo da assínatu-

tít a� trontel _ ,pm direção á capital de Azerhai-Ferro, Alcântar-a Santos, Aldo João Nu- ra do decreto-leí n. 3'07, que concedeu cons I uem ameaça s e .

ines, Custódlo Oampos, Barreiros F'ilho' oe a�lmento de" vencimentos �os funcioná-
ras soviéticas

.

jan, encontrando-se já a menos deMar-tins Neto. nos do Estado, VImes respeitosameritea.'
"Nova Trento, 6 - Em nome do pro- v. excia. para pr-otestar-lhe nossa imensa Teera:n (U. P.) _

PUbll-,
100 milhas da mesma, Novas co-

fessorado de Nova Trento .à'presento a v. gratídão implorando a Deus o recornpen- ',.
d' d I a Je forças iranianas' estãoexcía . os meus mais ardentes aplausos se como merece por ter espalhado tanto cou-se uma notícia Izen o que UH s ( . .'" . c

pela assinatura das .le1s 0lCgãni��,as do en- benefíci�,. aliviando a situação ��nesa O primier do Iran Ghavam es-. avancando para a cidade de Tekah,
.

amo normal e enS1110 pr-imár-Io. Profes- que aflig ia os servidores estaduais em. "
. 'I .'

. ,sorado Nova Trento frisa a dedicação geral, Saudações atenciosas. Funcíoná- tá sofrendo coação da via di- deparando com ·escassa resístôn-
<los governos catartnenses no setor edu- r-Ios da Delegacia Regional de Polícia.

, , . _ ., .
.

rl, -bai
.

oacíonal, notadamente de ibenemérito e, Tubarão, I) - Em nome da população plomática da UnIao ·SovIetIca. cia l'OS azer a ijanos.
grande govêrno Nerêu Ramos. Le l s cio e no m€u congratulo-me com v. excía.

---,

.

� _

tadas realizararn as aspírações do pro-] pela criação do curse normal regionalf'essoraelo barri,ga·verde. A v. excía. o

I
nesta cidade, que demonstra o elevado

meu reconhecimento e g,ratidão. Irmã empenho de v, excia. no sentido de de.
Maria JúHa, auxiliar de inspeção. senvolver o grandiose ·programa iniciade

São Francisco do' Sul, 7 - Em nome pele benemérito govêrno Nerêu Ramos.de todo o pro.f1essorado dêste município Cordiais saudações. Mesimann, prefeito,
Clube Doze de Agosto

PROGRAMA -DE DEZEMBRO:

Dia 14 - SOIRÉE em homenagem aos alunos que compIetaram o

(}urso ginasial, no Colégio Catarinense, oom inicio ás 21 horas,
.

Dia 21 - SOIRÉE em homenag.em aos alunos da Faculdade de
Economia e Finanças, com inicio ás 21 horas,

Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri

buição de bombons, das 15 ás 1� hüras.

Dia 31 - GRANDE! BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22

horas. TRAJE-RIGOR.

I ;: I.P.A. S.E.
LOCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFíCIO IPASE

EDITAL
1) P'elo prazo de 15 (quinze dias), a contar des'ta data, serão

reoebidas propostas para locação de áreas no Edifício
IPASE, observadas as seguintes condições:

2) -;, Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento .... "., Cr$ 25,01:)
(VinUl e cinco cruzeiros)

.Preços por m2 - 60 pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00
(Trinta cruzeíros) \

Preços por m2 - pavim.ento térreo ."....... Cr$ 40,00
(Quarenta cruzeiros)

Preços por m2 - porão .. "." ,.,... Cr$ 15,00
(Quinze cruzeiros)

Não serão consideradas, em· qualquer caso, propos'tas in
ferioI'es a 30% sobre os preços fixados.
O {PASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas requeridas pelos inte-
ressados.

5) - As divisões das salas serão feitas pelo IPASE, o qual co-
brará uma taxa corre&pondente a despesa efetuada e que
será incluida no valor locativo.
O IPASE reserva-se o di'reito de recusar qualquer pro
posta, em direi,lo ao proponente, de indenização alguma.
Terão pr,eferencia, em igualdade de condições de preços,
as I'eparLições publicas que, anteriormente, solicitaram 1"e-

.

servas de ár,eas, desde que renovem as respectivas pro
postas, dentro do prazo do presente Edital.
Para efeito do disposto no item anterior, são as seguintes
as repartições aludidas: Delegacia Regional do Trabalho,
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
Junta de Conciliação e Julgamento, Depa�õtamento de Geo
gTafia e Esta,ti's-Lica e Cia, 'Sul América Terrestres, Mariti
mos e Acidentes,

9) - Com exceção de repartições publicas, os demais' propo-
.

nentes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois
nadares, prazo do contrato e fim a que se destina a área
pretendida, bem como que aceitam aos termos do Regu
lamento do Edifi.cio que faz parte integrante do contrato,

:1.0) - As propostas serão recebidas até o dia 14 de dezembro p.
v., e abertas no dia 16, na presen<)a dos inte'ressados, ás
14 horas, salvo aviso em contrário, no Gabine-te da Ge
rência local·

11) - As propostas deverão ser entregues na Agência, dentro do
horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e suhscri ta � ,..nm '" nome do interessado e a indicação:
"LOCAÇÃO-EDIFíCIO".

Comercial
Fundada em 1939

Direção: Dr. Rafaál G. Cruz Lima •. Adl1oO'odo
Dr. 'Academico Francisco Cario; Regi.

Advocacia em O'erol •• Procuradoria. - Contabilidade.

Organização Catarinense

o grat l\tascarenhas de Morais
e o E"ército Internacional

3)

4.)

6)

S� Paulo (U. P.) - proce-j ç11o;- no meu entender pessoal, e.s-

denl,e de Araxá, ond'e esteve em tá long·e ainda da realidade, por-
II t'repouso, chegou u esta crupilal O· que depende de uma rela 1-

mar,echal Mas,carenhas de Morai,s'l' va eslabilidade do Wil'seso das. na
oões e esLe, como swbemos, amda

Falando lig'eiramente á Mel'idi- está longe de se finnar no mundo.
anal, o ex-comandante da FEB, I A� Americas estão mais adianla
excusou-se de tocar em politica, das no canünho da rcalizaç110 do

ver.sa�do .sua palestra .sobre OI ex El!Õ,C i lo tinLer,nacioIllàl porque den-I
exercIto l11LernaClOual, cUJa oons- lro em breve os s,eus exercitos
-(,irtuição a sub-comissão ,do De- ol'ganizaçãó uma mesma natureza
sa'rmamento da ONU aoaba de pe- orgaunizaçào, uma msma l1utUl'eza
dir com urgencia. de mwterial, uma mesma forma de
Disse-nos o mareohal: issLrução e um mesmo i,deal ame-

- "O cx·ercito internacional e'

I
rioa,Jllo. E' este o caminho a per

ua concepção ideal para a ma�1U- correr para. ohegal'fio.s ao exerci

tenção da paz, mas a sua real1za- to mtelmaclO�lal.

7)

8) -

,

l
J

LIRA TENIS CLUBE
MÊS DE DEZEMBRO

Dia 12 -. Quinta-:I'eira - SOIRÉE DAS
DO COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS.
Dia 14 - Sabado ,- SOIRÊE DOS CONTADORANDOS DA

ACADEMIA DE COMERCIO DE SANTA CATARINA.
Dia 25.- NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 ho-ras - DAS
21 HORAS EM DIANTE SOIRÊE.

Dia 31 - GRANDE BAILE DE SÃO
SURPRESAS - TRAJE A RIGOR.

Agência do IPASE, em Santa Catarina.
Florianópolis, 30 de novembro de 1945,

MARIO MARQUES GARCIA
3ERENTE

x x x

NOTA: A DIRETORIA PEDE AOS SRS. SOCIOS
APRES-ENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE MÊS.

Virá filmar Brasilno F"ARMACIA ESPERANÇA
HOLLYWOOD, � (U. P.) - O destacado diretor de fil

magen.s; sr. Michael Curtiz, que passou a produtor independen
te, anunciou sua intenção de lançar dois filmes com cenários
latino-amerioanos. O primeiro destes, chamado "Romance em
si maior", terá uma das cenas principai,s no Brasil Moderno.
E Curtiz pret�nde não 'só filmar numerosas localidades brasi
leiras, como pos,sivelmente levar os próprios atores ao Brasil�

para as respectivas cenas .. ,

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário- médico.

Pertu-

CURSO DE MOTORISTA
DOENÇAS NERV'<)SAb

Com os progressos da medic:bta
hoje, 88 doençll6 nervosas, quand�
«ratadas em tempo, são male.<! per.
feitamente rem-ediáveis. O ;:urandef.
Itismo, fruto da ignorância, só porll
prejudicàr 08 indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Ser.viço Na.
cional de Doenças mentais disJla.
de um Ambulatório. que atende gr..
,t"hamentp (la do""tel" nervoso" tD'
iligentes, na Rua Deodoro U. dai e
AI 1111110r... diArialllente.·

. _

MACHADO I: CIA. e

Serv ço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Proflssionat
Teoria e prática - conhecimento d'o motor.

Atendem· se chamados para reparos de- urgência.
Âuto-E-scola t-4 7 ..77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL� OSÓRIO, 40 ..

I _

A�êDcia. e Repr_ntagõ•• em
0.1'01

Matria: Flol'ianápolf.
Rua Ioao Pilllto; n. "
Cedza Postcd, 37
FilieI: Cre.ciúrno

Rua Floriano Peizoto, ./c
(Edit, P1'6pl"lu).

T.legromQI: "PRIMUS"
Aa ..n t.. 'nO, principrtl..
m\.i;nle1.1PíOll li, E:srtodo-

I

O'· ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LA:MARQUE
Chefe de Impressão:

JOAW'IM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar

Tel- �2-5924 - Rio de Janeiro

.'.
fr-

.,

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel. 2-9873 - São Paulo /

f ASSJNA 'J,'URAS
Na Capital

Ano _ ,.. Cr$
Semestr..· Cr$
I'rímestre Cr$
Mês ,.. Cr$
�úmero avulso.. Cr$
Ano ..... , .. ,.. Cr$
Semestre Cr$
Trimestre .. ,.,. Cr$.
NÓmero avulso.. Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

Os o-riginais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos iws artigos

assinados �.

"
.

NOSSAS SECÇOES.
Direção de:
BARREiROS FILHO

. Notas Políti.as
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDWEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Científica.

-'J

.1

Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar

�� ,'0' l
,'C' iNoticiário do Exterior

Noticiário do Pais

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOI,

Pelos Municípios
Assuntos Internacionai.·
Concursos
Artigos de Redação,·
D, F. AQUINO'

.'�
r

' ..

'-'�-r
:1,

\
Fatos Policiais
Vidá Social
Vida Femi,;'ina
Magazine
PEDRO PAULO M'AeHA.DO'·

Esportes

TELEFONES MAIS NECESSI'llADOS'
Bombeiros .........•.... , •• ,..... t3U'
Polícia , ....• ,.,.... t03"·'
Delegacia O. p, Social •..•.. ,..... t57!1i
Maternidade ... _ ..............• ,. 115'1'.
Hospit�1 Nerêu Ramos Ut
Santa Casa 1036"
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• 1 :t5Ji.'
Assistência Municipal .........••• 166'"
Hospital Militar 1151
140. B.... C; ... ,.................. 15JC'
Ba�e Aêrea ................••••• 78flf'
,. 'S: L A. C. .... • ....•.. ,.... 1591'
Capitania dos Porto•.•..... , . . . . . . 1388·
16· 'C:' R;, , ,...... 1608-
Fô'ça Policial :........... t201
Pénltenciária ......•• ,........... 1518
NO EstadoK 10:ii�
• A G'lzeta K

.••• _ " ••• , • , • , • • • • • • 1654
MDiário da Tarde" P!,,!.

L. li. A. . . , ....•.. , • . • • • • • • • • • 1641
:!'ttilp. F�erâtia" Ortiia-· •• ,....... 1'10'
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_ANIVERSÁRIOS

.:rÀíl\'IIRA p, CARDOSO

I
Caracas, 12 (1;, P,) - Anunciou-

JOAQ"CIM Jo::m RüDlllC<UE::l SE' hoje ,o.fj,cialmente a descoberta

TORcRES 'de um movimento contra-revolu-

Filho de Manoel Josr Rodrigues I cionár+o d ir ig ido con,tt:� o governe
c D, Emerenciaua Matilde Torres, da. Junta Re, olucionária da V8n€'-

nasceu em 13 ele Dezembro de I
zuela.

1802, em Itaborat (Rio de Janei- A Junta llo\'olucionária anun-

1'0) e faleceu a 8 de Janeiro' de,'
ciou que, praticamente, a situa-

1872. .

ção foi dominada pelo govêrno.

Era Baoharel cm mabemáticas Urna das p r imre iras medddas go-

pela Universidade ele Coirnhra. vernamentais foi baixar um decrv

Oüioial daOrdem elo Oruzeiro, GI'ã- to suspendendo inde.finielamente D.:J

Cruz da Ordem Espanhola de Car- garantias eonstituciona is.

los 1I.f, lenl e ela Acadomia Militar, Em círculos chegados ao 111ini8-

membro do Inst.il.nto Hístóvico,
Deputado e ::-;enador, Miriistro da

Marinha, da Fazenda e Pr-esidente

do Banco elo Brasil.

Pnssuia o 'uLulo nolnliarquico de'
Visconde Itahoraí.

I

.10AQLíIM l\L\.RQl'ES Lr�B6A

INascidu em a data dr hoje no

ano I1r 1807, no Rio Grande do Sul,
cru fil11:o de José Autón io Lisboa ,e \

Vultos da História
Patria

(' D. Maria Enf'rásia ele Lima. Fa

lt'cPll no Rio de Janeiro cm 29 de

:\JU1'<;o dr 1897.

Uma contra revolução
tério da Defesa diz-se que o cne- quais não puderam ainda ser !o

fe ria rebelião é o major Carlos caliaados. As comunicações tele

Maldunado Pena, sub-inspetor g·e- róuícas com Maracay permanecem

ral da.� forças armadas e chef'e da írrterrompidas.
guarniçãn militar cie La Victór ia. As força-s da polícia mantêm a

Acrescentam os mesmos circulns ordem na capital e foram recebi

que :\IaJdonado é secundado no das notícias do tenente-coronel

movímento pelo major 'Í'ércio Con- .Elio Cargas chefe militar dos irn

treras. portantes Estados andinos, inror

Informou-se. outrossim, que Q mando que não há novidade na

movsmenío irrompeu onLem á noi- região sob o seu comando.

te- na base aérea de Maraoay, ele Igua lmente inf'ormoar-se que o

onde saíram dois aviões triPUla-/ movimento não teve ramíf ioações
dos por contra-revolucionários os no seio da armada nacional.

na Venezuela

Trejano, 7,.. Tel: 115t

Florianópolis

Festeja, hoje, o seu 110 ani
versário natalício, a inteligen-

.

te e graciosa menina Ja1mira,
filhinha do sr. Jobel Sampaio
Cardoso e de sua esposa Da.

Olga P. Cardoso.
A aniversariante, que tam- PI'I'lellcell à Marinha (k Guel'l'a,

.

bém acaba de concluir com l,rnr].o g-algado todos os postos 11ie

hrHhant�smo o curso. prelimi- -

rarq u i,ros, pOSSUi nrlo "árias C011-

nar, sera alvo das maiores n1a-! .. ,- ,. , �." dido 11 nolii-
nífestações ele carinho por par-

tlNul clVH S, ( a, cen 1 ( a .

te de suas inúmeras amigui- liarqn ia ao .posí o fI,e Marquez de

.nhas, e de todos que tanto 1�,1anlcUl.darr.bem lhe dedicam.

I
Pelos seus feito,� r vitor ias al-

.

Pela passagem desta auspi- cancadaa Lornou-se Iegr-ndário na
,CIOsa data, apresentamos-lhe os

<" ., .,

nossos efusivos parabéns e sin- Marinh a e comemeranoo sua data

ceros votos ele um futuro ven- I natnlícia, o Ministro Ak-xaurhiuo
t.Ul'OSO. do Alencar, em feliz rlrel'rlo, o

considr-rou como Paí rono da .Ma-
João Silveira de Souza t-inha r designou l'ste dia para ser

TIaTa hoje o aniversário na- cnmemorado como o "Dia do Ma
talício do sr, João Silveira de iiubeiro".
-:Souza, sub-diretor do Tesouro PEDRO Lr;I:l
,.tio Estado. Contando com Pedro Luiz Perr-ira de 50uz;:"
grande número dê amigos, se- filho do Comendador Luiz Pe-
.r tã d Ira, por ao auspicrosa ata, i-eira de Souza e D. Maria Carlota
muito cumprimentado. I dr Vi terhc c ,Souza, nasceu em

'Fazem anos hoje� ,.
Araruama. nesta data do ano' de

- a srta. Mana L. Régls, 1.839 ,e vem a íalecer cm ::lào
..comercíárta. Paulo a 16 ,d'e Julho elr 1R8L

- a exma. sra. Emerita Sou- Era Bacharel em Di i-cito pela
::..:za. Fa'c'llldacle ele .são Panlo. Exerceu

- a menina Edí Souza. a Aelvogacia. Foi De,pulado e Go-
-.o ST. Daniel Rego. ycrl18dor ela Província ria Bahia.

.
- a srta. Hilda Ataide. PC'l'[.rJlceu ao Cons,e,lho do 1m-
- a exma. sra. Luiza Car-' p.el'adol'. Grando Dignatário da

--valho Costa. Oeriem ela Rosa, Grã,o-cruz da Le-
- srta. Zita Luzia Gomes. gião ele Honra ela Fram:a e ela 01'-
Jaimira Peluso Cardoso dem Rllmaica ,ela Estrelá.
Aniversaria-se hoje, a srta. É o PaLl'ono ,de uma c1a's Cadeiras

.Jaimira Peluso Cardoso, filha da Academia de LeLras.
,;(jo sr. Jobel Cárdoso e aluna Andl'é Nilo Tadasco.
,�o Colégio Coração de Jesus.

1Ianoel Macllado
Comemora seu natalício, ho

. je, o jovem Manoel Machado,
-filho do sr. Antônio Vieira

Machado, inspetor-chefe da
L \T. T. P.

B R IT O
o alfaiate ilidicildo

1 iraduí:es 7

A MODEL:-\R

I

f
�

dia10 criancas
f

BELEM, 12 (A. N.) - Fruto de reg'im� .de desnutrição,
aumenta e mprog'l'essão assustadora a mortalidade infantil

Rio, (A. N.) - O comé,r- nesta éapital. Basta dizer que ontem, nada menos de 10 criall-
cio local está sem castanhas cillllas de menos de um ano de idade, f01'am sepultadas aqui.
do Pará, ,pois parece que os A 'd' I d t'

,
• •

o.'
_

�e la mensa os na ,l-mortos é cada vez maior, por falo
exportadm,es. amazolllcos PI e ta principalmente, de assistência médica á parturiente assun
ferem negOCIar com a estran-j to do qual jamais coO'itou o govêrno
geiro ,que lhes compram toda ai.

::. -
- .•

:,:';�U����,,:'fe����:�ns aindalContra o governo I T�'�aegram,a� retidg�,-

I da Bu!g�ria T ! l� 'estação local dos Tele-

Antes de fazer suas ccm- Sorm, L (L. P.) - Um comu-' grafos, acham-se retidos, tele-
pras de brinquedos

�8r�1
n1cado oficial

iurOl.ma.
�L1e

f.Oi
.des- gramas Ipara: Astrid, AI,derico.

NATAL'
..

. cobel'Lu lIrna consprraçao mllltal' Ferolldina. da Silva Vieira dro VISite sem com-
'

,.

. . �

d
para ·c1el'l'ulJa[' (j govÊlrHO da Bul- Matias Raupp Vêlho Geodori-

promlsso a expoSlçao a

I
.' ,

garJa. co Ferreira Olinda Pereira

C A S A 4 � Acr�e;eIlla
_

o Deferido óomiJtti", Antônio Rdsado Munis, JOlide�
.;J cado quo estao sendo processiàd..os líno Alves, Ruth Costa, Maria

Ile1nla chefes (.lo Exército, po'r ha- Dias Luz, Manoel Clementina,
a que oferece as melhores. I "arem pa,rLicipado da intentona. Medicamenta, Adairton, José

vantagens. L I11 .

Ó· d uz, Pau o Martins, Lourdes
Rua João Pinto, nO. 9. .mm mem ria e Ramos, Nasinter,' Valdemar

"Iemeote Rovere F�lTeira Lopes, Leonel Zan_?-
U 111 (2), P. Cabral, dr. Joao

Gualberto, Senhora Nicolina
G. de 100iveira, José Passos,
Costa, Arnaldo Lima Guima
rães, Mnoel Silveira, Durval
Cavalcanti, J a c y Carneiro,
Prof . .sobral Neto, Luiz A.
Sohoreber, Maria das Dores

Oliveira, Manoel José Santana,
Segundo Piloto Erven Dutra,
Luiz Xavier ide Almeida, Car
los Deresaiser, Maria de Oli
veira Veras,' Ledo Barreto,
Nilza Pa,checo, Helena Gonçal
ves, Maria Carneiro, Talão.

Relação dos passag,eiros que Vaswnce].os ela ,silva, Arnaldo Fre

'emoorcaram pelo 'avião América del'ico de Mesquita, Diba Eliza!

-do Nort-e da Cruzeiro cio Sul, no Gerber, Salvaelor Poe.ta, e Eloá

·<dia lOdo coerente Costa.

Para CmiLiba - Al'istides Lar- Dese.mbarcaclos na mes,ma data:

"gUt'a. - Benjamim Tuma. Proceelentes de Curitiba, Raul

Para S. Paulo - OUo Dorn.buch Al'Lhlll' Riggembach.
.. ·JUtlÍ-.Ol' - Oleleg'ar Vieil'a. - Fany. Pwce.clentes de S. Paulo - Noe_:

-Orbez, - Nalam DoiJJan, André, dia de Lima Frei.re, Avany Sofia

1\Ililani, Flavio Milani, e Raul Viánna Muller Hel'ing, Ing,eberg
·<Gozzi. Maria Baner Viana, Cesário Fel-

Pal'a R. Janeieo - Jackson. 1\010- deli ,e Max Adolf GotLieb Komad.

la Espezim, Guilherme CouLillho Procedentes do llio de Janeiro -

.. de CasLro Soares, Murilo Yeras Zélia Sayão Ferreira Li1ll1a, Luiz

Fontene,li, Gil Magalham, Alfredo Cal'lo.s Sayão F,erreil'a Lima, Car-

''silva, Manoel de Olh'eira Adl'ião mem Bessa Pinho, Elisa Costa Boa

e Soerem Chl'istemen. Nova, Antonio Carlos Boa Nova,
'< � Embarcados no dia 11 do wnen- Josr Carlos Boa Nova, Oswalelo Si

te p·elo avião Cal'ajá ela Cruzeiro mões Cone a, La.ura Gonzag'a Cor-

"do Sul. rra, Helena Gonzaga Simões Cor-

Pal'a Cm'iliba - Fnll1cisúo Cor- l·ea. Napoleão de Üliyeira, Nóri

rea -Lima, Paulo Kuntz, Herbert Ta�so cle Oliveira, M·árie.ta Correa,
.

Kron'er . Asdrubal CasCa, Osmal' Medeiros 'fl

Pa.ra S. Panlo - Dl'. Anlonio 8an- Eclmal' Medeiros.

tae.la, Vicente de Paula Almeida Desembarcaclo.s na mesma data

_ 'Prado �elto, ,Valter "-'ovo,grou. pelo ael'onaYe Abailal'á da Cru-

Para R, Janeil'o - Célia Alvim zeil'o do Sul.

SchmidL Câmara, Lacinia Alyim Pl'ocedenfes elo Rio dr Janeiro .

Scbmidl, Alda Luz Costa, Dr. 05- Diomicio Frei1as, Nadá Sampaio,

lyn de SOLl�a Cost.a, Aracy Barc,e- Moacir' Sampaio e :\emésiQ Hensi.

los :YIoelman, Aracy Goulal'L de Embarcados para Buenos Ai['es

So,uza Panlo TolenLi·no Vieil'a, na mesma Idata: - Dr. Augusto

Ruill 'Cosla. )\1arrilio "-'olcUi1g 1\'10- � Fpreeir;) de PJOl.nla e Olga Ramos ele

---.1.:'1, Cie! Rocha Amaral, El'olicles I Paula.

CASA MISCELANEA distri.
buidora dos Rádios R. C, A

Victor, Válvuls3 e Discos,
Rua Conselheiro Mafra

.
.............. ,

.

Recebeu das melhores fábricas do po ist finos
costumas de linho, seda e tropical:

sedas de lindas pudrono qens.

GRAVA.TAS fniseimusr

PANAl\1ÂS àe tôdos as côres r

CRETONES e LTNHOS nucioncris r

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos ..

Artigos de praia e. veraneio.

Capas de gabardine e chs n tunq,

Tapetes de tôdas as qualídódes e

tamanhos.

Preços especiais para

Vendas á V I S T A e

revendedores.

a PRAZO.

A MODELAR
Rua

Sem castanhas Morreram
do Pará

Da "União B. dos Chauf.feurs
de Santa Catarina, receb�mos
e agradecemos, o seguinte con

vite:

Rio, 12 - Notícias p1'ocedentes 1 - Convidamos v. s., em

da cidade do Se1'1'0, no Estado r.te nome da U. B. C. S. C. para a

Minas Gemis, anunciarn qt�e uma Missa que será ,celebrada, dia

epidemia de peste bubonica está 19 do corrente, 'ás 8,00 horas,

g'/'assando naquela 1'egiáo, sendo na .Catedral Metro'politana, por
que em 27 h01'Os, fl)1'(l1n 1'egistm- alma do nosso saudoso consór

dos 6 obitos. cio e desportista Clemente Ro-

vere, bem como para a sessão

GU918 de Exp orta�a- o que será realizada, no mesmo

Y dia, ás 20,00 horas, na sede da
Rio, (A. N.) - Em mell- Liga iOperária, em homenagem

sagem-..á Câmara dos Deputa- extinto,
rIos, encaminhou o sr. Presi- .2 - Aproyeitando a oportu
dente da Re1pública a exposi- nidade queremos antecipar os

ção de motivos do Minis,tro da nossos protestos de alta esti

Fazenda, sugerindo a adoção ma e >consideração.
de uma "Guia de exportação", J. Ribeiro Borges, 10

-

Secre
de conformidade com as atuais 1 tario.
necessidades do comércio e da i Orlando Scal'pelH, Presiden-
,estatística d:) país. I te.

Peste bubooica
em Minas

num

.. .. . .. . . . .. .. .. . .
-

LEIAM A REVISTA
o VALE DO TTAJAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o �STA O-!exta feira, 13 de Dezembro ele 194
I

\Coincidencia misterio§a' 'ELEG1NCIA, CONFORTQ E ECONOMIA
. 1 consegue-se com os traJes sob-m e dtdo e

Lowesloft, CC, P,) - O capi- ll;rio Fawcel.l, a exprllir;1\o plane-
1ão Cláudio R, Sp,'iggs, dr' -16 anos I ja descobrir a "Cidade Pr-rdlda" I G U A SPA R Ide idade, �elho chefe de máquinas

I
dos Incas e o imenso tesouro es-l .

que organizou e planejou chefiar condido em seus alicerces.

!I
Vendedor por conta propria:uma exnedlção allglo-jllor�e-ame- PLACIDO MAF'RA - Bc ao r de M6das

ricana ás cabeceiras do Rio Ama- El�l�'e os eXl!ediC;ion�.['io�" e11-

zonas para desfazer o místério em
cnntrarn-se antigos membros elos 1 Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755
cnmandos das torças paraq iedisl as I Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

torno do l,endario coronel Fawcelt, '
,. .' �' '.'. o crr c l '.: '"

desapareceu ás vésperas ele sua
e da aviaçao. O l irler tE'l11pOl'êll'lO -.-----------------------------

partida da' Grã-Br-etanha. da exepedição é David Alei red, ro, ISeus dois navios, a Ira ine ira togra Io oficial brilãnico.
.

i\ L)'
.

V ('"')G \._ O' (')'-Sr:
-_. j� ....'''Pl''ese,llL Friends" e o bole a 1110- Ao m isl.ério cio coronel F:I'N i

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

lar "V ictory foram vistos hoje Copl.!. que desapareceu sem clei:<':é'f,
cortando as águas deste parlo em vest igios há 20 anos atrás quau- I

demanda elo allo mar. A bordo dos do pretendia descobrir a l'ida(lil'
Dois barcos encontram-se 10 me111- perdidas dos Incas, veio juutar-sc I'In-os ela expedição. 'I'odos eonui- agora o desaparecimento do 110-

buirarn com 500 lrbras eslerl inas 111em que pretendia seguir-Ihe os'
---

1Jara. o custeio da aventura.
. Irastos através cI:un mundo cknU'o'

Alem de lenlnr eles\"enelar o lllIS-,do munelo amazunwo. J ������������__��������������������_ -����������

(;����,���"O�d�t�!,a�it��o ::�qu�� ·p��2:: \. \
-cornpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
.quanto antes, o nosso novo Cadastro Social.

Nome

Dr, OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr, l, J DE SOUSA CABRAL I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt 5� - Sala 5

IEdifício Cruzeiro .; Florio1'16poJiB. I
_____

1.

.Sexo ,.......... Est. Civil D. Nasc. . ..........•..

... 0: ! •••••••••••••••••••

Pais ,

(Esposo (a) ., , .

'Emprego ou Cargo ...............................................•..

Cargo do Pai. (mãe) _.
.......................•. I

Observ_
OJ ••••••• T.ransportes regulares de cargas do pôrto de

Agradeceriamos," também, a gentileza de noticias de nascimentos,
-easamentcs e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

sÃ,o fRA·N·CIStO DO ·SUL

'Truman conquistou ·grande· popularidade
.WASHINGTON, (U, P.) - Parece que Truman é alvo

de uma onda de popularidade, pois as jornais frisam sua gran
de vitória sobre o Iider trabalhista John Lewis, O secretárIo
da comissão carvoeira do governo disse que os embarques
normais para a Europa poderão ser estabelecidos nos próxi
mos dias em consequência do fim do embargo aplicado. du
rante a greve dos mineiros.

, Inform ações com cs Agen tes

Ftor ie nópolis - Carlos Ho e pck e S/A -- CI - Telefone 1.212' ( En d. te eg
São Francisco do Sul - Cal'los Hoepcke S/A - CI - 'I'elelone 6 .MOOREMACK

Avião foguete
L(J� Angeles, .I". P,) - Re-

velou-se üficial-menle que. roi rea

l izarlo com éxilo, um \'00 elo pri
meu-o avião í'oguete llol'{e-ame

ricano. Traia-se de um pequeno
Bel! Bou is-J, capaz ele c!cse11yolv81'
a velocidade rle 1.700 milhas ho-

rá ria-, a urna altut-a cfop 80.000

pés. Es,sE' apa l'e Ih () • YOOll ont em

dut-ante 19 minulos 50])1',e a Lase

milií ar de ;\1111'clo,

O pilolo do aparelho ChalmE'I's

c:.eloclin, declarou que o funciona
men!o do. n\pal'·elhu f'oi pcl'feiLO',
(Imante o voa, lendo siclo o avião

lançado da cabine j ní'eríor de um

]Jümbal'rhe'io B-29, Acrescentou que

n:ío pPl'c.pbi ruído algum dentro

da minha cabine no n[1nr.el11o".
Tt ilizando o mesmo mecanismo

das nornhas Y -2 alemãs, o peque

DO avião foi fazendo ciroulos en

quanto o pilolo aCE'lcl'u\'u o fCY

.gueí e, Jazendo; o .apuee.lho üíspa
rar àquela incrivel velocidade.

,.
I

.

FR,.COS e

ANÊMICOS
TOMEM

Uin�o Creo��ta�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico

.'

Um frigorífico de 30 mil toneladas
RIO, (A. N,) - O Departameilto de Abastecimento da;

Prefeitura propôs ao prefeito a construção de um grande, fri
gorifico de trinta mil toneladàs, para regularizar definitiva
mente o problema de abastecimento de carne verde no Rio.

estando o sr, prefeito empenha'Cló que a construção tenha ini
cio dentro de poucos me-ses.

CONTA CORRENTE POPUi:..AR
Juros 51/2 a, a. - Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEI TOR: Se o que \he

, interessa é, realmente, unta providencia

I
para endireitar o Al!e estiver trrado tln

para que a!,!uma falta não se rep1ta; t

.
;o.jAO o esctl.ndalo que a sua reclamaç�o
ou queixa podaá vir a causa:-, encami.
nbe·a • SEC':AO RECLAMAÇOI;:S,

II de,O eSTADO, que Q '''-90 será le.'ado
sem demora ao conhecimento de quem

...._ . CAPITAL: CR$ 60.000,00000
de dirr,ito. r.celJenda ". s. uma infor",,·

RESERVAS:, CR$ 15.000,000',00 I!
ç;ry de resultado, embora em- alguns ca·

I 509 n�o sejam pubHcados ne!D a reeIa

____R_U...a__T_t_8_J_-il_n_O_,__2_3__D_F_I_O_'..,i_él!_"_O_·_p_O._U_S___ _I_m_a_çã_O_tl_em_a_.p_r_oV_id_ê_tlc::__m_ad_a._-.-_

�"""""""""""'I"'''''�''''''--

Centro Tecnico
de Aeron8utica

ESCRITÓRIO JUR1DICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas dI! pinhais, fazend�s e emprêsas
Dir�tor: dr. Elisiárioi de CamargG Branco

ADVOGADO
Rua l<�rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 1«

,i Endereço telegráfico: "Elibranco" - LajeG - St... Cataria.

-

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fene: 1448

Em fren'te ao Tesoura
do Estado

Florianópolis
Farm. Narb'al Alns lia Soaza

da Costa Avila

Rio, (A. N,) - O Minis-
tro da Aeronáutica expediu
aviso ao adido da aeronáutica
junto á embaixada do Brasil
em

. Washington, delegando
competência ao engenheiro
contratado Artur Soares Amo
rim. para negociar a vinda ao

nosso país, dos professores e

assistentes norte -a mericanos

que deverão lecionar no Insti
tuto Téc:ni-co de . Aeronáutica ..

Este Instituto faz parte do sis
tema de educação e preparo de
técnicos que, sob a denomina
ção de Centro Técnico de Ae
ronáutica será, futuramente,
insta.lado em São José dOB
Campas,

Dr. R. 6 S. Medina
f'arm. L.

Exame de sangue. EXo.nle poro verificaçao
de cancer, Exame de urina, Exame �Qra
verificação da gravidez, Exat\�e <ie escarro,
Exame para verificoçao de" doenç",. do
�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.

....1
Jlutovaccinas e transf.usã.o de sangues,
Lxame químico de fal'inhas, bebida.

café. ágUl_?8, etc.

--------------....----_...--------.:

l
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iG����� d.dd��m��ta��� I-o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Exonerar-;

Otacülo Fernandes do cargo da classe
D da carreira d€ Guarda-Sanitário, do'
Quadro único do Estado, por ter sido
nomeado para exercer outro cargo pú
blico,

José Beiro do cargo da classe D da
"carreira de Guarda-Sam ltárlo, do Q .aríro
'único do Estado, por ter sído nomeado
.para outro cargo público,

N.oulear:
De acôrdo com o art. 16, item V, do
decreto-lei n. 572, de 2'8 de outubro
de 1-941:

VESTIR·SE COM CONFORTOQUER E ELE<iANCIA?
PROCU�E'A

Alfaiataria Mello
II Ministerio da Guerra'

5a. Região Hilitar
CO�VOCAÇAO

Estão couvocartos todos os Reservístas ele. '1 a, 2a e 3a
-

Categor!a do
.-----------------�------------••.

disn-ito da cidade de Florianóp-olis e Estreito, para apresentação no dia.

'16 dr Dezembro dr 19'16 (Dia do Reservista ) , IWS seguintes pontos:
1', G, .:.'{. 1 - Capitania dos Portos (para os reservistas da Ma

nha) ..
P ..C. ,N. 2 - Idem acima (para os reser-vistas da Aeronáutica).
P. C, N. 3 - Fôrça Pública (para os reservistas da Força Pública).
P. C. N. /1 - 140 B, C. e P. C. N. 5 - 16a C. R. - Para os reservistas

.Auxilio aos gen!os
;ariis ticos

Paris, (U. P.) - Um. au-
xílio internacional aos jovens
amantes das artes e literatu
ras, está incluído num dos pla-]
�.os a serem discutidos na Con
ferência Geral da Unesco, ,

atualmente em realização na

capital francesa. Uma das .pro
postas prevê a criação de fun
dos para concessão de bolsas e

outros auxílios aos escritores e

artistas. A Unesco deseja as

segurar que nenhum gênio em
.

formação seja prejudicado .pela
.falta de meios materiais.

viver! Use U· "Pllulas de Reute,"
para o ",ado e iUdo lhe panceri mais
.,radivel. Compostas de .la,redleat.u
ve,etall purllslmos. ISÕ laofenslva. e

Ilormallzam as fullç4es do aparelbo
'. dl,e.tlvo.

..Feira Flutuante
::,italiana

Rio;. �A. N_) -- Com a

presença de altas aut.oridades
brasileiras e embaixador da
Itália no Brasil, inaugurou-se, I
ontem, a bordo do navio "Lu-

, gano", a Feira Flutuante da

Itália, que, expõe produtos de
vanas emprêsas industriais

. italianas.

Ru.'l Felippe Schmidt :l2 - Sobrado

Câmbio
I SIMBO� I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIV�E �MOEDAS

175,441618,72
0,761
0,4457
0,6')39
5,2109
4.3738
4,5995
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

0,4271

74,555
18,50
D,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4.51 2

10,2778
3,855

qo

Multa ", de acordo
- Lei do Se,rviço

PEDE-SE
A quem encontrou um broche

de ouro nas imediações da

Relojoaria Müller aos Correios
e Te!égrafos o favor de entre

gá lo nesta redação.
· .

TERRENO
À venda na Avenida Rio

Branco, em frente 80 nume ro

!:.9., Tratar ris mesma avenida.
n" 89.

Herondino Jurandir Conceição para Libra
,·exercer, i.nterinamente, o cargo da elas- Dolar
se D da carreira de Ouarda-Sanítár:o, do
Quadro único do Estado, vago em vü-tu- Escudo

,�e da exoneração de José Beiro. l Peso Boliviano
Decretos de 6 de dezembro de :'946 Peso Chileno.

«o I'�!�:r��TOR FEDERAL RE:"OLVE Coroa Sueca
Astrog íldo Soares de Carvalho do car- Franco Suíço

;-.go da classe C da carreira de Atendente, Peso papel Argentino
; do Quadro único do Estado, por t=r sido I Peso ouro uruzuaio
nomeado para outro cargo público. .'

'"

Luiz Coutinho de Azevedo do cargo da Coroa Dinamarquesa
, classe E da carreira ele Escr+tur-ár-o, cio Peseta .

Quadro único do Estado, por ter sido no- Franco Francês
'meado para outro cargo público. 1\1arco

Decreto de 9 de dezembro de 1946 .

"O 'INTERVE�TOR FEDERAL RESOLVE \
F101'1111

Nomear: . Franco Belga
De acôrdo com o art. 40, letra c, § 20,
do decreto-lei n. 217, cle 12 de se

tembro de 1,946:
O engen.heiro civil Marcílio Mola para Imembro Ido Conselho Rodoviário do De- _

partamento de Estradas de Rodagem.

',e

lU$SEsc
Blv
P$ch
Sw.Kr.
Sw.Fr.
M$N
O$u
DanKr
Pts
Fdr.
Vm!J
Fls
Blg

0,1556

0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil,
sem confirmação

SCO.la'OUIlANTE TODO DIA

nos V4PCJOS

ti,»

Militar -

Inspeterla de
Veiculos
'I'orua-se público que J «mpla

camento de veículos automotores.

I inolusive blcicletas. no murucíp io

de Flol'ianólloli,:;, terá início a 2 ele

janeiro p. vindouro.

De 2 a 10 de janciro : emp laeu

mento de automóveis de aluguel e

IIparl icularcs, :11�Loci'ÜleLas part icu-

Ilal'e,s.
e auto-urubus. .

De 10 a 20: cmplaoamenln dl'

I1.����lillhões
o bicicletas part icula-

.])" 20 a :10: emplacamento de II veículos oficin i», que deverão ser

aprl's(>nlarlo� por ofício ú Inspet.o
ria til' Vo ículos e Tránsií o Públi-

co, prla l'Plla,l1tição competente.
Pe lo emplacamento flÍl',u do 1)l'a-

21) acima eslipu ladu, será aplica
da a multa de Ur� 30,00, de acór

rio com o� a rLigos 15li e 22'1, cio
R. G. T,

o- ve ículosCOMEB.ciAL

SISTEM.\
"

CREDIARIO

Auunto�:l.jTurídicos.- C�merciai8 -�.RúToi9 e .Informativos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nossa Organização antes de ae decidir pela' com

'?1'a ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer•

err,preaa nelte estado
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO

• ••••••••••••• o •••••••••••••

, VENDEl\1-SE
MOVEIS ANTIGOS

Diversa. ca.as e grandes terre
no com PEl8'to e agua CCl'renta
aituodos em Coqueiros, Tr'ltar na

casa nO. 87 logo apó. a Capela.
· .. ( .

VENDE-SE
Uma casa sita a rua Tenente

Silveira ! 0. 42. Tratar com

Artur Motllmann, Caixa Poso
ta', 32. - Bllimenau,

obriga lôrian ren le:
Auln-rn ihus : Jre ios. (dois sis

temas) . husina, ospelhn rotroví-
5U['. I i mp.uíur de parabrisa, apa
relhos c1,r ilumiuação (dianteiros),
t raze irus e ínteruos). silenciador,
parachoques, indicadores de dire-

ção (' ('�t.inl!)l" {].c, incêndio em per

rei to runcí ortamon lo .

Camin hê,ps: Ireios (dois siste-

mas) , busina. e�'pEllho relrovisor,
supnrlcs completos para ,placa,
límpador ele parahrísa, aparelhos
de iluminação (dianteiro e trazei-

Resolvido enfim' seu problema financeiro ,f �;���(I�\:�:l,C�I�>eI�ll;,J'�����ChOqUeS,
in-

,
.

,
Automovcís : Í1'8'lO'S, busma, es-

I pelho 1'1rl rovisor, limpador de pa-
Adquira TUDO de que necessitar, rahrisa, aparelho ele iluminação

de UMA SÓ VEZ, c (dianteiro e trazeiro) , silenciador,
.

d PARCELA.DAMEM�E SUI)orLes 'lJ(lra placa.
pag�n .0 ., Biciclcl.a,�: campainhas.

COm. !loS,VAN'l'AGENS da compra à vista, MoLociclcla�: husina, freios, apa-
�ervindo.se do relho {lo iluminação (dianteiro e

ESCRITóRIO JURíDICO

Rua Frei Hogér-ic. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

doverão possuir

"

b.,.dleate I D... li 1 t • ele, 14 II 1'1 ...

ftPERIIIYO ««HOI»
Tenha sempre em

.,

ccsu uma garrafinha de

mar Nunes.

KNOT �eXi�::���I!�IV e n d e-s eUm prédio sito á rua Fluvial; em
--------------

Hajaí, bem próximo ao Cais do
Porto, cujo terreno mede de frente
35 metros por 70 ditos de fundos.
- Tratar em Itajaí, com o dr, Os-

::\'ão será cn,placado
que não S,tt isl'iz<Ül' as

acima.Roupas
Calçados.

Móvel,
Rádios

Geladeiras
Blciclet••
Jóias

L,vros
Chapéus

•nltal�çõ" elétrlcal e l.nU.r.
ArtlloS par. pr..ente.

Peles
Casacos
Quaisquer artllOl

"

INDÚSTRIA, COM�RCIO E SEGUROS KNOT S" A.

O. 1(, lT\8IO

Aproxime�se mais de seus

amigos e parentes enviando-

I-lhes nm número da revista O
VALE DO ITAJAí, edição de-

I dicada a Florianópolis

É mIA DOENÇA
MffiTO PERIGOSA
PAR.A A FAltfÍLIA
E PAR\ A RAÇA
---

AUXILIE A COM-
BATEL-A COM O

IDfJlllnl:mttll � II'!I

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\VETZEL J NDUSTRIAL-JOINV ILLJ; (Ntai'ca

'rORNA A ROUPA BRANQUTSSTMA
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Domingo, às 9 horas, o Iate Clube fnaugurará sua temporada de vela 1946/47, � . �
c�m um, atraente renHIa. qn� �erá dedicada ao, sr. dr.' Armando Ferreira �._� (H fal]
Lima. A s 12 horas será oferecido aos seus 3sscmados um almoço e as 14 'Catolicismo'
boras um'a tarde dançante .. A lista de adesões acha-se na Casa Oto Berobardt c SANTO DO DIA

___________________________________�

•
12 DE DESEMBRO

Nosso. Senhora de Guadelscpe, Pa

droeiro Principai da América

Latina

Onele está o Filho, eslá também

a Mãe. Assim foi quando os des

coín-idoie«
.

do século 1.6 trouxeram

para a AlDéri.ca -a doutrina de

Cr isto ·e ínsl.alaram nos taberna-

I culos elas igrejas católicas a Je

sús-H ósl.ia. não tardou q ue apa

recesso Maria para mostrar seus.

cu idados de Mãe para com os po

vos cfJ,uql1isLa,dos para o Reden-'

tOI'. Aos 9 de Dezembro de 1531,

apareceu Nossa S'enhora a João

Diego, recém-balizado, no alto do

outeíro
'

ele Tepevac, perto da - ci

dade elo México, e mandou-o ao

Bispo da "diocese, o célebre D. João

ele Zumárraga, com Ia Ol'Cle01 de

construir uma igreja no lugar da

aparição. O Bispo não se mostrou

créel ulo. Quis ter provas mais só

lidas do que as afirmações de um

neófito. Pelo contrário exigiu que

o suposto mensageiro pedisse a

Maria .Santíssima um sinal com-'

provan!e. No próximo dia 12 do

mesmo mês, João Diego tomou

pai' um atalho para chamar um

sacerdot e á cabeceira de um tio

que e�la\'a gravemente enfermo.

Ei� que Nossa Senllom lhe apare

ce de novo. lhe diz que fique tran-

quilo. pois que seu lia já .se acha

va [',e3Iahelecido, que ifosse mais

uma vez ao Bispo inststir na cons

í

rucão da igreja e -Ievasse as ro

sas -que Ela lhe oferecia como pro

vas. Pois, naquelas paragens ás-

'pel'as não havia estas flores, pr in-

ROXY cipalment,e na eslação hibernal.

7 %, Ao aurir seu manto perante o

Bispo, as rosas cairam ao chão, e

o assombrado antístite pôde con

Iernp la r no manlo do polne neótí

lo, uma linda imagem da Ima

culada. imagem mí lagrusa que ho-

30) - Zacha ry ScooL -- Faye je se conserva na 'esplendocrosa._,
Ernersou - Sydney Gre- basílica -de Guad'elu,pe, Samtuár io

Nacional do México, que nem as

bordas vermelhas tiveram a co-

"" DimíLrius Linha 'o amor nos ragem de fechar, enquanto d,l'Ia�-
falado olhos c a morLe no coração.,.- lavam centenas de templüs e mas

sacraram milhares de su,c,erdotes.

N. Senhora de Guadelup é sauda

da com o título:: ,"Espe,rança da.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

II

Match sensacional o River Plate enfrentará, ,domingo,
o bi-campeão paulís taDepois de várias semanas de grande jogo, visto possuir cu

completa' inatividade, motiva- denciados "
, a�es ?.?mo L?i�, I São P.aulo, 12 -- Como é do 1 pectativa pela exibição do clu

do pela suspensão por tempo Moracy, B.rauho" TIaS, Le�lll-. conhecimento de todos, o Rí-: be dos milionários.
indeterminado do campeonato das, WaldIr, Fateco,

MandlCo,I ver Plate realizará uma serie -

Amadorista citadino, será rea- Chocolate, Pires, Augusto e
. A ENTIDADE·CARIOCA

Iizado no próximo domingo, á Haroldo, convocados pelo "co- de três partidas nos campos AGRADECE AO VASCO
tarde, um interessante prélio ach" José Ribeiro. 'paulistas, iniciando a sua tem- Rio, 12·- A F. M. F. dispen-
-atistoso entre os selecionados Quanto as conjunto dos al- porada no próximo domingo, sou, oficialmente, os jogadores
brancos e "coloreds ", forma- vos, tudo depende da eficiencia que integraram o selecionado

quando os argentinos medirão
dos 'pelos melhores pebolistas do técnico Antônio Salum. Até carioca que disputou as semi-

forças com o conjunto do· S.
da Capital. o momento em que redigimos finais do campeonato brasíleí-
Há, grande expectativa em esta nota, nada sabemos sobre

Paulo F. C" bi-campeão ban-
1'0. Através de seu boletim ofi-

j
deírante.

-

torno desse embate, notando- os jogadores por ele convoca- cial, a entidade carioca agra-
se já em ambas as equipes dos. A visita do River vem sendo deceu os serviços prestados pe-
grande entcsiasmo pela luta de ,Os organiszadores de s s a aguardada com geral interesse 110s jogadores, -bern como a Vi

domingo. . grandiosa peleja resolveram nos circulos esportivos locais, [nhaís e ao Vasco da Gama, pe-
Teremos ensejo de apreciar, dedicar a tarde esportiva aos havendo, mesmo, grande es- i la colaboração emprestada.·

llUm e 'noutro bando as exce-' cronistas esportistas da Capí-_�� _..___-..-

lentes qualidades dos plajers,l tal, devendo o produto ser re

todos em boas condições para, vertido em benefício da cons

o confrontos, tanto na parte fi-, trução da nova séde do' "Brín
síca como na parte técnica, es- J

ca quem póde".
perando-se uma luta renhida e: Preliminarmente deverão

€letrizan�e. " ., I jogar as equipes prtncipaís do
A equipe colored ja se a-I Ipíranga, de Saco dos Limões.

presenta como favorita do e· do Caxias, da Pedra G;ande: Resenha das programaçõcs para Io dia -13 de Dezembro de 19 't(j: lUTZ

9,00 -- Bom dia para você. 5 - 7 Ih

9,30 - Not iciário Guarujá, Sessões Alô Amigos
10,000 .ro-- Cantores do Brasil. 1°) -- Cine Jornal Inrormat.ívo

10,30 - Programa com Leny ._- DFB.

-�--------------------- _'---

;{(Corrida de

tólico.

18,15 -- Alma Portenha.

18,30 -- Cados Galhardo.

18,4.5 -- Momento Espo,rtivo.
19,00 -- RíLmos de Tio Sam,

19,30 -- Noticiário da Agência
Na,ciün.a 1.

S- Silvestre» em Joinvile
Reiniciando suas atividades, de 4.000 mts., cuja regulamen

a Liga Atlética Norte-Catarl- tação brevemente daremos pu
nense, de Joinvile, filiada blicidade.
.a Federação At�étf,ca \Catari-
nense, fará realizar, na noite I Agradecemos a c,?mun íca
de 31 do .corrente,,, ness� adi-) ção qu.e n.os enviou o Tte. New

a�tad� CIdade, a Corrida de�1 ton R�b.eIro Cardoso, deretor
:Sao SIlvestre", num percurso de atletIsmo da L. A. N, C.

Evetsong.
10,115 -- Glcnn MilLel' c sua 01'-

quesí ra. .:0-

11.00 -- Bazar de músicas,

12,00 --' Oràecin1enlÜ's
cais.

14,00 -- lnoorvalo,
17,30 - Grande JornalNorte $CatarínenseLiga Atlética

Recebemos:
. II�or êxito possível que esta en- Guarlljá.

"Ilmo, sr. Redator esportI-, tIdade espera poder proporcio- 18,06 -- Pellsamento Social

v-o" - Com o presente levo ao' nar ao es,porte.
vosso conhecimento que foi I Prevaleço-me desta oportu
€leita a seguinte diretoria des-: riidade para apresentar os pro
ta L1g,�, para o biênio de

1.9471
téstos de consideração e esti-

-1948. .' ma.

Presidente de Honra -- ,Tte-, Tudo pelo es.porte.
-- CeI. Osvaldo de Barros Cas-j Joillvile, 9 de dezembro de
tro; I 1946. 20,00 -- Músi·cas variadas
Presidente -- Dr. Jaime Pe-I tIngo Weber, Secretário Ge- gravações,

reira Borba; ral. " 20,30 -- Grandes

Vice-Prlesidente f- Cawitão
Domingos da Costa Lino So
'l>ri,nho;
Secretário Geral - Hugo

Weber;
1°. Secretário _. Waldemar

Walter;
2°: Secretário - Niralcy

'Santana;
1°. Tesoureir� - Mário An-

mL1si-

SI1\fCLTANEAMENTE

2°) -- Notíciár io Universal
Jornal.

enstreet -- "em:

A JlÁSCARA DE DLJvUTRLOS

Cl'J.wl 'J sanguinãL'io, nas av,e'l:Lu

Ga- l'a,s, ma,� rupaixonado e vibnanLe no

,i,nslrunlp de aimor! Assim ,era Di

mLlrios .. ,

em

i
r

í

D1mílrios. , , jovem, eJ.eganLe,
simpáJtico .. , seus gesLos e['am ao

mesmo Lempo c<wi/Iiho e morLe .. ,

Ce:nsur.a: -- Até 14 anos.

Preços:
EsLuda'n leso militares e

musicais.

21,00 -- Musicas bl'asileiras em

pessoas sindicaliz,adas

composiçõe.s Sras, 'e srl.as. . .. .- .

Ca'valhe.il'os ' ... , , . ,

Cr$ 1,20
2,00
2,40

JORÉCA ESPLICA gl'a,vações.
São Paulo, 12 __ Faland.o 'á 21,30 - Comentários da Radio

reportagem, a propos�to da Guaruja,
conduta dos paulistas no Rio, 21,45 -- Ultimas Metruüas.

o. técnico Joréca confessou que
22,00 -- Grande Jorpal falado

realmente toda a retaguarda Guarujá,
da seleção bandeirante fracas- 22,30 - EncerramenLo.

sou lamentavelmente. Adian- _

tu���; Secretário __ Rodolfo tou, ainda, que não foram ape- Para Que visIte
Weradoel"fer;

nas os novatos, mas tambem

B -IDiretQr de Atlétismo __ Tte:
os mais experimentados, como O raSI

Newton Ribeiro Cardoso; �ui, Noron?a e o prÜ'�rio P�o- Rio, :_<\.. N:) -- Notícias pro-
-

Diretor de Basquetebol __

lIm" ,cumprIram atuaça,o mUlto ceelenLes de Santíag'o elo Chile -in

Pascoal Guedes Rodrigues; I
abaIXO do normal. Jore-ca afir- formam que o embaixador brasi

Diretor de Voleibol __ Fran- r:10U. que a ret:;guarda, para as l,eiro ali I'eilel'ou o .c,onvi�e do go-

Cisco Guenther Gustavo; flll�IS merecera al.guns reparo?, vêrno brasileiro para que o pre-

Comissão Técnica __ Euge- a�sIm como na vangu�rda NI- si.cJent,e chileno, Gonzalez, visi.l,e o I

nio Walter, José Lopes de Oli- �illlh�, por_falta .�e malO�' espe- nosso país.
weira e Levino Dressel; encIa, nao seI a mantIdo no ----------------

Comissão Fiscal - �Tte. posto. Concurso de
Francisco Ricardo Filho, Prof.
'Salvio de Oliveira e Tte. Wal- CAMPEONATO CARIOCA .. me'dl'cosdir de Paul'a. ,

Estando a L. 'A. N. C. no fir-' Rio, 12 -- O certame extra Rio, :A. N.) -. O Dasp deLer-

ID� �ropósito de r:inuciar suas

I'
do Campeonat� �ari?ca de Fu-j íDinou a

élberiU.l'a de. i.nscricõesatIVIdades, de oldem do sr. tebol prosseguIra sabado com dr doze a trinLa do corrente mês,
Presidente, solicito à V. S. a o jogo entre Botafogo e Fla- pa.ra o concuI'so médico e médico
especial consideração e inesti-, mengo. Domingo defrontar-se- clinico do Serviço Público Feele-
mavel colaboração para o me- ão Fluminense e América. ral. nesta ca.piLal e noo8 EsLadós,

"

< -,.'
. ;,. i.' .... '

':»

•

._..'

N21:

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

LIlBORATÓRIO OOIH S. I.
CAIXA POSTAL, 36

BLUMENAU _ SANTA CATARINA

,.

Amél'ica".

13 DE DEZEMBRO
S/a. Lu"ía, Vú'r1em e Mártir

Nalueal !Üé Sira,cuSia (SiCi,lia).
cea Luzia fHha de um casal qis
tinto pOI1' sua .nobre ,esLirpe e seulS

bens tel'Denos. Como l�esuLtado de

,sua educação crislã manife,sLou-se

na jove<m um pl'O'fundo amor aos

pobe.es. Pana ter DS .m,eios de sooor

re-Ios mais eficazmente, pro·poz

a mã'c que vendesse a herança pa

terna. A liberalidade de Luzia de

sagradou ,a um moço que fizera pla
nas 'de c,asamento· com tãü elisLin

ta dom,pola, ,planos que -- para el'e

__ perdiam Lodo o valor oom ()o

de.sa.paflecime,nt.o dos bEms. O mo

ço acusou a sUQ1ita peeant,e o go

vCornaelor P,ascásio. Es.te ,exigiu.
dela que sacrificasse aos falsos-

I Deuses. NE'ga,ndo-se a cometer es

te necaido horrendo, foi c,o.ndella::
I da � fogueira. O fog.o, porém, não

!lhg f,ez mal algum, E como a san-

I ta não ce.ssasse de rezai', mandou

.
Pascásio ,atra'v,essa,r-lhe a ga'l'gan

I La com a ,espu·cla. Füi a,s/sim que se

Ilhe abri'u o céu em 304.

BAR
VENDE"SE

TIRADENTES

Ca�i8a8. Gravatas, Piiamea, :' -TOME APERiTIVO
Melas daa melhores, pelos· me

IDores preços s6 Da CASA MISK N,T () ,.-[CELANEA - RuaC. Mafra. 6 .A.
l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADMINISTRATIVO ,
DO ESTADO DE SANTA ICATARINA·

202a sessão regimental, em 7 de dezembro Ide 1946
ii. hora regimental, sob a presidência do

sr. Severo Simões, presidente-substituto e

I
com a presença dos srs. conselheiros José
B. Salgado de Oliveira e Jairo CaIlado, o
sr. presidente declara aberta a sessão.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão ante-

I 1'101', que, posta em debates, é aprovada
-----__�

-----

sem emendas.
.

O sr. secretário procede à leitura dos
seguintes documentos:
Oficios ns. 986, 987 e 98l!, da tnterven

torta, encaminhando os seguintes proje
tos de decretos-leis: eleva o padrão de
vencimentos de Lente e Professor dos Ins
titutos de Educação de Florianópolis e

La-jes e aquisição de terras nos munlclplos
de Campo Alegre e Araquari;
_ Oficios das Prefeituras de ltajai, La

jes, Curitibanos, Tljucas, Italópol1s, Ca
çador, Blumenau e Laguna, enviando có
pias dos atos oficiais baixados por essas
Prefeituras. ,

U 'Sr. 'presidente comunica' à Casa ha
·'t�it" do sr. desembarga

dor Urbano SaIles, que transmitiu o con
vite da direção da Faculdade de Direito
para que êste Conselho assista ao ato de
colação de grau dos novos bacharéis.

Ordem do dia
A Casa aprova os pareoeres ns. 624, 635,

6.l7'_�.MI.�&43,..� M'l'� 114ft. e 65J_
Vão à Impressão os pareceres

N. 671
P _.°"' ...·0 Ml'ul"loal de Nova Trento,

por :nt.ermf\dlo do D. M .. encaminha à
consideração dêste Conselho Administra
tivo um projeto de decreto-lei que abre
o crédito de ors 31,00, destinado a suple
mentar a 'dotação 1-34-1, do orçamento
vigente.

.

O crédito correrá por conta da anula
ção de Igual importância na dotação
1-00-2, de vez que a dita dotação ainda

. apresenta um saldo de Cr$ 600,00, segun
do Informa a Secção de Contabll1dade do
D. M ..

A Secçâo Legàl do D. M. apresentou
novo projeto de decreto-lei, que, entre
tanto, merece ligeiro reparo na parte re

ferente ao art. 2°, pois não se trata de
anulação da dotação 1-00-2, e sim ape
nas da importância necessária ao crédi
to solicitado.
A redação do art. 20 deverá ser, a meu

ver, a seguinte: "O crédito a que se re

fere o arttzo anterior correrá por conta
da anulação. de Igual Importância, na

dotação 1-00-2 ._ "Escriturário, padrão
C do mesmo orçamento".
Adotada a emenda acima, ofereço à

ICasa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho. Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos redigidos pela Seccão
Legal do D. M., com a nova redação pro
posta para o art. 20, o projeto de decre- i
to-lei da Prefeitura Municipal de Nov'l
Trento, enviado em oficio na 234/2.235, de
2 do corrente mês.
S. S., em Florianópolis, 6 de dezembro

de 1946.

DR. SAVAS LACERDA
QIDjca médico-cirúrgica de Olho,
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prelcrição de lente. d.
oontoto

••SULTóRIO - Felipe Schml.
dt, 8. Das 14 às 18 horas,

..meNCIA - Conselheiro II•.
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

.Ausente

DI. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

Doa Serviços de Cl1nica Intantll a.
,.�istênci,! Municipal e de

- Gàrffladé' -

-

-

a.nuCA M1!:DJCA 'DE CRIANÇAS
ADULTOS

ClONSULTORIO: Rua' Nunes ......
llilla4o. 7 (ijJdlffclo S. FrBDcl8CO).
Consultas das 2 às 6 hor�8

BESIDl!lNCIA: Rua �arechal Gui.
lherme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
aaURGIA GERAL - ALTA CI.
.URGIA - '1II0L1!:STIAS DE ..
'-'- NHORAS - PARTOS. _ .

Irormado peja Faculdade <!e Me<U.
eínna da Universidade de 810

"ulo, onde. foi assistente por' 1'a.
riol anos do Serviço Cirúrgico 40

Prof. AUpio Correis Neto
CIrurgia do estômago " viss bi.
1Iares, intestinos delgado e grouo.
tiróide, rins, próstata, bexig.,

atero, ovãrtos e trompas. Varico.
eeJe, hfdrocela, vartees -

e hern.a
CONSULTAS:

.. 2 às 5 horas, à Rua FeJ.pe
IIchmidt, 21 (altos da Casa Pa.

raiso). Tel. 1.598.
USIDIllNCIA: Rua Esteves JO.
• nior. 179; Tel. M 7M

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade ...

Florianopolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MtDicA EM GERAI.
Doenças dos órgãos inter nos, cspee\a).

mente do coração.
BLECtROCARD[OGRAF��

Doenças do sangue e doa cervo•.
Doenças de senhor-as _ Parto•.

Consultas diàriamente das 15 à. UI
horas.

AteDde. ehamadns a qualque- bora,
Inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 701

;tEsIDtNCrA: Avenida Trompow.ld.
62. Fone 766

D�. MARIO .WENDHAUSENDWet", do HosPItal «-Nerêu Ramos"
CLINICA MtDICA DE ADÚLT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Oure
Preto, 2 _ esq. da Praça 15 de No
.embro l dtos da • Belo Horizont'!")

Te!. 1545
Consuítas: das 4 ás 6 horas.
Reoidência: R. Felipe Schmidt, 38

_ Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urtnãrtas _

. Doenças. dos in testínos, réto e.
anus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
FIslorerapia - Infra vermeího,
.Consulta: Vitor Meireles, 2'!!.

Atende diariamente às 11,30 hI
I, • tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vldal Ramos, 66.
Fop .. 1067

DR. MADEIRA NEVES'
.M�dlco especialista em DOENÇAS

. DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prât1ca no Rio de JaneIro

Consultas diariamente
- das 16 hore«: em cliizrrte:

CONSULTóRiO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: RUI
Presidente Coutinho• .58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade N•.

etonal de, Medicina da Unlversld.
4. do Brasil). Médico por concur
.., do Serviço Nacional de Doen
M. Mentais. Ex Interno da Santa
Coa de Misericórdia, e HosPital
P.lquâtrl>Co do Rio na Capital I',

deraI
OLlNICA Mfl:DJ<}A. - DOIlNCAJI

NERVOSAS
- Consultóírlo: Edlffcio Am*1it

NETO
- Rua Felipe Schrnídt, Consultll

Das .15 -ãs 18 horas -
..."dêncla: Rua Alvaro de Cs.rn

lho nO 18 _ Florianópolis.

DR. BIASE FARACO
lUédico-chefe do Serviç.o de SifJ!i!l

do Centr-o de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFl'LIS AFEcçõES DA
P®IJE - RAlOS liNFRA-VER
MEIMOS E ULTRAS-VrOLETAS
Cons.e R. Felipe Schmídt, 46

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. JaÕlIl1e Cânuara, 46

.FONE 1648

I

--.-

DR. LINS NEVES
Severo Simões, relator.
N. 673

. ,

Por intermédio do Departamento das
Municipalidades, a Prefeitura Municipal
de Rodeio encaminha à consideração
dêste Conselho Administrativo um pro
jeto de decreto-lei que abre um crédi
to de o-s 18.733,90ódestlnado a suple
mentar diversas. dotações do orçamento
vlgente, cujo recurso Indicado decorre
de anuíaçõea.em dlversas outras dotações,
também do orçamento vigente.
O pedido está devidamente justificado

pelo senhor Prefeito. A Secção de Conta
bilidade informou que os

.

suplementos
propostos não ultrapassam aos limites
orçamentários e que o recurso Indicado
comporta a operação, de vez que as do
tações que se pretende anular em' parte
apresentam saldos.
A Secção Legal apresentou novo pro

jeto de decreto-Ie!.
Com meu voto favorável, Ofereço à. Ca

sa o seguinte.
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova o projeto de decreto-lei da Pre
feitura Municipal de Rodeio, enviado em

oficio na 234/2.235. de 2 do corrente mês.
nos têrmos redigidOS pela Secção Legal
do D. M., devendo ser feita a. seguinte
retiflcaçC·.) ao seu art. 20: "nas seguintes
dotações" ao Invez de: das seguintes do
tações·:
S. S., em Florianópolis, 6 de dezembro

de 1946.

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
.

Telefone M. 732
.

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor MeiTeles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

Severo Simões, relator.
N. 675

O Departamento das Municipalidades
encaminhou à consideração dêste Con
selh;) Administrativo um projeto de de
creto-lei da Prefeitura' Municipal de Ma-
fra, que autoriza o Executivo Municipal
a receber em doacão de Juvêncio Jun
gles, um terreno destinado à construção
de uma escola primária, situado na· lo
calidade de Turvo, no distrito da sede do
município.
De apôrdo com o projeto proposto pela

Secção Legal do D. M., ofereço à Casa o

seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos redigidos pela Secção

j Legal do D. M., o projeto de decreto-lei
da Prefeitura Municipal de Mafra, en-

I
vlado em ofício n. 234/2.235, de 2 do cor-
rente mês.

IIS. S., enl Florianópolis, 6 de dezembro
de 1946. -

Severo Simões, relator.

1.
N. 681 .

A Interventoria federal submete à apre
ciação dêste Conselho um projeto de de
creto-lei visando a abertura de um cré
dito de Cr$ 41.314,70, por conta da arre-

I
cHdacão do corrente exerciclo e para pa
gamento à firma Z. S. Battlstotl pelo for-

.
necimento de 84 venezianas à Materni

r i dade "Darcy Vargas", de Joinvlle.

.. I Com parecer favorável, apresento ao

Plenário o seguinte. o:a

. _ I Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

Francisco aprova, nos têrmos em que se acha re·-

dlgldo. o projeto de decreto-lei da ln
d� Araujo I te.rventorla

federal, remetido com o oficio

In. 948. de 27 de novembro último.
S. S., em Florianópolis, 7 de dezembro

de 1946.
_ ......

"" ........• ..·",·....._....._.........-_..-.....4..............",·........._·...•...
"........"....-.......----......-.�.....,...._-".-....- José B. Salgado de Oliveira, relator. •

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pa.'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro M�fra

ne. 94

Pára fazer flutuar
fOTO ,. ANDRE' o «Liberoy»

Paris (U. P.) Será
preciso um ano para fazer flu
tuar o "Libe,rty", antigo tran
satlântico alemão, "Eurolpa'"
de 49.746 toneladas - declaroU'
Jule-s Moch, mini-stro das Obras
Públicas e transportes, 'após
regressar do Havre, onde in
Vlestigou as circunstâncias

.

do
afundamento do navio, em

consequência do temporal. Se
gundo informação dos esca

frandistas a casa das máquinas

1 está completamente inundada.

II �a�nSideravelmente danifica'-

COMPANHIA UA BAtAD
'.....�a •• 117. - Séll.: I A I A
UH}EN1)IO� K TItAl'SPOR!l'}!;(t

Cifras do ,Balance de 1944:

CAPITAL E RE�ERVAS
Responsabilidade,
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900_606,30
5978,401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Sinistro! pagos nOIl último" Iv aool

Responsabilidades •

98.687.816,3c
76.736,40! 306,20

Diretores;
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra. Dr.

e José Abreu.

de Carvalho. Dr.
.TO'I:lqllim Barreto

E' outro livro que acaba de .e�

lançado pelo escrdtor catarmense
Juvenal Melchíades de Souza, e

que vem enconírando em todo (]1

I·EsLa!dO franca aceitação por parte
dos amantes da bôa leitura.

",.i.!';,;IhIflJ______________ .FRONTEIRAS D.._I\_ MISltRIA, já
rasgou :18 divisas do nosso Estado
levando Brasil a fóra a palavra
si,mplc.s e despcetenoiosa do escr i-
10'1' coes taduano,

O autor de "ESQUECIDO DOS
DEUSES" já concluiu "ALMAS
VA7,IAS" que lançará no próximo
ano, livro que tem por cenário a

Capital Barr'iga-Verde e- está fa
dado a SOl' mais um sucesso do
au Lar, no árduo caminho das le
tras, JDVENAI.. MELCHIADES,
e.stá concluindo o seu quarto li

vro, "A DISTANCIA DO PAiSSA-

7

f O navegador'
solírartoSNUS.

4SSIN4NTES
Reclamem imediata'

mente qualquer Jrre
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

I :\Jonleyieléu, (D. P.) - Vilar
Dumas o navegador solitário ar

gení inn que ·esLá ele regresso a seu

país, depois de dramáticas aven

turas no AtIantico Norte teve seu'

iate encalhado no litoral uruguaio.,
Dumas nada sofreu e declarou que
o incidente ocorreu quando esta
va dormindo.
As autor-idades navais uruguaias

tornaram todas as providências
para socorrer o navegante 'e estão
sendo feitos 'esforços para salvar
o iaLe, logo que as condições o

permitam.

I Dumas, que chegara a avistar
a estadua da Liberdade, em sua

I viagam da AngenLina para os

Estados Unidos, perdeu-se depois
mm! nevoeiro tendo ficado du
ranl.e dois meses vagando no·

ALlantico, até que chegou exausto
e Iam in Lo, ao litorat brasileíro,
P111 setembro deste ano.

o SEU ORGANISMO

COMO \,IfrIIf. DAS CONTCU6UIÇÕf.S ce GU'EIlIlA 'Oo�lA80QA10QIO OOIH
o Pln.co Of.�lt "gOt>VTO S"I:"OV ao"Jo

Dr. (LAANO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COZlltituiçõ.o de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Títulol Declaratórios

E.c,rit, -- Praça 15 de Nov. 23.
l0. ondar.

Relid. -- Rua TÍI;,adentel 47_
FONE •• 1468

o VALE DO ITAJAt
Procurem na Agência

_ Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

I Vi,lte, sem (ompromlssos

I LI!����:���A
Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

Fronteiras da
Miseria

DO", ·0

gTa.nlde
ção de

que vem paLenLear o seu

,esforço digno de admira
seus conterl'al1eos_

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro,

Novidades todas ."

semanas

ATENDE A DOMICILIO
Banquetel .• JantareI·. Calamen·

tos •• Festa. -. Batisados ••

Competencia e rapidez.
Hotel Metropol -. Tel. 1.147

EMPORIO ROSA Praça 15 de
Novembro n. 21.

I laboratório
I Reoio-Tecnicc-E!ect:roo
I
1 Fundado em 1935

M.Jntagem ia !'"dios, Ampli
fica aor·es-Tranemí••o:!·es

Mahrial il'!:'lportad... direta
mente dOIi U. 3. A
Proorietário

Otomilr Gp.orges Diihm
E:ectle - Tecnico - Profilisi01lo)

formado na Europa
r·)o�an6po'� •

�U(1 10130 �into n 29 - Sob.

I "lA CAS-I-r
I

melhore& fábrica., A Casa ·A CAPITAL- chama a
.

atel\gao da.
visito anttl!!1t de efetuarem lIuaa qompraw. MATRIZ em

� mBaB..�=-mB..B&..I gm ��..BBmm�nmpaBm�9WéM��*�:6�eD��f&&b��·EBm�·gm�BUFa�·

Fabricante e distriouidores das aEamadal!l con·
fecções uDISTINTA" e RIVET. POS9ue um gran
de sortimento de cosemiras, riscados. brin.
bons e barato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiQtes, que recebe diretamentE. doa

SnrD. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poÜ., - W'ILIAIS· emj'Blumanau e Lajes.

B R I TO
O alfaiate indicado ITiradentes. "I

J
I

,
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nes. Dentre os mesmos do progra
ma, constará a entrega das conde

corações da "ordem de Mérito na

vai" fedÜt pelo presidente da Re

públi.ca aios oficiais que maÍ's se

desta,cararrn nos .serviços prestados
á Nação e á Mari'nha de Guerra

Na.da tã:)
.

interees-nte corno urna caderrneta da Carsa

,'j
I

As eleições de 2 de dezembro de' 1946 asseguraram para Santa Catarina, a continuacão do seu�
progresso dentro da moralidade' administrativa. As de 19 de janeiro d'e 1947, com a retumbante

�

vitória dt Aderbal R. da Silva, marcarão o segundo ciclo das grandes realizazões governamentait�
em beneficio da produvão anrrcola e ipdustrial, da instrução pública e da a ssistencia social.

,
\ Semana Marinheiro

Rio, 12 (A, N.) - As comemora

ções da Semana do Marinheiro es

tão alcançando o maior brilhan
tismo no sei,o ,da. armada. Amanhã,
data do na'scimenlo do Almirante
Tamrundaré ·e por i,sso mesmo ins
tituida como "Di.a d-o Marinheir.o"
haverá soJ.enidades ,excepcionais
com ,a. presença do prelsidente da

República, nünislro,s de Estado e

altas autoridades civis e milita-

\'Li.HHI�GT()X, 12 CU. P.) - O prof. C. H. Urey, da Uni
versídade de Crícago, declarou que os Estados Ilníd os podem

Por fôrça da imperfeição hu- íahrimr 10.000 bombas atômicas pelo custo de 2 milhões de'
mana, acentuadamente egois-, dolnres cada uma. "Esse número - esclareceu - seria tão
ta, os ínterêsses de l1:m índiví-

gran.de que poderta destruir. facilmente todas as cidades Im
duo chocam-se qnasr sempre .portantes do mundo" �

com os Interêsses dos seus se- ----------------------------

melãautes. O mesmo acontece
com as classes soelaís, e daí a
neeessídade de órgãos que as

Em todas as Fortalezas, Praças de Guerra e Navios da Marinha reguardem das ínvestídas da
do Brasil, ,e em iodos os corações de brasileiros oonscierií es, comemo- injustiça e da prepotência.
ra-se no dia de hoje, o "Dila do Marinheiro". Na política moderna, essa

Recorda esta data o aniversário natalício do Almirante Joaquim defesa encontrou objetivaç.ão
Marqus Lisbôa, Marquez de 'I'amamdaré, no ano de 1807. nos síndteatos,

Filho de José Antônio Lisbôa 1(' D, :\1lal'ia Euf'rásia dr Lima. nas- Reunindo em seus postula-
ceu na então Província de São Pedro do Rio Grande, dos, quanto se dediquem a de-

Verificou praça voluntariamente, como Pralicante de Pitoto; à terminada proflssão, assegu- Hamburgo, 12 (U. P.) - A to de três jovens paraquedístas-
bordo da Fragata "Niteró i ", contando apenas 16 anos de idade, <111,lre- ram-Ihes amparo em suas ne- morte de uma moça francesa I

britânicas, fuziladas, e duas
sentando-se em 4 de Março ue 1823: eessídades, quer provenham do' que voluntariamente entrou I moças britânicas mortas em,

.Ex�r.emameinte vibrante, oorn lodo (�nliusiasmo, jamais iPodere,.. exercício normal de seus de- numa câmara de gás no cam- câmara de gás.
mos realçar a f'igura íncomparavel do grande Almirante, que foi Sím- veres, quer surjam de fôrças po de concentração para mu- -------------

.J)Q.Jo por excelência, tornando-se Legendár-io e passando a ser o Pa- estranhas e interessadas em Iheres, em .Ravensbruck, por
trono do "Dia do Marinheiro". preju(Jicar-lhes os respeetívos ter-se recusado a ficar separa-

Neste dia de recordações surgem-nos as figuras de Barroso, direitos. da de sua irmã, escolhida pe-
Inhaúma, Mar-iz e Barros, Marcílío Dias, Alvaro de Carvalho, Gre- Desempenha, nesses casos, o los nazistas para exterminio,
enhalgh e todos os vultos destacados de nossa História como compo- Sindicato, missão de alto sen- foi descrita em julgamento on
nentes da Marinha, e que, ao lado do ,personagem máximo, souberam tido humano e muito contribui tem, por 16 guardas do referi-
viver e morrer pela grandeza do Brasil! ! para flue não sejam maiores do campo. ;A Corte ouviu ou-r

"Ao teu posto de honra, no santuário los entraves ao Inãíspensâvel trossim o relato do assassina-
do Leu dev-er, Mar-inha, compareces, equilíbrio econômico e moral -----------------------------
E de bravura, no eternal rosário, da sociedade, N A T A L""Vais engastando as contas que mereces, .1Iistér, entretanto, que não

"

• • •
se leve muito longe a tese sin
dicalista.

O direito de cada um é sa

grado como sagrados são os

direitos das classes SOCIaIS.

lUas não se pode esquecer que,
para uns e outros, há limites,
impostos pelos superíores In
teresses da coletividade.
Iniquo seria se aos sindica

tos se atribuis se uma ação ab
soluta em meio a engrenagem
social.
Há um ponto em que a defe

sa da classe precisa transigir, e
é quando se apresentam os in
teresses do todo humano. Ne
cessário, então, que se renun

cie, a alguma cousa para que a

satisfação das aspirações de
um setor não importe em des

g'l'aça para os demais.
Está nessa ordem de consi

derações, a p'rolong'ada 'greve
mineira nos ]�sta<los Unidos,
cujas desastrosas consequên
cias não se refletiram, apenas,
na economia interna <laqueIe
g'rande país, mas se l}rojeta
ram sombriamente sôbre as

(lemais nações do u,niverso, en
chendo de apreensões a famÍ
lia humana, e t�)l'nan<lo ainda
mais ag'u<la e ang'ustiosa a si

tuaç.ão de mi1lmres de criatu-

JOÃO FRA:fNER

Florlan6poU" '13 r.tE.: Dezembro de 1946

do Leon Blum, primeiro mtnlsrro:
Paris, 12 (U. P.) - .Leon Blum, lid.er socie list e, roi'

eleito primeiro ministro da França. O grande político'
francês,

.

cuia saude é precer ie, declarou que InICIOU a

âesobediencie às prescnçoes medicas, afim de servir .. a

França num dos máis criticas momentos da sua historia ..

A brutalidade
•

nazista

Envie ao seu amigo distante
um número da revista OVA.·
LE DO ITAJAí, edição <ledi-,
cada a Floríanõpolís, e assim-

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

�, -

I'as.

Um presente :útil para ó filbo queridO 11�;Riachuelo, um tlorão sôlto nas gi-impas
Dos altos masíaréus, em lula aberta,
Onde se lê, sonoro, em notas limpas:
Sustenta o fogo que a vitória é certa!

Assim, .Marinha, a tua Hístóría é plena
de incomparáveis, siderais troféus.
Por ti se ergue uma 'voz, casta e serena,
Voz que nasce no mar e sóbe aos céus!

Econômica Federal de Santa Catarina, acondicionada

em artísticos enveopes, com motivos de NATAL.
.

a partir do dia 10 dç corrente mês,

PA R A F E R t DA S,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,

Felipe Schrnidt, 17 -- lo andar'
----------�--------------------

Não �e CO�de?a O direito .(le O traidor fUlllo
os grevistas pleitearem maIOr, Rio, 12 - Anuncia-se,qlJ_e:,oH
conforto e melhor recompensa locutor Emilio Baldino; conde
para as s�las penosas e anis-: nado a 20 anos ,de prlsâo po:r�
cadas fadtgas nas �sclll'a� �Il-: crime de guerra, teria fugido'
tra�has da terra, �sse dll'eIto,' para o Urugual, Airida"não hão;
porem, sofre um hiato quando notícias ofici-ais sôbreu assuu-
se lhe antepõem a fome e a to.
miséria de milhões de Cida-j .

-

<lãos do mundo inteiro. \

É obvio que os mineiros nãoA'V I a O'
"

estavam percebendo salário ; �
compatível com a nature,za (los I O Sindicato ,dos:, T'l'abaJhadores,
seus serviços e com a crescen- na IlndusN'ja de P.anilÍÍlc.a:ção e Con
te carestia da vida senão não f,e1tal'i,a de FlorianÓlpolis, levaTá a'

se J'ustificaria a g'l'�,'e. Mas é 'e�eito na União Ben�fi<;e.l1te OlPerá-:
.

• , _ I na, um dra.ma lllhtulado "OS
ObVIO, tambem, que nao esfa-, TRANSVIADOS", &álbaJcJlo, dia 14 do-'
vam morrendo á mingua, em correl1lte, ás 20 hora.s, em homena

situação desesperadora. Não: ,gem ao grande ,d?Juocrata. CÜ'r�)!1el
obstante, porque assim o en-' Pedl'� L'olPes v,!,ema, muIto (lIgll()'

t· S'· I
Prefeito da CallJIrtal.tell<leu O respec ·IVO I m<llcato, Por. s.e h'atar �le ";tlU fes,tiv,al ·em.

suspenderam Q traballlo, pon-, beneflclO de,�te 'Sllldlcatd, esrpera-'
<lo em perig'o a IH'ópria seg'u- se. qu� o �istint? publico de Flo'ria-

rança do Estado. ·nOiJ.)ohs nao deIxa de comparecer.
"-V--

J",sto� A DIRETORIA
Absolutamente.
Um tal po<ler conferido a, ..__

uma organização de classe, Iimporta em anular o poder ad
ministrativo. É pôr a nação a

mercê de um g·rupo.
Parece-nos, assim, menos

aconselhada a polítíca sin(lica
lista em sua acepção ampla�
Há que 11aVel', sémpre e aci-
ma de tudo, a primazia absolu- Faleceu o sr. Carlosta dos superiolres e indecliná-

•

veis in�eresses �� � s�cieda<le, da C. Pinto
sem cUJa· sob:eVIvenCla, pe�õI. SaJvad r' 12 (A' N). _ F _

dem a sua razao de ser o.s pro- '1 °t"':t' C
a

• .

t A.T 'eceu, on em a nor e '()' sr. ar-'
prlos lJl eresseS' uas' classes;

1 C t· P' t f·r· d. .

os os a ln o,' 19ura as·

mais destacadas' nos' meios·
econômicos e finan'ceii(j)s da
Bahia. Era presidente dá So-'
cÍédãde . Ailônima. Magalhães e

diretor de vádas organizações"
indústrÍãrs, bancárias, comer

ciais e
c agrícolas não' s6 na

I Bç:t,hia como também em outros'
,

Estadós.· Casado com a sra�

I Margarida Babálái Carvalho""
I
Costa',·Pinto nãõ�de.ixa filhos.

'�_

Das 9 às 18 horas ..
Salve, égrég'ía Marinha Brasileira
Cheia de crença, osplêndida de fé.

Grave, unida, simpática e altaneira
- Néta de, Cockrane e Tamandaré l I I"

ANDRÉ NILO TADASCO

do Brasil. Nessa ocasião o mi!llistro
Daniel Carvalho discursará em no

me do govêrn-o.

i
I

Renderam-se os democratas
Azerbaidjan

Waslüng.ton, 12 (U. P.) - AS Azer.baijan. OUviram-se vivas
tropas rebeldes do Aserbai.jã ren- ao priméiro ministro e mor

deram-se ao ,g.ovêrno do Irã ras aos "traidores do Azerbai
anuncia-se oficialmente nesta oa- jan.
pilLal. -A--P-EO-IO-O-----·---------OS úLTIMOS ACONTECIMENTOS

D E C L R C
-

O'Deel'ã, 12 (U. P.) - O ministro A A Ada Guerra do Irã, g·eneral Ahme- ,

di, recebeu hoje um te}.eg.rama, Para evitar exploraçõe. em tôrno do meu nome, DECLZ\RO eu,
CLITO DE SOUSA DIAS. Getulillta de coração, que nunca haviaás 14 horas (hora local), dos lide- pertencido a nenhum partido ou agremiação política.

r,es do A's'erbaijã, am.lUtcia,ndo que Agora. pela primeira VbZ na minha vida, compreendendo a

]laviam tdec1dido sl1bmeloor-se á palavra de GETULIO VARGAS, roe acho filiado ao PARTIDO TRA

.decisão do .g'ovêrno central, de BALHISTA BRASILEIRO, defendendo o seu prog�ama, bem como. 011

candidatura. ADERBAL RAMOS DA SILVA, para Governador do EII.enviar tropas, para ins'peoi-onal'cm todo; Deputa'io. e Senadores Federais. pela legenda mixta PTB e PSD
as ,cleliçõe,s. .. VITORIA. mal, quanto a deputação e.tadual, defendo os cai\di-
A guerra ,civil foi, dess,e modo, datas próprios da lÍtgenda P. T.B., .

-eviltada, alpós 'COImba,�es relativa- Declaro ainda con..t.ituir MENTIRll POLITICA, tudo o que .e

procura 'ilropalar em tôrno da minha pessôo, adeantando finalmentemenle p�.qlleilOs. .er verdadeira, a lIeguinte:
«Eu, elito d. Soulla Dias, sou Espít'ita. Graça. a Deu.».
Florianópoli.. 12 de dezembro de 194ô

CLITO DE SOUS� DIAS

de

New York, 12 (U. P;)

--IDespachos. do Iran informam
que na noIte passada; que a

c8Ipital do' [país se encontrava
em completa calma e que O go
vêrno e'stava no apartamento,
controla:ndo a situação.

T-eera�2 (U. P.) � Uma
multidão ide duas a três mil .

lPessoas marcharam hoje pelas
ruas da capital, festejando a.
:rendição dos democratas de 1

C O C E f R A 5-,

NUNCR EXISTIU IGURl

FRIEJRAS,
ESPINHAS, ETC,

\;:========-:J- ,
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