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,Rio" 15 (�:".) --- Os enérgico�, esforços �r Govêrno ,e� barate�'�á:�ÚJa ,:;} ,til r

surtindo
..
ohmos resultados, -venflcando;.se �

Ia, 0,0, comerem . vareJI�a" dt��, �
..

' JJdVs,
uma baixa de 30 por cento. Os mesmos benef1clos se faraD sentir nos . §9dos,
pois as providências do, Govêrno se estendem a todo o país, no' louvável propósito
de. proporcio_ar ao povo brasileiro uma vida. de maior conforto e mais fartura.

PANAMERICANISMO

; 1-

'J

..

WASHINGTON; 15 (U. P.) -- O presidente do Comité das Relações
Exteriores do Senado, o republicano Anthur Vanderiberg; em' seu dísour.,
so do Dia Pan-americano afirmou que o metodo de "consulta" e não de
"imposição" é o meio indispensável "para a cooperação entre as repu
hlicas americanas ''. Falando numa sessão, especial da Junta Governativa
da União Pan-Americana, Vandenberg declarou aos delegados das vin
te e uma repuhlicas americanas que "os problemas de após-guerra exi
girão de .todos nós que nos aproximemos mais uns dos outros em nossas
'consultais", 'em beneficio de nosso própr-io interesse, A ênfase empresta
da pelo senador á palavra "consultas" provocou aplausos dos diploma
tas, congressistas e de outras pessoas que se encontravam no "hall das
Americas" da União,

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'l'A CATARINA
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Diretor de Redação .A. DAMASCENO DA SILVA no BrasilJernalístas europeus
Bio, 15 (A. N.) Conforme classes. O jor-nal é orienaado pelo

adiantamos, encontram-se no Rio consejho deliberativo cujo diretor
em vi'agem de interOOffilb i o, dezes- é presidente do Supremo Tribunal.
SlÚllJe jormalista europeus que deram A propósito dos oolários dos jor-

I �elte jonnalista euro.p�u'S que
_

deram nalistas na Noruega, salientou que
a imprensa as suas unpressoes 50- .adi a média de vencimentos é de

I hre a visita ao Brasil. O espanhol

I Manoel Pombo, manifestou sua

si ropatra pelo povo brasileiro
adiantando que os "[ornal ístas de

parlamentar pessedista bandeiran- todo. o mundo precisam conhecer-
te:' "Vim ao Catete, a fim de con- 'se melhor para voltarem outea voz ao lado dos aliados. O holandez
ferenciar com o ,presidente da Re- á paz, e um novo clima de amíza- Eduardo Startz, locutor, eXlPr8JS80U
pública acêrca de vários assuntos. de possa reinar entre todos". O no-

[sua
alegr-ia "ao rever ·0 Brasil, pois

No momento estou fazendo estu- ,rueg'uez AlsbjO'Ilit Barlaup disse qU2 já conhece nosso país e através de
dos para elaborar um projeto de seu jormal não faz politica de

I
uma emissora carioca dirigiu sau,'

código comercial, pois é êste um grupos. E' ongão' independente, dü- dações em brasileiro em nom.e do
compromisso que tenho comigo fende os ímteresses de todas as seu /j)aís.
mesmo, De futuro, trabalharei com
o professor Ferreira de Souza sôo
bre êsse projeto, quando, então, te
rei oportunidade de ouvir os co

nheoedores da matéria". Sôbre o

julgamento do Partido Comunista,
assim 811 manifestou õ ex-préstden
te da Câmara: "Tenho falado mui-

tas vezes sôbre o comunísmo . e
IN�Ol ·�c�. I-tamantenho todas as minhas afir- UI g "-

mações. Sou fundamentalmente EL ESCORIAL, 15 (D. P.) __

contra o regime comunista e penso Don Juan declarou que não tinha
que, em face dos preceitos legais que pensar em nenhuma concilia-
e da nossa Constituição, o Partido ção com o general Franco sôbre aComunista não pode subsistir no restauração da monarquia espa-país. Esta é. minha opinião". nhola, mas que espera que, o cau-

dilho iniciará de novo gestões nes

te sentido, ao mesmo tempo em

O b I d
II

f
que se confessou oerto de que a

Pro lema as tara» as pressão q�e e�iste.dentro da
.

.Es- Don Juan acredita que a in-

"

I panha obrigará o ditador a sair do fluencía do exército, que sempre

I líti D 1 tem sido decisiva na politica espaGenebra, 1·5 (U.· P.) - Três re. que isto era necessario para que panorama po . ICO. ecrarou o pre-
t d t t nhola, terá um papel de principal.públicas sul-americanas- adverti- o país pudesse fazer acordos re-
en ,en e ao rono que se encor:-
t F f I

� importância para convencer o ge-ram a Conf'erência Intermacional gionais, -sempre, 'no entanto, tendo I rarra com l�an�o para a ar so-
,. / .

do Comérc�o, que se vem re.al,izan-I em:?ista:1) fu'�uro de. uma ampla I bre a tran�fereIl!Cla,do poder, ma,� ner�hsslmo de �ue _e o moment�do nesta 'cld.ade, de ·que 1)... estrublh- un'IQO, adua:h'el.ra UllllVEmsal, eml �u�c,� para chegaI a Ulma conCl oportuno de r.etIrar .se� .Acresceu
dade das suas r�pe.(')t!lvas econo'-I que. o comél'cio de iodo o mundo lIaçao .

.

_ I t?U que. tamben: a 19r eJa exerce-

mias· dependia da manuLenção das fosse livre.' Esta declaraçoes de Don Juan na sua mfluencla.

tarifas aMal1ldeg;ar�.as;
Rio, 15 (A. N.) � Continúa sen� O sr. Amgel SitlQ'coviüh declarou

que o l)rinci,T\al problema do Cbi- ra Braga, delegado do BrfVsil, d.isse
<lo mu�to comentado em todos os

'....

le era o aumento da rnrodução e da's" que para um país de produção pri-circulas politicos o início do jul- �" , ' , .

teXiportaçi'ies a., fim de salvaguardar mana, era. n, c..
cess'ano aUlnen ar

_

o
gamento do processo de ca!l1G!ela- I(

d l d 1
-

o eCluHibrio da ba"anç'a comercial e po er aqmsl'lVO a ·sua popu açaomento do Pal"tido Comunista, O
manúer os p,a.g'amelllLos em dia. Dis- a fim de divensifi.car a sua. pro-

parecer aditivo do sr. Alceu Bar- d
- ,

t' I'
-

se que o Chile eslava i.Dlteressado' uçao e mdus Tia lzaçao. Disse quebedo e o voto do· professor Sá Fi- t ',.J t· tem oDter preços satióllfatórios. para para pro eger a muus na nas'oen c

N
'

(
-

C
_

Ilho, relator do feito são alvo das "

d
.

atenções gerais pela diversidade o� seus produtos ex�ol'láv,ei:;' mas das im�)�l�.ações, o Brasil se reser= OVO O Igo omarelapara: que fosse posslVel daI' um
va a dn etLo de manter determma

,

...
das opiniões que 'encerra'IT).. Hoje, d I'd d t-
falando aos jornalista's o sr, ALceu cunho de 'bo'La:l liberd8Jde á penetra- a's me'C 1 as e pro eçao para as RIO,.15 (�. N.) -- O deputado .Honório M�nt�iro adi�ntou á ropor-

.ção das moncwdoria,s esLrangeiras, suas novas, industrias. DI"se que tagem que esta elaborando um proJeto de codlj5o comel'CJaI.
.Barbedo,'fez-lhes as s'eguintes de-, � : ,', mesmo durante a guerra não le- No mO,mento estava fazendo o.lrabalho soo Mas, de futuro devena

.clarações: "Sinto-me honrado em
ela 'I1eic,e,slsállO, antes de tudo, for.,

. '. . . tl'abaMl.8Jr d'e a.cô,ndo com o ,senador Fler're,i.ra de Souza, ca·,tedlná'Lico- daque-
participar de tão impo'I'Itantes epi-

lifiear a pos,ição industrIal do vanloi.I as suaiS tarIfas' alfandega-lia discip,u,na na Fa.c1.llIdatdie N3Jcional de Dill'l8'Ho, e ourivá, também, os

sódios da vida pOlitica brasileira. país. Por isso -- afir'l)1ou - era o rias.
I srs. Ernesto Lemos e Adamastor Lima e outros especialisLas.

No Tribunal Superior Eleitoral, Ohile favorável a que fosse redigi. O ·sr. Sél'gio Clark, delegado de
IV

- -
�

d I R·· duma das maiores expJ:1essões da da a Canta do Comércio" conceden- Cuba, dis:se que "o seu paí" estava' ai 10 agar 11 u88ta concor OU
magistratura nacional 'está deba- do em deter.minrudas circunsta.m.cias, I deteDminado .a preservar as suafld U I WashingLon, 15 (U. P.) -- O De-
tendo com atenção e coragem ne- gara,ntia,s aos, países interessado.s' prolprias indUlstriaiS", as quais se· e 1'....0 otov partamellll,o de EsL8Jdo anuncioU'
cessanas o importante assunto para t�m�r8lm c�rtas n:edida,s �e tinham desenvolvido com' a guer-I MOSCiOU, 15 (U. P.) -- Informa- que a. Russia, arpós seis solicita-
eonsubsuancirudo nas

. denuncias proieçao a sua mdusLrla. AduzlU ra.
se . em fonie auLorizada que Mar- ções dos' EsLflldos Unido,s, concor-

contra o Par-tido Comunista. A reu·

De Gaulle
sha11 decidiu i�dag.a� de Molotov dou em começar as ne,gociações p-a-

nião realizada foi memorável pela reingressa, na po. li,tica na pdmeira oportunidade, se os ra solução do .problema dos paga-
importância de seus debates como

.
russos querem aceHar a adesão' ao mentols da Lei de Em/j)restimos e

pela altivez e respeito 'com que PA:ItIIS, 15 (U.,P.) __ De Gaulle indicou' pübhcamel1lte seu desejo die pacto de longo prazo, entre as po- Arrendamento.s.
foram os ,mesmos desenrolados. volLar ao poder, como lideI' da França .de após-guerra; com a noticia de :l.iências ocidentais, visando mau-

Estou satisf€ito com a parte que que esLá assumindo a direção da "União do Povo Francês". Declarou ele ter a Alemanha desamnada.. Não
desempenhei e sinto-me feliz por que um dos objetivo'EI' da "UnJião". é emlenda a COD>S1uÍlúuição da 4a Repu- exi,stem detallhes sobre o pactoblica para dar um executivo mais forte. Não há duvida de que ele seráter alcompanhado o voto do pro- o candi'CIaIto /j)ara es.te porto fortaleódo. ks:sim voltou aos dias de 1940 em referência, pOl'lém uma vez que
fessor Sá Filho, que considero im- __ os mais negTos dias da França -- para concitar os franceses a se uni- seja aceiiado em prinCipiO, poderão
pressionante. Se me fosse dado co- rem em torno de si, "como fizeram ontem pela libertação e vitoria da as grandes potencia's criar uma co-

mentar com o respeito que aquele França". missão que '8'labor.e as üláusulas do
'1 ,

.

"
Este fato não deixa margem a' outra interpretação senão a de que d tllu.stl�e brasileiro mel ece, dU,la" ele acredita no levante da nação para aderir a uma nova resistencia con- mesmo, antes da conc-lusão o .ra-

apenas, que, embora não destrUlS- tra "rigidos e adversos" partidos'poli:ticos. Ludo de paz com a Alemanha.

Ano XXXiii ., Florianópolis Quarta.feira, 16 (Se- 'Â.bril de 1947 10.003

o Partido' Comúnista
subsistir

quarenta mi'l cruzeiros anuais,
Disse que o Brasrl desfruta de
grande simpatia por parte dos no

ruegueses, reforçada pela sua luta

póde
,..

nao

Brasilno
Rio, 15 (A. N.) -- Esteve hoje

no Tribunal Superior Eleitoral,
onde palestrou com a reportagem
ali acreditada, Q desembargador
Rocha Lagôa. Tendo sido o pri
meiro juiz a .pedir vista no preces
.so de cancelamento do Partido'Co
munista, antes mesmo de ser co

nhecido o voto do relator, profes
sor Sá Filho, declarou que é bem

provawl que não se realize, na cargo atual, recorrerei pelos meios

quinta-feira próxima, como se es- legais. A convicção que me anima,
peta o julgamento qualquer deter-

fará com que eu vá ao fim da carn

minação para, a continuação CIo panha inic/ia�él, cabendo' à magís
julgamento; depende êste .da de-

tratura a ultima palavra.

VOIUÇã.O
dos autos pelos juizes que

I
"O PARTIDO COMU)I'ISTA NÃO

solici�ararr: vista. P�ra êste estu-
PODE SUBSISTIR

. "

do nao ha prazo fIXO, pelo que,
,NO PAIS

tratando-se de tão volumoso pro- Rio, 15 (A. N.) -- Avistou-se, na
cesso, o oonhechmento de suas manhã de hoje, no Palácio do Ca

peças, mesmo as principais, demo- tete, com o presidente da Repúbli
ta mais de três ou quatro dias. cal o sr, Honório Monteiro, ex-pre
Acrescentou aquele magistrado sidente da Câmara dos Deputados.
que tinha ido ao Tribunal Supe- Falando aos jornalistas, declarou o

rior Eleitoral' para buscar o volu-

se os fatos do meu parecer, o voto
conhecido é uma expressão de cul
tura sólida e invejavel. A procu
radoria, porém, não julga encerrar

o assunto. Além de faltarem, vo-
tal' cinco outros ministros, seja
qual fôr o resultado, caberá recur

so extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal. Se eu estiver no

linda o veto do Presidente
RIO, 15 (A. N.) -- Foi marcada para amanhã uma reunião do Cori

g'l'El.S1S0 ati mde pronunciar-se sôbre o veto do presidenee Dutra no proje
to que concede beneficios aos funcionários do ministério da Educação.

.
'

con,ciliação
foram formuladas numa entrevista
concedida à imprensa, na qual êle
consentiu 'em falar do problema
político da Espanha. Acrescentou
Don Juan que "se aceitasse a pro
posta de Franco, violaria todos os

principíos que nós - a família
real -- consideramos sagrados".

me número 11 do processo, justa
mente o que se refere ao registro
do Partido Comunista do Brasil.

Cumpre salientar, ainda, que os

membros do Tribunal .Superior
•

Eleitoral não deixaram de traba
lhar nos recursos sôbre o pleito de
19 de janeiro, devendo aquele
órgão reunir-se, amanhã, quando
julgará cêrca de dez processos,
DECLARAÇõES DO PROCUR�-

DOR ALCEU BARBEDO
O sr. All1ionio de Vilhena Ferrei- Monumento ao Expedicionário,

Campos, 15 (A. N.)- -- Com a presença do 'governador e outras altas
auLoridades, foi inaug'uradó o m.onumento do Expedicionário estando
presentes tambem os representantes do presidente Dutra e do ministé
rio da Guerra, alem de grande' massa popular. A solenidade foi abri
lhantada pela banda de musica do Regimento Sampaio que integrou a
FEB.

,

Eleivões sindicais
Rio, '15 (A. N.) - Os ferroviá:"

rios de Campos, EsLa.do do Rio, te

legrafaram ao ministro· do Tl'>aba

lho so,licitando
-

co.ll'vocação das

eleições sindicai.s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,(Art, l� da
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VENDE-SE,'

Xesumo da ata da sa sessão ordinária, vldando a Assembléia para assistir à via apoiado nas urnas o nome do nus-
realizada no dia 10 de abril de 1947 Inauguração das novas instalações da- tre brasileiro à governança do seu Es-
PRESID:tNCIA - Sr. José Boabaíd, quela Companhia; telegrama do sr. Ta-. tado", no que roí ateridido pelo sr. pre-
SECRETARIA: - Srs. Cid Ribas e Al- clano Gomes de Melo, presidente 'da As· sidente, que mandou proceder à retiflca-

rredo Campos. . sembléia Constituinte de Goiás; ofiçio ção. Quanto ao mais foi a ata aprova-
As 14 horas do dia 10 de abril de 1947, do sr, Honório Alves de Castro, capitão da. O sr. presidente declarou não haver

havendo número l-ega't, o sr, presidente reformado da Polícia Militar do Estado, expediente, por ser a sessão especial, em
declara aberta a sessão. Estiveram pre- encaminhando à Assembléia uma pet.ição;' ,homenagem ao grande estadista Fran-
sentes 28 deputados. na qual expôe a precária situação' em kl1n Delario Roosevelt.
O· sr, presidente, depois da leitura ds que se encontram os oflciaís reformados O sr. presidente deu a' palavra aos

ata da sessão anterior, põe-na em discus- daquela corporação; oficio do sr. Hermes oradores Inscritos. srs. João Ribas Ra
são. O sr, Paulo Fontes, após fazer nova Pereira de Sousa, seoretárío da. Assem mos, Braz Joaquim Alves e Antônio Caro
e ligeira explanação sôbre o problema bléía Constituinte do Estado do Rio los Konder Reis, os quais. em nome, j'CS
do leite, na Capital, pediu fôssem trans- Grande' do Sul, agradecendo a comuní- pectivamente, das bancadas do Partido
crltos em ata os dois requerimentos que: cação da Instalação desta Assembléia.· Soelal Dernocrát.íce, Partido TrabalhLsta
em sessão anterior, e sôbre o assunto, Pediu a palavra o sr. Orty Machado, o Brasileiro e União Democrática Nacional.
apresentara. qual, após traçar brilhante biografia do teceram' brilhantes, judtcíosas e. elevada,
O sr. Fernando Ferreira de Melo pe- sr. Altamiro Guimarães, pediu fôsse con- consíderacões sôbre a pessoa do grande

dlu também a retificação da ata, na par- sígnado em ata um voto de pesar a tão Inolvidável "cidadão do mundo", finali
te referente ao ,requerimento que fêz à nobre cidadão, solicitando, ainda, rosse zando PO,j' pedirem a InserçãO em ata de'
Casa, para que esta nomeasse uma Co- suspensa a sessão por vinte minutos, em um voto de profunda e impereclvel sau
missão que se encarregaria de estudar o homenagem ao ilustre morto, dade a tão ilustre persorialtdade. pediram
problema do transporte ferroviário da Com a palavra o sr. João José de Sou- ainda, nesse a Mesa ciência ·da homena
Estrada de Ferro Santa Catarina, suge-jsa Cabral, em nome da bancada da mi- ,gem prestada ao exrno. sr.

-

Embaixador'
rlndC?, então, ao Executivo estadual as norra, deu pleno apôlo à justa e expres- dos Estados Unidos' da Améric;t.: no Ri"
med1das necessárias para solução do as- I siva homenagem prestada ao sr, Alta- de Janeiro, o que determinou o sr. pre-
sunto. miro Gutmarães, 6ubmeti<io à apreciação sldente rõsse feito.
Quanto ao mais foi a ata aprovada. da Casa o .pedído, esta aprovou-o unã- Nada maí s havendo a tratar o sr, pre-

Ditas retificações foram pelo sr, preslden- nimemente. sidente encerrou a sessão.
te atendidas, que mandou consigná-las e Reaberta a sessão fêz uso da palavra o
transcrever os dois reqúerlmentos. sr, Antônio Carlos Konder Reis que,

O sr, 10 secretário procede à leitura do após fazer ligeiro perfil do sr, Otávio
expediente que constou do seguinte: Te- Mangabeira, o qual assume, hoje, o ele
legrama do sr, Wilson Alves Perpétuo, vado cargo de governador do Estado da
gerente da Sul América Terrestres con- Bahia, encaminhou à Mesa uma Moção

de congratulações ao novo chefe do Exe
cutivo baiano e ao povo daquele Estado.
A Moção foi aprovada, Usou da palavra
o sr. Lopes Vieira, para declarar estar
perfeitamente de acõrdo em que fôsse
melhorada a situação dos oficiais reror
mados da Policia Militar do Estado, no

que foi secundado pelo sr. Bulcão Viana;
o qual entendeu devesse a medida ser
extensiva às praças de pret da' citada
milícia, não só com relação à melhoria
de vencimento como também lhe fôsse
permitido contribuir para o Montepio
do Estado, solicitando, ainda, a nomea

ção de uma comissão para estudar o as
sunto. Submetido à apreciação do plená-
rio êste aprovou ficando ·0 sr. presidente
autorizado a fazer, de acôrdo com os tí
deres, a nomeação da' referida comissão.
O sr. Armando Cali! Bulas declarou es

tar de pleno acôrdo com o ponto de vis
ta . expendido pelo sr. Lopes. Vieira,
apoiando integralmente.
Passou à ordem ·do dia, tendo o sr.

Estlvalet lPires, dado conhecimento ao'
Plenário achar-se pronto o ante-projeto
do Regimento Interno. Depois de, várias
considerações, '0 sr, Estivalet Pires en

caminhou à Mesa o' ante-projeto, acom

panhado de um requerimento em que pe
dia à Mesa que submetesse à aprovação
do Plenário, sugestões no tocante às nor
mas "de discussão e votação do referido
Regimento. A' seguir, os srs. João José
de Sousa Cabral e Nunes Varela congra
turaram-se com a Comissão pelo traba
lho apresentado durante o qual flcou
constatada a mais perfeita unidade de
vtstas, tendo o .sr. Nunes Varela pedido,
ainda, fôsse consignado em' ata um voto
de louvor à ComiS'são elaboradora do Re-
gimento. A Casa aprovou o pedido com
visível sátiSfação. O sr. Estivalet Pires,
alegando, ter necess!dade dê ausentar-se
desta Capital, pediu a sua substituição
na

_
Comissão Reglmenta,l.

O S'r. presidente, para substituí-lo, no-

3500 "meou o sr. Raul Schaefer Nada mais lll.a
,

i
vendo, o sr preSIdente encerrou a ses

O,� são, comunicando realIzar-se amanhii, li
.

hora Regimental, uma sessão especial em
homenagem ao grande e inolvidável de-

Anúncios mediante contrato �ocr.ata, Franklin Delano Roosevelt.

Os. orlgmais, '.' mesmo nio
lJiublicadbs. não serão

,

de,volvidos.
A direção não se respoJl�

"abiJiza pelos conceitos
_emitidos nos artigos

assinados

COMISSÃO' DO REGIMENTO INTERNO
Ata da sa reunião da comissão' encanre
gada da elaboração do projeto do Regi.
mento Interno da Assembléia Cons·

titulnte

Aos 9 dias do mês de abril de 1947, às
15 horas, na Sala das Comissões do Pa·
lácio da Assembléia, reuniu-se a oomis
são encarregada da elaboração do pro
jeto do Regtmerrto Interno a ser adotado
por esta Assembléia Constituint.e, sob· fi
presidência do deputado sr, Estivalet Pr
nes, contando com a presença do-s demais
membros. Aberta a sessão. o sr. presiden
te anunciou, para a ordem dos traba
lhos, a discussão e a aprovação dos ca

pltulos aind� 'não discutidos. Após ter
sido mettcuiosarnente estudada a mate
ria, foram aprovados todos os capítuíos.
por decisão unánime, dos membros desta
Comissão. Isto põsto, e para que pudesse
ser '0 projeto .de Regimento apresentado
à Assembléia, na sessão de amanhã, dia
10 de abril, os membros 'componentes da
Comissão entregaram-se ao trabalho de
dactilografar os capítulos aprovados, cuj ,I
tarefa prolongou-se até altas horas da
madrugada, Nada -maís havendo a tra
tar, o .sr. presidente deu' ptpr 'encj!rrada
a sessao e, para' constar; eu .. Braz Joa
quim Alves, secretário, Iavreí esta ata,
que, depois de lida' e achada. conforme].
vai assinada pelos presentes e por mim ...

Florianópolis, 9 de abril de 1947,
Estivalet Pires, presidente.
Oswaldo Bulcão Viana, relator-geral.
João Ribas Ramos ..

.

Orty de Magalhães Machado.
Ant.ônio Carlos Konder Reis.
Armando Calil Bulos. .

Braz Joaquim Alves, seCl'etário.

A',Agonia,
da lsltla
Aliviada em Poucos Minutos

Teve lugar sábado último,
nos, salões do "<Clube da coli

na", a anunciada Festa do Ca- .

louro, na qual toram "solene
mente" recepcíonados os no

vos "biohois'" da Faculdade
de, Direito.
Patrocínada pelo Centro

Acadêmico XI de Fevereiro,
esta festa, que já constitue uma

verdadeira tradiçã-o em n08'SO

meio acadêmico, desernrolou-se
numa atmosrera de grande
alegrta e

.

entusiasmo.
Precisamente às 19. horas

dava-se íníoío ao grande [an
tal' de confratermizaçâo, \para'
o .qual foram especialsnente
convtdados o sr. Des. Urbano
M. Salâes, Diretor da: Faeulda
de, e os professores Alves Pe-
drosa e Osvaldo Bulcão Via
na.

À s-obremesa, fez uso da pa
lavra o acadêmico· Ubaldo Bri

,si;ghe'lli,. orador andaI do Cen
tro, no que 'foi seguido pelo
professo(l' Alyes Pedrosa" qu�
pIlote,riu eloqu:enteIS palavra�
de exortação à mo'cidade ruc-a':'
dêmica.
Findá a "parte séria" . da

festa, deu-se ini:cio ao primei
ro trote acadêmico jamais rea

lizado em nossa capital. Diri
gido pel-o sr. presidente da
Comissão Social do Centro,
axJadêmico Renato Azevedo
Nascimento, o referido trote
con,stituiu, sem dúvida alguma,

. \
um verdadeiro sucesso, prnvo-
cauda profusa hi'laridadEl'.
A prin.ci,pio, os "bichos", bi-

t sonhos e estabamados, telnta-,
ram uma reação. Não a conse

g'uir8Jm, entretaruto, pois bem
cedo forrum forçados a recuar

p,ara a mais infima expressão
da sua "humilhante jumenta
l1drud.e", como disse alguém.

•

A certa altura da "brinca
deira", estava val,endo tudo ...
contra os calouros,. Houve de
claraçõelS de, amor, estrondosas
vaias, reciltaçã-o de poesias im
provisadas e fez-s,ê mesmo H,n

concurso' de beleza, 'com desfi
le dos calouro.s "gostosõeH"
exibindo vaidosamente os seus

"lpr,edJ'ca;dos ", imaginem só!
.

Filn,do o trote, teve inido,
para completar a festa, um

animadÇ> sara;u dansanrte, que,
Soe prolongou até alta madruga
da.

.

Com mais esta festa de 00n

fratell'ni,zação, continúa a atual
Diretoria do Centro Aca;dêmi
co a sua intensa'campanha de
incremel11to à vida acadêmioo.
em nossa capital, camp.a"nha
essa' que tem como finalidade,
chamrur, atrair do interior do
E;sltado, ,para Fl'Ülr1lanópolis, o

maior número de' estudan
te,s possível. Só ass,im se po
derá insltalar aquí uma verda
dei-ra cidade universitária, co

mo de longa data s·e vem de

sejando.

A primeira Agua de Colônia feita
no m.undo foi fabricada na cidade
de Colônia pela. Fábrica de ,JohaD.
Maria Farina •

por motivo de
I viagem, uma,

confortávéi residência. de recen

te construção, com dois quartos ..

sela-de-jantar, cozinha, dispen-
sai, tôdas as instalaçõú, gara-

gem e 360 m2 de terreno.
'Tratar com ALMIRO

tA LDEIRA Te}' 1616
f t",
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TELEFONES MAIS N'ECESSITADOII
Bombeiro! !lU
Polícia , , ..........••.. ,.... 10JI
Delegacia O. p, Social............ Li7'
Maternidade H51
Hospital Nerêu Ramol iIIJI
Santa Casa...................... IOU
Casa de Saú.de S. Seba.ti� ...... U3,
AssiStência Municipal .•.•....•••• 166'
.Hospital Militar ll�,
14- B. C, _ 15J(
Base Aérea • .. .. .. .. 7;f
1& B. I. A. C. . .. ,' •.••••••• ,... IS!!.
Capitania dos Porto. "............. 138.
16- C. R. ,..................... 160b
1'6rça Policial 120J
Penitenciária �......... 1511
"O F;l!tado" ., lO;U
·A Gazeta" �. 165.
-Diário da Tarde- 157S
1,. B. A. 164'
1:DIII. Funerária Ortlaa ..

- .. _ .. .. I'"

Laboratório
Radio-Tecnico-El�Gtron

Fundado em 1935
Montagem de rádiOIl, An\pli

fjcadorea-Tranami".l'e.
Material importado direta

mente doa U. S. A.
Proprietário

Otomu Georges Bõhm.
Electte - Ts-cnico - ProfiaaionaJ

formado na Europa
Florianópolia

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

I·
Resumo da n.ta da Sessãó especial da As·
sembléia Constituinte. realizada em 11

de abril de 1947
PRESID�NCIA - Sr. José Boabaid.
SECRETARIA - Srs. Cid Ribas e Al-'

fredo Campos ..

I Às 14 hOtl'as do dia 11 d·e abril de 1947,
.

presentes 28 deputados, o sr. presidente
declara aberta a sessão, Lida a ata da
sessão anterlor, o sr. presidente põe-na
em d!is:cussão, ha·vendo o' ST•.Nunes Va
rela ped.ido a retificação da mesma, 'ha
parte ,referente à Moção apresentada
pelo sr. Antônio Carlos Konder .Reis·,
de congratulaçõ�s pela, posse do .sr, atá·
via Mangabeira, no ca·rgo de Go-verna
dor do Estado da Bahia, visto como S. s.,
na ocasião em que fôra a Moção em
aprêço apresentada·, em aparte .pedida e

concedido, "SaEentara que o fato ,refe
rido na Moção que aprovava era, tam
bém, auspicioso para o' 'Partido Social
Democrático, Secção da Bahia, que ha-

Em poucos minutos a nova receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é passiveI dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

. remove o mucus que obstrúe as vias res-

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
,tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao ,paciente respiração livre e fáoil
rapidamente e completo al1vio do sofri
mento da as'ma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa _garantia é a Bua maior
proteçUo. -;.

Mendaco' A�a��,:;,'!'

AGRADECIMENTO
Venho, por els'Le intermédio, tornar público, meus si'nceros agra�

cJ.ecime'l�bos ao <1Ibaliza,do clín1CJo, dr. Paulo F1o-ntJes; bem como a Irrmã
Rema,lda, pela mm1>ei'ra cativante com que �mpre'garam seus esfolI'ços
!3m pról da reh�bi,!iltação da s.aúde· de mi,l1ha digma es'pôsa, que acha
va-se iiIlterl1<11da no HQspilla! de Ca;rri,cJad'e, e que, graça,s a ess1as duas
ca,ri,dos<1Is' pessollis, enocmtra-se, a,golI'a, em esLaao de perfeilLa saúde.

Florianópolis, 12 de abril de 1947.

ClmAço SILVA

f.NIMAIS DOMESTIcas'
M -

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
.

PREZADO LEITOR: Se o que \11.

interessa é, realmente, uma providência
para endireitar o Que estiver .errado \lU

para que al�ma falta niio se repita; e

NAO . o esc�nd;'lo. que a Rua reclamaçlo
ou queixa poderá vir a causar, encami ..

nhe-a á SEC':;AO RECLAMAÇOES,
de O ESTADO, que o �.aso será levaào

sem demora ao conhecimento de que.

de direito, recebe1\do� v. B. u�a informa

ç� do resultado, embora em alguu. ca·

lOS n�o sejam publicados nem a r.....la·

ma(�o nem a providencia tomada..

I
I

• RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôd.9.s as bebidas, inclUSIve as
fabricadas em outros Estad(}s.
retiraram suas candidatura.!,
para reinar nos lares calari
Renses, - em vista da cert13si
ma vitór-i. do aperitivo KNOT,

I

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: �ua Felipe I Schmiclt:5f - Sala 5
Edifício Cruzeiro Florian6poHa.

· . ..... .... . ...

Arnoldo Suarez
Cuoeo

Cirurgião-dentista
Exclusivamente, com horOl"

marcada.
Cartão de hor9 C_r$ 80,00.
Ruá Arcipretlte Paiva n.O 17;

Tel. 1.427. Florianópolis,
• ... � ••••••••••••••••••••••• o

LEIAM A REVISTA
O VALE· DO ITAJA�i

A.. I)V()G

I
. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial :Grêmio Estodaõtn
: CatarilJense

E' uma aberração moral
RlO, 15 (A. N.) - Informam de Belem que o arcebispo do Pará, D.

Már io Vilas Bôas, condenou a organização da �uventud� .�om�lll�ta�
00IIl1 as seguintes palavraa: "A. Juventude Comunista B[';aslleIT� l1'ao� e �o
um paradoxo. Não é só uma. Irredu�lvel ant!n�mla. E �ma aberr aç�o
moral e histór-ica. Se é comunista. nao é hrasileira, Con.fIo em .que. tao
absurdo aliciamento da juventude brasileira para o impro totalitar-ismo
soviético, encontrará a mais decidida repulsa por parte da proprra JU
ventude" .

, Co.NVOCAÇÃo.
AlNIVERSÁRIo.S: me Píanowski, Nilo . Izidoro

!

De ordem dia sr, Presidente, fi.
SRA. CELSO. RAMOS 'Bíazaretao, Nelson Souza, JoS€ cam convocados todas os associados

Transcorre, hoje, o aniversário Ferreira dos Santos, Arolde para a Assembléía Geral a realizar
:nwialicio· da exma, sra. d., Edite F'edaito, Moacyr Ubírajara se. sábado, dia 19, ás 3 horas, no
..Gama Ramos, esposa do sr. Celso Vdana, Nilton Guerra, Cesar Lira 'Denis Clube, afim de trata
Ramos, Presidente da Comissão. Alcides Frizzo, Darci Pinheiro rem da eleição da nova. diretoria.
.Executiva do PSD 'B destacado ele-IGrozewicz e Reinaldo Ewaldo Aldo Cardoso - Secretár io "ínte,
znento do nosso comércio. Roesale. rino.

Dona. de raras virtudes, recebe- De Floriànópolis para P. Ale�'Te
.rá, hoje, as homenagens do "Vasto I Apolônio Bouret, João Crís-
.<circUllo de SU3.!S nelaçõts. J tíano, Jair Camara, Adriano
.:Fazem anos, HOJE: Zandara, Emilia Santos, Geor- 'Segundo estamos informados, írução do magestoso Ginásio Sa-

- o menino Taltihio, fibho do ge Sprtng e José A. Silva Jú- deverá realizar-se, na Agência da I grado Coração de Jesus, da cidade
.sr. dr. José Rosário Araujo, oficial nior. Oaixa Econômica Federal de Santa I de Tubalri1o.
médico da IP. Militar do Estado,

I
De S. Paulo :!para P. Alegre Oatar ína ela cidade de Cresciuma Este empreendimento, por todos

- o. sr. Moacyr Bur-igo, Escrivão José Monte.iro e César Au- amanhã, o a:lo da assinatura dO! (JS motivos dignos das mais elo-
-de Paz e. Oficial do Registro Civil' gusto de Lobato. I contrato de iinanciamen to da cons-: 'gloses I'Ie,f,erencia.s, rapresenta uma

- o sr. Alfr-edo Vitor de Araujo', I x x x das mais justas aspirações do po-
.sub-tenente da Marinha. '. Mo.VTMENTo. DE PAloSSAGEIROS O estr�nbo caso da urna du §epro�árl'o vo harr-iga.verde : "a maior difu-

- a exma. sra, d. Enedina For-
. illiVIBAlRCADo,S E DEBEMIBAACA- UU Is 61 são possível da. educação popular"

.( miga, esposa do sr. Rodolfo For. Do.S PELo.S MORDENLSSIMOS Não compreenderam os mentores do, "Diár-io dia 'I'aroe" o meu si-
e que, é de ser .lembrado, foram

;;miga. Do.UGLAS DC-3 DA PANMR DO. lencio, no caso da urna do Leprosário. Creia-se ou não, � minha atitu, tão. bem amparadas e' compreendi-
- a sra, Nair Ribas Zimmer. BRASIL S. A.: de foi traçada pelo muito que me merece a palavra de um homem ele das pela administração do insigne
- a sra. Adelina. Machado Gru-' DIA 11 : bem, enpenhada como foi, e pelo outro lado, Pelo passado honeado e brasileiro dr. Nerêu Ramos, atual

ner. Com desbino á POI�Lo 'Alegre: admírave! de. urn lutador coerente e sumamente. eduoado. Ambos meus 'Vkie-PresidemLe ,da R�pUlblica:
- o jovem Maur ilio Fernandes. Antonio Salles e Nata lia. Ligocki amigos, embora mrlitern em facção contraría á minha, porísso mesmo, quando á testa do Governo Catarí-

x x x Cunha. devoío-Ihcs simpatia e sou ...lhes grato pela estima. com que me díatín-
nense.

NASeIMENTO: Procedentes cIo Rio de Janeiro: guern. E', pois, pensamento da Caixa
O lar do distinto casal Dr - Thomaz Carvalho Meyer _ Hi l- Agora, end retan to, forçado pelas constanães provocações do ves- Econômioa Federal de. Santa Cata-

.Abel Alvore. CobraI e QUO dignís- da Gerrnani Meyer Rohertc per-tino udenista (edições de 30/1 - 15/3 - 8/4 - 11/4), venho, de rína, pela palavra de seu dinami

.. imo elpô.a da. Bernard,na Ho-
l\le"'er _ -HeQ1l'ique 5molka _ An- publi,co, ombol'a constrangido, íiriso hem, r,est.abelec·er a v8ll'da.dJe, tão

c'o diI'letor ...president,e, sr. ArLhur'''Werroth Cabral, está em fEsta com
J

'd
,<) nascimento, dia 15 último. du lônio Pereira Loge - João Boa,tista Jria e inomi.nav·elm8ll1Le diet.unpada. A históri1a_ é s�mple,s e deSlpTovl a Brasil Viana, financi,rur a constru-
",gala.,te menina Edy.. Ponles - Innes Gent _ Femando de ::lJt'avio.s. A mCm'üa,g'em, que o eximio c'0lliaris'La do "Diárip da' Tarde" ção de- outros modela,r'8s es:tabele-

x x X Kunlz e Nalziea. Gonçalves. imag�no.u e l\ealliz·ou, deu ga,las de Ll'agMi,a gTega, ao mod'estissimo cime.nJto.s de ensino, cooperando
VIAJANTE: Pr'oceDente de São Paulo: "súl'Í'P't". Pa,s.SE.IIllOIS, a.os fatos. Apmava-se a UI'I)a do Lepwsário sob a assim, com as sábi3.!s dire.trizes

Relação dos passageiros que Frank Ullman. pre·si.del1icia do dr. Juiz Alves Pedrosa e ma ,pl1esença dios &rs. ctrs. Joüo adoladas no gov,erno Nerêu Ramos,
..de'sembarearam nesta C/alpita.! ! DTA 12: José Gabrai, o.;(l1on Gama d'Eça e sr. Moa,CÍlr Ig'uate,my dw Si'lvei!'3, a,lém

no tocante ao ensino em Santa Ca-
�pe,lo aviÍão da Cruz€'i� do Sul Com depLino á ,são Paulo: c1-os e.Scl'LtLinadol'es, 'e·ntr.e os quais Jigurava o aut'or des,t>as ·li:nhas. 'En- la,l'ina.
Ltda., no dia 13. PP-CBU Amé- Eug'ênio Muller _ Aclélia Cherem quanlo os' Cilwe,lolp'elS iam s,e.ndo reLirrados da L1l�na, o itlLlisoLI'e d!'. Joãü E o sr. Pr.esidente da. Caixa Eco-
'�r:ica Central, tendo por Coman, Amin e Martin Neug·eelachter. Jose Cabra.l, na sua .ele,grunte e já pI'overbial s·ere.niua.de p�.rlidál'ia, di- llJômica, dizendo cIo invea'esse. do
'4(jante, LucÍdin de Lano Wal1s. Com de,srbi[lo ao .Rio de Janeiro: l'ige pa.lta,\Tras Elncâmio.srus ao direto:l' da Colôn\a SélInta. T.eI'l8w, ressal- Ír1Clill'Ü Vice-P'l'es'idtenw dia Repu-

PrOlCedeilllte ,do Rio de Ja� _ Dra. Yeda o.1'Ofino _ Souely tando, de manei·I'a assás genero::,a, SJua

cl'8IClroa��,o
aos internado·s, que, blica., por tudo quanto se ref,ere á

�neiro: Mari,a Salete BaIlbosa Nunes TanJoi.s _ Daniel CancIidc até, podi.am vot,a1', ,obc. o. ambIente era sadIO e ·e frlmca cama.I'lfI,dagem. te'rra. barriga-verde, exil:J.e-no.s um
-Carne,iro - Seb1ilstião Maga- Pielro _ RosaLo Ewmgelista Na COInLag·em dos vai·os, sur,ge', ·envo;lL.o nl\1Ill1a tC úla do P. S. D., um bi- despacho., tel'eg;l'Iáfico, em I1esposta
�lhães Carneko - José de Je' l'Ilar.ia Eloy Madeil'a Neves _ P.e. Ihe.[e. o. dr. Juiz manda anular o VOlto, o· que foi feito. Peço permissão á COrmuni02tÇão que lhe foi' :Deita,
:.:sús Farracho - Ceclino Soa, dro Almendros e João ,Carreira. paIra I,er o qtlle. neIe, .se CO'nltrinha, e, atendido, ep voz a,lta,. diÜ'u conhe- relativamente. a este financiame.n-.

:hes Scavon.e - AI,tevir Soare·� Com 'desüno á POI>Lo Alegr.e: _ cimeÚo aos presentes do seu teor. oCel5,sada a hilarccléllde pro·vocada. pe/la to do Ginásio de. Tubarão: "Dr.
,- João, Ricardo lV,Iayr - Mário Innes Genlt. J.citura dú bi·lhel.e, o Dr. Joã.o Joslé Cabra:l, chrigi,ndo-se a.o Dr. Aolves B'rasil Viana' _ Florianópolis
..Alves crosta _!:_ Eduartlo L-ac.er- Procede,nte do Rio de JaTleiro: P·edrosa, DD. Juiz, ahllCii,ndo ainda ao pwpe,/sinho encontr�do, exclama: Com ( n_wis ,vivo contentamento

) -da Alineira Brennamd - Lu-
_ Maria Conceição Tavares Tietz- "sa.J.rud:a de b3.!tata.s 'com ,paLmi,to é "me[lú" de graJLfihos". E a apuração agradeço comunicação contida seu

,oiano Nogueilra Bertazzi. mann. Lermima, pOllJOO d,e.poi,s, no rnle'3m.o clima amistoso e animado. No dia
tele(J1'a1na dez C01'rente. Estou cer-

Procedente de S. Pa,ulo: Ma· Pl'ooerdenles de CUl'itiba: _ An- s€gLi,inte p€llas 16 'horrus, vGU,e i ao recinto da apUl�ação, sel1ido chama-
to de que sob . a' sua esclarecida

noel Joaquim dos Sa'ntos tônio 'Cortese - Izauldo Gomes _ do á par'be. pelo meu eSiLiITna:do ami.go SIl'. lVlúa,cir I'gua.temy da Silvei-
orientação Caixa Econô,mica será

«)ttQ 'Ba;tinga. Paulo Beckel't - Rubens Bello - ra, DÍir·etor-Gel'enbe do "Dial'io da Tal'd�", que .s·e.g:re,da-me o seguin� sempre ttm grande fator progres-
Procederute de GUiritLba: .To· T,h'omaz Davh::! dos Santos - Re. te:" COl're. lá €Im baixo um boa:to sobr.e a. hi'sLori'a da saJacIa de

so terra catarinense, cordial ab1'a-
�S€ Caooamo Sobrinho - Editb nalLo Homero Ribeiro Cirenf balatas mas, dou-lhe a minha palavra ele húnra (j'u'e esrtou ,aLheio. ao

ço. (As.) Nerê1.1 Rla.mos."
:Meler Caetano, - J'oão Carlos Brandruljze - Hélio Thá - Adão assu.n.L�". Agradeci' o aviso e ,eiSiqlul8ci o "boato" . No dia imedia.to, por OongraluLa:mo.:.nOlS, na pessOta de
'Ca8itano - Antero Correa Plinio da Silva e Silvél'Ío Àrthury. g'entüesa de um amj,go, rooeho o "Dia,rio cita Tarde" ela v·e,s,pel'a, onde.,

s'eu Pl'esidente, com .0 Conselho
.JoaqUlim R8imos Almeida DIA 13: na. últjrria pá,g'i'na, em de.slJaque, encoO'nLro a nota intitula.da."OlLlt.r{) pa- AdImiínistI1ativo da. Oaixa EcoTlômi-
:Emilio Souza. Com destino á Curiliba: - Wal- pel en:b�e cooulals", que, me.llIcim1la,m:!,(). o .es:trrunho a'CJhélldo da urna, re-

ca F.eid.erélll de Santa Garoarinoa, pela
EmbarcadoS! nesta mesm.a frido Affonso Martins Sudia produz de forma grosseira e sórdida, porque f.alsa e cÍnilca, oqlLle es'tava

aiSlSinatura de mais es'se finaricia-
·dtata com destino. a Porto Ale" Mherino Kotzias e Maria Cristina ,"rea.lme.nVe ,escri'to no já agorll. famôso bi.]lheitJe. o. "boato" não era

mento, que muito contribuirá, es-

,:ga":e: Irmão Vandelino - Zal- AtIherino Kot.zias. falado como sóe fl,conte.oer, mas, €:SICri,bo. Escrito, iIJIum assômo de. au-
tarrnos 'oemos, pama o engra"ndeci-

,ta Pfei·fer - Vera Lúcf.a Pfei- Com destino á São Paulo: dwcia niltidéllml8nlte in>eoorUJPIuàoSla, mostro.u.-se o seu :r.abi&caldor, estar
meato de Santa Ca.télll'ina e do Bra-

:ter - Clóvlis Alives Pfei.fer Curt Kuest.ers. possuix:!1() de UJffia vo:lu,pia infrêne de ma:l-dizer e l'e:téllliar, lança�ncIo ao
si!.

,A.da1b8lI'to Sllibino - Ame'rica' Com destin.o ao Rio de Ja,neiro: pu,blico o vômito de sUJa incorrigivel in.se:nsaf..e.z. Ma,s. a
.

seor·eçao c.r:0-
'Lemhkuhl Sabi,no - Mariza _ Carlos Braga _ Adélia Quartin táli{la do r.ooato.r respons.:wel (ou i'I'responsav·el?) a:tJngJlu outro alvo,
�SaJbino - Anitta GeTald:ina da de Vicenzi. _ Dr. Paulo Carneirc fe.ri.n.dlo-me lOda.via em ação ,refl.ex,a. Som€I)Jue doi's elementos �() jorIliaI
,Silva, - MáJrio David Moura

_ LLlICi,inira Fons'8.ca Car,neim estavam PIl�.s.entels: Sr: Moacir I. da Silveira oe o dr. J.oão Jose Ca!bral.
- Tania He1ena Fialho - Mi- Rutbh Maria Fonseqa Carneiro o. primeiro, ao inteÍ!rar-me do. "'boato", €Iffi];}enha:ra sua pa!avtra de ihon-

'2.gQliel Orotino - Martell Mont· LintdoMo Silveira de ,Sousa e Lui2 ra CI,ue est.ava. aLheio a.o mesmo, co,ng.eqluentementl-e, r,e,cama -sobre. o se-

:go.me·n. Fiuza Lima. gll[lldo, fi no oCaso, o dr. João 'José -Gwbra'l, o fa.r�o. d.a nespoTItS3.ibl,I,ldadeFlotianópolis, 13 de abril de Com destino á Porto Alegre: do qU'e..se pUlblilcara. 'Sem .eilIlibar.glo, min\ha (}onS�()leniCIa. repe,11U e I epele
1.947. Norton Machrudo e Dr. Va.sCb dr tall cOiJllcl'llsão. Me1.1S Ollz'e ano.s em Santa Catarl1l'a enSJ,I1Iaram-une a es-

Relação doo pass8igeiros che' Me.lo Feijó. tima-Io, adtmirar-the as qua.Ji,dades mo,rais de que é possuiodür e. á ren- ••••••••• ó •••

:gado pelo 1iIvião da VARIG. Proce.dente do' Rio de Ja,neiro: d8lr�lhe o meu mais si·lltcero trMlltú á' sua ,talentosa e honraüa p'ers.o- SERViÇO DE-PP-VAX cOlillandarlo pelo se-
_ Walter Dauer. nJa.lidade. Eis. parque senti-me f.erido. Aí .está a razão do m8ll1 sile[lc!:O.

nhor RodoLfo Jaegl8,r. Do dia DIA 14:
• Não que,ria eX'pâr meus dois amigos ao srubôr de jui!Zos apreSiS�dos ou METEOROLOGIA

,11 e 12 de rubrH. nom destino á São Paúlo: -c- mal-intel1lcionados. E assim continuaria, não fôra a prenhe a·IJava. .do Previsão do tempo, até 14 hora.
De Porto Alegre :para Flolia· ElfleJbel1lo Schlemper _ Mário Ba.t- "Di'ário tela. Tal1de" com a Situa saraivada. de fl.e.dhas e,nvenenaldélls, atlH>- do dia 16 na Capitat-:

,

l' Tempo: bom, com nebulosidade.nopo IS Lis'Lotti e. Da,hil Amin Helou. gindo á Ludo e á 'todos, atirfllda'S não se· Slabe pm quem....
Temperatura: e"tóvel.Irmã Dora Maria' Groner, Com des'ti,no ao Rio de Janeiro-:' Tréllnscrevo aba.ixo a v,et�são déllda ao billbeLe pelo "Diário da Tar- Ventos:. vciriClveis frescó•.

Damião de Oliv,e,ira, Vasco de
_ Alexandre Nogueira, Mimosc de" e a qlUe "r.eaLmente" se continha Ilill u,rna, segU'ndo cópia. fo<tos1Játi- Temperaturtul extremas de ontem:

Mejo feijó, Antônio Pe'reira e Ruiz. ca do documento, solicitado por oftcio ao DD. dr. Juiz Alves Pedrosa: roáxima 254: mínimo 19,2.
HeJ''Cilio Polir. Pl'oceclenles de Por,t,o Ale.gre: - VERSÃO. no. "DIÁRJo." V,ElR:Sko. VEJRDADEI<RA
De Florianó·polis para Curitiba Femando Cadaval I}:eiLh Ri, E' pr.ooiso' derr'ubar ,este gov€ll'nü! Coloni,a Santa Te.neza o que S>e co-

Hen:riqu,e Kamirutzer, An.a chand.son e George MuHord. Aqui e.s.tlllmos pa'ssando fome! de me <lJqui carne cozida. lliá:gua e sal
.Túl.ia,

.

F.ont, E.d:mundo Pereira Com destino á Po,rto AI·e,gre: - manhã, dJá-o-<nos café pr,e.to e pão e se a r,eçebe a metade de um pã-o
'Canto, Jacque Lebe,r e JOE Al1l1alldo Conceição Paiva - Zulmi- sêco ,e duro; aJO almôço, picaldinlio as 6 horas e a:té no ourbro dia. as 7%
M,ax.' ra Almeida Paiva - Netlson Colom- -Caim palmÍlto; ao jantar, pa.Imito se re.çebe mais 1 ,pão e vai até meu
De Florianópolis p·Rra. S. Paulo bo P.imenle.1 - João Benjamim cIos com picadil1lho! di l,enlhe al'gum dia que a 6 lwras

Ne.ogêniti) GriEo, 'José, Ber- Sa.n.tos - Dr. AI1mando B,alis'La ,e sai dif'ere'l1'te sai bélltatirnha com

tolini, Poltpheno Serpa Pint.o, Dr. Grank UHman. café Olutl'OS dia\s 'sai ,saralda de ba-
Mário Lopes A!belha e José Procedellte do Rio- de Janeiro: taLinha c'om lPalmi:to e a sim sigui-
'Stokl.

- Antônio o.swaldo Fre.s'chi. mos av.ida a qui desLe j·ei:lo
De S. Paulo para Florianópolis ProcE\dentes de Curitiba: - Ivo- O internado M. C. de 8., alutor do bilhete em apI"eço, <l'ue é fun-
José João Lug,ris, Pierre lar Torre.s Fontoura Rey - Marcia cioll1lário dá Prefeitura da Colonia, continua gOIldo e gosando excelen�

Dumnt, José J,oão Muller e Ivo- T01'1'es Fontoura Rey e Affonso te saUJde. Nada solÍr.eu C0lI110 imagi'nou o "Diário". Convenhamos tam-
ne Rorse. ';chwaiger. bém, que ninguéIm falou' ·em de.,rrulbar teste governo, es;t'amos p�,slSando
De Curitiba para Florianópolis fome, café pre,to, pão sec.o e duro". E do "pÍlQadinho" nem solIll'b:r.a ...
A:r�,érioa Gonçalves da Luz EVITE ABORRECIMENTOS E assim se. encerra o estranho caso da urna do Leprosá'l'ío, omdoe

V· Q t T f ld M
. com pedidos que podem ser �vit& d"

-

I,el.p',�, un €l1' reu e, un
d m.al·.s ll:ma vez, a'o que me 'parooe, o "Diário da Tal' 'e nao eVO'Ll a me-
os. Contribua para a Caixa de E<;. •

r{):ris.: ,:na de Almeida, Guilher· molas aos Indigentes de F.loria'.Õ- Ihor. A. 'Tolentino de Carvalho

A Caixa Econômica Federal
-cclabcru na difusão do Ensino

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Súl Catarinense escuta

diariamente a Rádio Difusora
. de Laguna.

970 Klcs. (ondas médias).
Horários de irradiações: - Das

10, àa 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

D. F. DE AQUINO �
Red. do Jor�1:I1 «O ESTADO»

(

I
.......

. Ouem achou '?
�

a
No . desastre de ante-ontem, d.

Olindina Celon Areias perdeu uma

carteira com dinheiro e valorea.
no total de quinhentos cruzeiros

aproximadamente.
.

Pede a quem achou o obsequio
de entregar nelta Redação.

Vende-se
Uma casa à rua Bento Gonçal

ves n. 14.
Bôa oportunidade I"ara re1'lda••
Trator nu Ruo. Brusque. 25.
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4 o �TAOO-Quarta telra 16 de AbrU de "47

-Elupreza' -de neveqeçao
CHERi:..M

,I

NAVIO-MOTOR
. "ESTELA"

maxima rapidez e gsrant a para ti ansporte de suas mercador ias
Agentt"s e rn Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

I
CONTA CORRENTE POPUL.AR

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,UO
Movimentação com 'cheques'

Ban,cf) do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: CR$ 60.000,000,0<'
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

'lua Trajaft9.. 2� - Flol/'lãf'llÓpOlh

V I V E R E S para E U R O P A
(Alemanha tcdas aa zonas. AUlltria, Hungria etc.' por intermedio da

.

Hudson Shipping Co. Inc. New York.
"Diretamente dali depollitOll na Suisllo .•. Entrega. rapiàa. e, aa:rantida.,

podendo .ar telegraficas .•• A melhor organização no genero, fundada
em 1893. •• Variedade de sortimentos
P_":ÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS' A:

OR<iAMIZA(AO SULINA DE REPRESENTAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schrnãdt , 52 (loja) •• FLORIANÓPOLIS

AUTOMOBILISTAS I
·

I Atenção �

P01'O o seu dínamo ou

motor. de arranCO

OfiCINA EHALDa
Rua Conselheiro Mafra

né. 94

Ô'� .... cfo�o'Cfl'o. RadiO,,\e,
1, ·_· __

. .

Resolvido, enfim, seu· problema. financeira I
Adqu.ira TUDO de q-ue nece.sitar,

de UMA SÓ �EZ, e;.

pagando PÀ,B,CELADAMEM'l'J:,
oom &s VANTAGENS da compra ii, vt"',

.ervi:a.do-se 40
,

CREDIA·RIO KNOT
-r,

SISTEMA
.....5
Celtad..,
•6"eI,
- Ridle.

GelaclGln.
_Icldetas

� J61.s

Lhres
Chapétls
aRltalatões GlMrI ......
ArtIC" ,ara 1Ites
.

PéI..
C.� �

Qual.........1II"tIpe
\1

1\\I ,

IHOOSTRIA, coMácJO E SEGUROS KNOT S. A.

.. '.,. "1 ar.. h'''' ....... a.Pn ...
I ----

.. K • ...-

APENAS Cr$ U'
Com essa infima quantia V.�

.atá allxiliando o !lell próxilll1'1'1o
Centribull para a Caixa 4. Eulo.
ao. lndi.enhllt .... ",10ri .."6 .....II.

CASA MISCELANEA distri
buidora dM Rádios R. C. A

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

. Requereu desquite
Rio, (A. N.) - o conhe-

cido teatrólogo Paulo Maga
lhães. deu entrada no fóro uma

petição, dIe desquite com sua

espôsa, estrela de cinema e

rádão-teatro Heloísa Helena
Almeida Gama Magalhães, co

nhecída como Heloisa Helena.

alegando inegável divergência
de ,gênios. O casamento fora
realizado a 20 de maio de 19'10.
Em sua petição declarou qU0
a ação desquite será amigável
e que "deseja toda telícíôade a

Heloisa, a quem não guarda
rancores nem ressentimentos e

a' quem augura maiores êXI
tos na sua carreira artrstica
que vem trilhando com gran
de talento e brilho.

12-1-47

o Brasil para seu

desenvolvimen to

necessita de técnicos

N. 8

Leito!'!
No dia 1'[ oconrcu o 30° aniver

.

sário da monte do Iundador do Es

per-auto, o dr. Luiz Lázaro Zame

nuor.
Sua vida foi de dedicação pere

ne ao ideal da i,nlercampree,nsão
clo:< homens de nacional idades e ra

ças' diversas, através de um elo co

mum, a lingua auxiliar i,nlernaeio-'

nal,_quf> não substitui c'óm acom

panha as l iuguas nacionais, possi
bilitandc aquela intercornpreensão.
Tendo realizado o projeto cio Es

perante, em que se empenhou du

ran í.e os seus anos de estudan LI'

e de acaderníco, passou pelo dis

sabor de ver queimada {üela a sua

obra, numa sua ausencía, já for

mado em medicina, por pessoa, de

sua f'amilia, que rr-putava loucu

ra aquela idéia. Recomeçou sem

esmar&ci,r)1enlos e após inumeras

dif'iouldades, publicou a lingua.
·M'édico compassivo, não visava

lucros mater-iais. embora a obro
em que se empenhara lhe consu

misse tempo, dinheiro e energias.
Devolveu certa vez uma grande
soma que recebera de cliente, por
achar desproporcionada a .paga
aos serviços que prestara. Idealis
ta aborvído no seu. ideal Zameuhof
foi um. gênio· modesto, humilde

porém. decidido, sóbrio porém ge

neroso, "que não fez comércio do

ideal e que· legou á humanidade
um dos SE'US mais imperecives mo-

nu�entos.
,.

ETULO

Conselho Peni
tenciário

I
r Porto Velho, (A. N.)
Foi criado o conselho pennten
cíárlo do território, o qual e

integrado pelos srs. Garíbaldí

Brasil, Stéldo Mota 'e Carlos Al
berto.

TERRENO
Vende-se um lote sito a "ru '"

Germano Wendhausem com 12
metros por 26.
Tratar a rua João Pinto 9.

TOME RNOT
MELHOR QPERITIVO

e rn tooas as

profiasões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Ru c Deodoro, 33 - Fpolis.
Atendê pelo Se viço \

Reembolso Pcato t.

Empresa «Construtora Universal»·
A maior Organila�ão Predial do Brasil

AVISA l

A todos o s portadores de titutos desta conceituada ernp-esa,

'egalizar seus títulos, afi'm de obter o reembolso de acôrdo com
a Decrete-Lei nv 7930 de 3-9-45

Para maiores esclarecimentos, é ravor dirigir-se 80 escri
tôrio central nesta' Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n
Florianópolis. ,

NB. Não faça sua inscrição em outra empresa, congênere..
sem primeiro conhecer nossos o')vos Planos de vendas.

Henrique Srodíeck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado- Telefone 1062
(Altos da CASA PARA. ISO\ - I<'k,,·i·;;nÓp01l�

Dr..

fARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje ti amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeirllB -'Homeopátias - Perfa·'

.

marias - Artigos de boulleba.·
Garante-se a exata observân�ia no receituário médico.

MAmADO • elA.
Ag_DCla. a Repl'Montog8. em

o..al
lI'..c:atrb: Flcrian6póll.
Quo João Pixto I D. II
Caho Po.tal,. 37
f'Uicl: Craciúmo

Rua Floriemo Poisot." ./D
(EdU. Pl'Úpriól. .

Talagromaa' '"PRIMOS
Agcmt.. ao. prlrurlpob
munlcrl.D1oe do E.to.do

O VALE DO ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso, .

LIVRARIA 43, LIVRARIA
ROSA

.

iE-RRENO
Vende-se 2 lotes, à rua Rafael

,

. Bandeira, nesta.
Tratar com Solidonio Amaral,
na' 16a• C. R., das ) 3 às 16

horas.

üllRE A BEBEDEIRA!
De .eu esposo, pae, filho etc.
Enviando' carta juntamente

com Cr$ 10,00 registrado com o

valor declarado, solicitando .:

"Excelente receito para curar li)

nefasto alcoolismo", à FELIX
SILVA •• �ua Major Costa nO. 110

F:lQrianópolia .

ALUGA-SE
uma casa sita, à rua Vila

Euclides Machadcr, 215
Estreito.

Preferencia a quem comprar
os moveis.

Informações na mesma.

'I1
ii

"VIR' EM . ESPECIALIDADE"
WETZEL lNDUSTHIAL-JOINVILLE

ii 1111� II
I�

,t t
1\. / 'II, .

TORNA :A ROUPA BRANQUISSIMA

(Marco reR'IS.

----------_'!- ... ......,_ ...... �,,..._...._.1_""'1Il_...�..�""��_..__

, O Sabão
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JMontese ..• lotlmos
1Dela tua,liberdade

-0-'

OS, grandes momentos são
inesquedveis, as horas amar

gas também o são, agora,
«quando se aliam estes dois fa
-tores, tornam-se de tal ma-

-neira, gravados em nossos pene
.samentos, que podem passar
horas, dias, meses e até anos,

porém, as imagens em tempos
passados. Este é o caso e de
MONTESE, daquele bornbar- "'"'-.::======-------_;__---------------__,.----�---------------------
deio infernal que suportamos, �-�-, MOTOREt. If,ITERNA' 'IONAL Resnlt�rio dO nraad!&
daquela resistência épic:a de Aceitamos agentes e IINDUiTRUUS .,.._.\. v '. til luU U y uuL
uma tropa que cumpriu uma correspondentes no �ortelo haVI·do Dfi
missão espdnhosa com sacrifi-

o § li u

,;��. de esplendídos companheí-
interior. �ine Bft '1

""<.A> ,Os interessados devem
Ui t h

Hoje, no gozo desta paz, que apresentar reíerenctas,
Com a presença do Diretor-

alcançamos com os nossos I
Gerente dos "Estabelecímen-

� -próprios esforços, ao lembrar ---��-- .....: I
(1_

tos José Daux" S. A. Comer-

daqueles dois dias e duas noi- cíal, nosso amigo sr. Jorge

tes, quando a "morte" estava
Daux, vários funcionários da.

.mads próxima do que- a "vida",
Ernpreza, do orgamízador do

todos nós sentimos uma an- Ivalioso e interessante "certa-

gustia profunda, tudo isto
men ", Antônio Sbissa, ínúme-

.aorescído de um novo e terrí-
ras pessoas e dos senhores jor-

'vel sentimento: as saudades
nalirtas Gustavo Neves, Diretor

<dos companheiros que tomba-
do Imteríor e Justiça, do nosso

.ram, daqueles camaradas que
representante D. F. de Aquino

-pensavam como t d nós
Não se deixe abater por e Everton Bastes, represen-

, o <os ,que essaincêmedadcenca•••
esperavam passar estes dias de

tante d' A Gazeta, especial-
Após as primeiras aplica-

paz, que estamos vivendo. çõcs de PA'ZO, t.odos os
mente convidada para com-

MONTESE, aquela ".pe,quena
sofrimcu tos causadospelas porem a comissão para a ex-

hemorróidas são scnsivel- t
-

d
'

-eídade, éra uma conquista in- mente atenuados, As fls-
.raçao os numeros da sorte

"certa. gadas e a comichãocedem:' AdqUira a sua própria fonte de eletricidad� para
- e .precísarnente 'ás 14 horas,

Parte do no R. r. e parte do de todo, as dores acalmam- I
sua fazenda _,u .suo indústria. Os Motores lndus- no salão-de-espera do CINE

se, a inflamação reduz-se ", : '-
'

''60 R. I., tinham já s,i apossado c a cicatrização dos pontos trJais Il1ternati()nal Diesel equipados com geradorel
RITZ - foi realizado o sorteio

..de mais da metade da cidade" sangrentos começa. P I f
' tão ansiosamente esperado, e

PA'ZO
" a mar solucl'or,am satis otôricmenta o problema da

e, acabado com os últimos ajuda a curu das hemor- cujos números contemplados
róidas, proporcionando confôrto e falta de elet.ric'idade em lu.gQres desprovidos dessa

'

"'Pontos de, resistência dos ale- bem-estar. Se você sofre dêssemal,
foram'os seguíntes: -

'mães. Mais,.. os nazistas, passe a usar desde hoje oUnguento comodidade. . �o prêmio - uma mesinha

1
.PAZO, fazendo as aplicações com

'

h' bri -" d CARNE!
-aquarte ados em montes pró- a maior facilidade por meio da EXI' t I t t· I P I para C a, 'rLUJUe e ' -

s em conjun os n erna lona - a mar para, várias O' -

'

-ximos, derramavam sobre a cânula perfurada que acompanha
R, & IRMA>OS - ri? 1.246;

'<:idade, hora após hora, uma abisnaga. Peça Unguento PAZO capacidades, desde 5 K. W. até 50 K. W. com ,20 prêmio. -Iuma linda som-

_� queagoraestánovamentcàYend� voltagens aproximadas da 120, 220 e 440 voltsverdadeira chuva de :'morte i- em tôdasas farmácias e drogarias
OI brãnha de matéria plástica,

TOS e artilharias". pelo prêço desemprc.' sem auxílio 'de tronslormodores, reguladores de brinde da Casa Salum, n? 872;
,

Quando entramos em MON- Tenha sempre em casa uma volt d d -I
'

3..0 prêmio -:um corte de
lKsnaga de / I

ageRl ou quo ros e contro e.

-""TE<SE" - encontramos apenas ':J sêda, brinde da CABA OSCAR

'vestígtos de uma cidade que, a 'efG'-no. 'ollletol descritivo••em êomprom:I ••� LIMA, n? 1.757;
,

-paz, devia ter sido um belo lu-'
, 4° prêméo=--e um porta-es-

gar, espetado numa crista sua- Díspomoe parlJ pronta entrega "'m, -e trato, brinde da RELOJOARIA

-ve, com sua torre medieval, o va na ruaprincipal de MONTE- Flerítmópolís conjunto- de 15 e 20 KW ROYAL, nO 954;
-vale se estendendo l'á em baí- SE. ( R" UOS N C

50 prêmio - um vidro de

'XO, suas colorídas bancas de De vez em quando era sacu- ..l-4 l"'I � IA. água-colônia, brinde do sr.

-jornais e seus monumentos an- dído também por uma grana- Rua João Pinto 9 -Florianópolis PAULO HOLANDA, na 1.625;'

'ttgos. 'da." .---------'"'--. 0/" ,__�< �-.' e-. 60 prêmio - UJIlla cestinha

Brastlerros e alemães, na Mas o major, éra forte e ri- COA.JDA]I\JD1,
�

.& -111 fi ... 1W1t" I;. n. Ií> 8' illi,", "",
de vime, com bonbons, brinde

reciproca luta ofensiva, cobri- jo. IU..- !"Ullll 1'i..LL111'lJ.\h,.J� UR tu. do EMPóRIO ROSA, na 1.633;
'�;ram MONTESE de ruínas. V iv i 'a,' constantemente a �......t!ai era 1'1' __ s.i411t!, jj A O "

70 prêmio - uma caixa com

Durante horas e horas, os atender aos telefonemas, pe- mB'CElfÍUO" � TB.A1'il'4i'.r.f.l,,"'bl>
duas Iatirnhas de talqo, brinde<

'nossos, 'Sold.ado;s lutarru!p. de dindo ti!'os, sobre as costas do� da Farmácia Esipelfança, áo

'<casa em casa, até que' focam minadws pelos alemães.
Cifras d� ,Bal�'DçO de 1944 na 981;' •

mort,06 os últ.imos cinco reIii- E sempre sorridente repe-

'

8° prêmio - um óculos de

:tentes "iSUipeiT-homen:s" na,zis- ündo.'o seu mais que co<�,heiCido CAPITAL E RESERVA� Cr �0"90o.ó()6.3o vidros velJldes, brinde da M-

-tas, quase defronte a igreja. "slogan" habitual: "Eles nao Responsabilidade, Cr$ 5,978Ao1.755.97 LOJOARIA GOMES, na 915;
Já há quatro dias que MON- podem com a' gente".

Receta '. 67.053.245,30 90 prêrrüo - uma caix,a, de

'T�SE está n.as m�os de �rasi-I E, -de fa.to, não. poud�ram
Ativo 142. i 76.603,80 papel de luxo, brinde da LI-

lellros, mas ainda, e uma cIda.de mesmo, .POIS no dIa segumte"
VRARIA MODERNA, na 1.501;

'sem socego. Suas ruas estãoIMONTESE, aquela cidade, cuja Sinistr08 pagos no .. últltno. li) anal 98.687.816,30 100 prêmio - um estôjo com

'deselrtas. O .que restava da tor-1Hbendade luurnos, i;ngressava Responsabilidades « 76.136.40J ,306,20 bolas de tenis, brinde da LI-

Te veio abaIXO. O posto de So:- na lista das cidades tomadas I VRARiA PROGRIDSSO , nO

'COIl'ro
,

A:rançado, brasiI.eiro,
I
pela gloriosa. FORÇA EXPE- I Diretorell: 1.489;

'onde ha dIas passados estavam DICIONÁRIA, BRASILEIRA. ,: Dr, f-amphilo d'Utra Frene de Car"alho, Dr. Francisco 11o prêmio - Ulma col,eção
''OS 'pracinhas feridos,. foi hoje Paulo Gevaerd , Ferreira

.

� l de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo ,de Esmalte Fátima, em várias

<d·e mamhã atingido por uma Secretário de Intercâmbio e
l e José -Abreu. cores, brinde da FARMÁCIA

-granad3; incenfdiária e ainda Cultura da Associação dos Ex- -c, .._-.w�...= .� ........""........... ."Cw = •••."..._
HOMEOPÁT'ICA;

'3,gora, e uma ogueira ardente,Combatentes do Brasil, Secção 120 prêmio - um liMO 1'0-

·oe negra. Ide FI,orianÓp.olis --:- Santa Ca- ICURSO DE MOTORISTA IDaiIlJCe, mime dfl, lLIYRARIA
o C. P. do major Oest, [,ica- tarina. \ ROSA, nO 1.716.

As felizes p,ossuidoras dos
númelros da sorte deverão pro
curall' ;na ,gerência do Cine Rit.z
seus res�ectivos prêmios.

Fabricante e distrihuidores das afamadam COL"l.- I'

fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.

'\ de sortimento de c:&semiras, riscados, brins
bons e baratos, algo iões, morin. e aviamentos

pal'O alfaiates, que recebe diretamente da.

ISnrs. Comerclant.s do interior no sentido de lhe fcu.:st'4!lm uma

Florian6polilll, -�FILIAIS em 81umenau e!Laje..
'

'''I�mm�--Mm��j....m-...m��----- ����aa"uc"EBB3"""�_'�'"R!rmt.'!:qWMSF#M·§§·*·!filxaf!\'R'5ljJ1s.Hijln ;*W MMt�..__EII!I .._IIIIIIIIIB1 •

o TOSSE o

SChj 9ifM#M

o'Tl91hor,,,,, fá,brlcol<.
vhdtc

A Calllo ./1. ,CAPITAL- chama a atengl5.o dos
"'1"T .. fI> �'" detu""em lRUO>!> compras. MATRIZ em

BRONOUíTE

'e
SerViço de Pronto Socorro de Automóv.:is

Ensina-se' a I dirigir automóveis

Amador e ProfISSional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem,se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola �-4 7 _77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

FRÃCOS.
ANÊMICOS

TOMEM

UiB�D ere�snta�o
"SILVEIRA"

Tenha � empre em casa uma garrafinha

BPER·IIIVO «KNO,T»
de

Grand. Tônico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 n �TAnO-Quarta tell'. 16 de AbI'O de ,••7

,

CA'TARINENSES
Na partida ontem realizada em Blumen8U, em prosseguime.nto ao torneio
«Amizade», baquearam ·08 eatarlaenses. por 5 a 4" conquistando os parana�
.enses. em sua rebabilitavão, a lava «Dr. Udo Deeke». Parabéns aos nossoS

adversários e nossos votos para que o tornei'o prossiga no mesmo
ambiente de sadia cordialidade.

'B-AQUEA,RAM ·05

kCasa «São ].orgen\

de OSMAt( Mi3ll{A

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

1°) _ A .Mareha da Vida D. 66-

Homenagem ao Governador �nLrn'a�sP�i'�" ''"T�t;� �t,� �i!: ::: K::�f;�;?��29X2'
Aderba I Ramos daS ilva ���U����E:',í�'a�"��:::�

"
�:i�� q�='�'::�i,;�:bn;��� P�,�:R6ft:!:N!��::N:nn.Por iniciativa do valoroso Ame. um grande banquete, nos amplos que bem a compreendem. cíouár ío, o p.rof'issi onal ou o C'O-

r ica Futebol Clube, .eLe Joinvile, s,e-, salões do Clube Joinvile, ader-iram Contra os "excessos de exe-rci- mereiante, EI,a estreita os laços de
. . _

rá prestada, hoje, á noite, naquela I
L d I b 'd J"I cios", fazem repetidas adveotencias camaradagem porque a vida em

. '. .

I
o OIS os C'U eis e OIDVI, e e nu-

cidade, expressrva homenag€lIIlac.. por lodos os rneios possíveis, os comum nas praças de desportos,
'esportista n, 1, dr. Aderhal R. da I

meroso.s espontístas do. Estado. médicos, os professores, enfim, a arasta- os preeonoeí tos de raça, cor',
Silva, Govennador

'CO'I1SrlJitucionall
Comparecerão também ais dele. própria higiene. posição social ou mesmo sexo, mas

de Santa Catarina. gações de fuLebol de S'anla Catar-i- Mas nós, agora, voltamo.nos con- também separa quando exalta a
À ·homenag,em, que constará de na e'Paraná, [na o abuso das vítor-ias: as vitó- admín'ação do próprio "eu", tor-

rias conquistadas a qualquer pre- nando' o .individuo i'nbOllle:rant-e e

A: " regata .' I-nterna ,d'o' a,ldo L I
co, a vitória Ieita para, rmrltídões

Ul delirantes que pagam a excitação
qU'8 lhes proporcionam os lances

Reina grande animação no meio dos desportistas que realmente ain- emocionantes dos desporlos.
da praticam o remo, pela iniciativa da nova diretor-ia do Co de R. Aldo Essa vítéria que admite os re-
Luz realizando uma regata interna no. dia 21 de abril. cursos deshonestos, que compra

A regalta será �m prêmio á dedicação daqueles verdadeiros af'icio- atletas e juizes pervereendo pr-ati-nados, ao remo, pOIS o Aldo Luz convidou ta,mbem os. esoortistas do .

"
.

Martineli e Riachuelo que vem regularmente treinando. cantes e dír I,ge,nt.es, que admite natureza, mais também rouba a vi-
O programa elaborado não podia ser muito extenso pois são poucos "jogo sujo", que faz exagerada da quando, na ânsia de vencer, a'

()S sacias' que estão treinando, e, como fizemos questão de fr izar, não se- propagamda das "azes" no objetivo faLta de ssorupulo dos. dirigentes, em:
irão ínscrítos remadores sem tr.e�no. Entretanto constará dos seguintes de maior popularidade para maior suga toda a vitalidade do atleta O PARAQUEDAS NEGR,O
pare��: páreo iole a (.2) remos lucro, propaganda

-

deletéria
.

por ou ,e,ste, cego pela falsa glória Oensura: - .A!fié 14 anos.

20 páreo iole a ( 4) remos exaétar uns poucos -e roubar o es- dJeixa-sle levar além dos limites da Preços,:,
30 páreo iole a C 2) remos í.imulo de uma grande ma ioría em sua própria natureza. Ela é cam- Às 5 horas .. o . . . .. Cr$ 3,60 2,40'
40 páreo iole a (4) remos' :ri-ando um aJffibj'eI1l..e í'íoí.ício, não po fél'W onde nascem facrhnente Às 7% horas 01'$ 3,ôQ5° pareo ca�oe pode ser a vitór-ia daqueles que amizades durado iras; ma,s também •.............. o o o .. o ....••60 paJI'eo Ollút�Rllg1geTSs a (4) remos.

prooCuraun eduoar forma,ndo uma t1(,é proliferam os atritos, as dissi-
DO PAULA :RAMOS PARA O JOSÉ RmEIRO SERÁ O JUIZ EM geração de homens e mulh·eres di.as, as rixas e 06 ódios mortais.

CAXIAS F. C. CURITIBA u:t,eis á sooiedade, s-ervindo á mes- Se,cia incons-ciencia no.s:sa, soo não
.

Joinvi,le, 13 - O CaxiaS nooebeu A Bedera{'.ão Cataril1'8nse de ma com, toda a pleniliUd-e das suas nos pl'ecavessernos sel,ecionand,o €

dO' PaUl1a Ra;mos ESiPo�Le Clube, de Despo�lJÜ's oe a' Federuyão Plua- foryas. cuidando aLent,amente da futura
F,[ori3Jnóp'oJis, o seguinte fonogra. natimSe de Futebol, de comum 'acor. E' bem pO'ssivel que ante urri'U s:eara, pois como &oabámos de ver.
ma: ,do relSrylveram escolher o eficien- afi,nmativa assim, ocorra a muit.os tudo dep,ende da s-emente que em
"AlciIl!do �ai�, PnesidJenLe Caxi3JS

lte apitador José Ribei�o (Ba.gé) deSiPorti�SlLas OI peonsamento de per- Lal campo 's'eJa lanoada. Se:meemo�
F. C. _ JOl/ffiTIle _ Norme todbs credeDICiando-o para dirigi.r a ter- G'untar ...mos se somos os "alrrügos d,a boa semeniJe.
cormpuzeram

. emba.ixada Paula R�-I ceil'a e ultima partida. entre. os Dnça ", pois diz€lndo�nos ooepto's da Rui Stokler de Sousa.
mos, 'Il!0 da dl11(�úorIa e meu

p�óprlOl se.looionados catarinense e para- tmltura filsica alpollita.mo-Ihes de- ,---------------------------

apI'esen�o caloros� agradec�'en- naense, a 001' realizada domingO' Ceirtos eLe que ning'uém h3lvia si-
.tos CaxIas F..C. D.a pessoa, seu 11l�S. próximo em Curitiba. {uer cogi'La.do. Mas nós o fazeJIllos
tre PIf€!siden1Le fHlaLga e gBrrtlhs- cml beneficio da cult.ura fLsi1ca que
stma lllColhida e esp'e.ramos que D,ão deve ser vicciada, nem 'borcida,
nOIvo enc(){[ltro se repita <em próxi- .ie\ill desvirtuada, das SU3JS expl.en-
mws comp,etições que venham soli. Senhorita! .UOillS e benMicas finalidalCleso
esportiva primei,ro de maio p'arti-:- Ao escolher seu perfume li'erifi· L c'uLtuna fisica tem de &ail' ai,n ...

dificar ainda. mais nos'S<l amizadJe que se trás a marca da perfumaria da mu1to ampLiada. Mas tudo de ...

da. Abraços efrusivos, Irajá Gomi- "Johan Maria íFarina" que já' era t,ende da, fO'l1ma de aplicá�la. Ela
de, pme<sidenLe Paula RflImos Es· . preferida pela ,corte imperial de

{;fH'a o aLtruismo, mas tamBém o

p<mbe Clube.".
. I D. Pedro II -

\Jgoismo quando o atLeta se vê exal-
..........................................................................................................-.•••••_-......... �o ,e °popul-arisádo 'em· .excesso

� pe�a propaganda meooooária e

4U1llndo o fa�em indispensavel ali
mentruIlldo-lhe a v.aid'fllde e OIS ca-

ou outros .intoma. proveniente. da impureza e do empobrecimento>
pr;ahO's: Ela inrijece a fi'bra do do sangue. lernbre-.e que durante um aéculo a

dltleJLa h8Jbituundo-o á luba, mas

também faz apodrecer essa mesma

fibra qtmndo dinerLa ou indireta ...

me<nLe boLa o homem em leilão a

pll'ocu'l'a de q'U,em mais dá. Ela pro
move a soliedariedad,e P'O'!' exigir o

esfol'ço em conjunto a
.

favor da

equipe ou do olube, ma,s também
• promoy,e a discóndia na soci'edade

1 pela riva!i.dade do,s c,lube� ou ,00-

hdades de ma:ior âmrbilo, bem como

a Idi�1si:d\ia eDltr-e ·os iJndividuo.s,
quandO não a preside um supel'iOlI'
es,pil'ilo de honra e dignidade inhe

rlenl(ie.5 áquel,ers que fazem esporte
ppr eSQ)ol'le, ou quando a inc-om

p-eJlência ou o pro<Lecio-nilsmo, a

ambição ou a. cegueira, provocam
oi ume.s desmedido.s e alnLflIgoni,s'D1os
élJpaix'onados. Ela habiltua ao tra·

bal,ho por acóslumar o individuo
ao movimento,. ao esforço e á aç.ão

1\
II

\ '

,I
r

I
V

Vgndg OS rnglboPQ>s ôptigos
pOP °Ppg�O dg tabgla.

.

Pães tres< os à Inda h()l�a.

Bebidas" conserva�, cereais e todos
os demais gêneros allmenticios.

A ('UCIU' Pero/a à (r$ 4,00 (lafH4a)
Rua Major Costa, 60 - rrel. 1758

�_._._.....,._ _
- ·_·_..·.·_·"'·_ ·.·e·.· _ _ _••-

da Juventude»)

irrascivel, o "tal ", CÜ'Ino se diz em

linguagem esponbíva, qwe prevale ...

cendo.se da sua Iorça ou do seu

prestigio, nunca falha, está sem-:

pre WlItO. Ela dá alegr-ia de viver
porque estabelece um contacto
mais intimo entre os homens e a

ODEON

Às 5 e 7% horas
Sessões das moças

1°) _ A Marcha da Vida n. 61}
.

i\'ac. Cooperativa. o

20) _ Ocupações Inusitadas 3xl
- Shol'L colorido.

3°) _( Ray Milland _ Marjorie
ReynoLds _ em:

QUANDO DESCERAM AS TREVAS
Preços:

S�a.s. e sr-idas, . o o ••• O' 'Cr$ ,,1,20
Estudantes . o . o ..... < ••• 'Cr$ 2,00
Cavalhoiros 0 •••••••• o •• Cr$ 3,00
Geral 0 ••••••••••• o'..... Cr$ 1,00

Censura: _ ALé 14 anos.

«Vozes
.. un1a Revista Mensal criada para viver a 'Historia da

S. Francisco do Sul.
Procure adquirir leu primeiro fascículo na' comemoração do

. Centenário dessa cidade.
Suas página. refletirão imagen., vulto. e fatos do panado

.

francillque'l'lse !
Acha· la a venda .na'" Livrari!!1I «43», «Moderna}) e «Prcgrestlo»,

IMPElRIAL
Às 7% horas

RI'rz o L.
'

_ AS 5 e 7% horas >

.'

Grandioso proçrama duplo
1°) - Noticias da Semana

DF.B.
o_ Lois Collier _ Fred Bra

dy _ Rose Hobart _ em;

VIN.GANÇA FELINA'
- John Carradme _ .Osa

Massen -, Larry Parks _

.

OOXY - Às' 7% horas
1°) _ Cin,elalooia Jornal - D

F. B .

2°) _ Atualidades
_ Jornal.

RKO Rádio

3°) _ Ann Todd - James Ma..
san _ em:

O SÉTIM.O VÉU
P�eç-Ü's: Cr$ 4,80 _ 3,00.

Oensura: _ .Mé 14 anos.

!

SE SUA CUTIS ESTA'

ESTRAGADA POR ESPINHAS

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

A

tem aberto a. porta. da felicidade a quantos a t�m tomado por�

depulor e,1 re.taurllr 'Ie? sangue. Faça você a mesma coi.a!

Geralmente. una pouco. vidroll, tomado. de océl.rdo com a. instruçõe.
no vidro, ba.tam para corrigir êste. .intomas.

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

_____ ' ma mm -- -- .

ICHICLE' W R I G tE Y' S
PELO REEMBOLSO POSTAL

Aceitamos qualquer pedido de Chiclé. WRlGLEY'S para bon

bonierel, confeitaria.. armazénll. padarias. etc. e enviaremos

pelo Reembolso Postal. Estamos interesfiodos. por vendedore••
viajantes e diBtribuidoreu dos produtos WRIGI..E S. Brevemente
ofereceremos DROPS Americanoa. LHe Sovera. COPOII de Papel

LiIY-Tulip. Biscoitos inglesea. etc o Maiores detalhes com:

ALFREDO ZANOTTA & elA. LTDA.
AVENIDA MEM DE SÁ Z47-B .• ,RIO DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO-Quarl�·felra 16 de Abril de ••7

Dia

AGOSTO:-:-Progl'ama ·para Â6ril :
Dia

27,
19, sábado-Soirée, com

.

do,mingo-tarde dançante,

,/ ..,_ ,

IniCIO as

das,19
21 horas.

'24 horas.,

as

Cadastro Social. do «O Estado»
Pedimos aos DOSSOS dístíetos leitores, o obséquío de preencher, ()

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de C0'!1lll>'IIllitannOf
quanto: antes, o nOMO ·novo CadaMi'o Saciado

NOIDe .•..••..•.•...•..••..•••••••••.••••••••••••••••••.••.•••••••••. !
Seio "......... &t. Civil iD. Nasc. . . • .. . . • • •.

:

Pais " ..
'

..

'

.........•..............•....••..••..•. � ..•..•..... ' ....•.••.•••. :

'Espo30 (a) ;.� i
EmPreso ou Oargo' ..........••..•..••••.•......••..... ,.� •.•.•••...••.

Cargo do .Pai (mãe) , •••••..•.••••••.•.. i
Observ., , : :
····,·······················r························· ;,

I.

Ag;radeceriamos. também, a aeoJtileza de noticias de Dia&aimeotoa.
euamentos e outras. de paren:te.s OU de'pessoAs 8llli8M.

Tra.nsportes regulares de cargas do pôrto de

S40 FRANCIS�O no SUL para· NOVA. fOBI

DI. SAVAS LACEtDA
'lIlI!:ilb médico-clr1l!rlpca de Olho.
- OuTid09. Nariz -

. Garganta. .

·Pre.crição de lentell de
,

.

ao�tato
.

. ·IIOII!IULTóRIO - Felipe SchmJ.
dt, â- Das 14 às 18 horas.

1NIIIDtI....CIA - Conselhelro )(a.
fpa, 77•.

�oNlllS 1418' é 120t
' .,

.. . .Ausente .

.)

DR. ARMANDO VALtRIO .

DE ASSIS
Do8 Serviços de Clinlca Infantil ela

�IB�êncla Municipal e de
caridade

I1LllnCA MÉDICA DE CBIANCA.8
ADULTOS

OONSULTóRIO: Rua Nunes ...
.:11&40, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

ItIlSID:I!lNCIA: Rua N'Iàrechill Gui.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONl
mJlURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOLÉSTIA'" mil l!lJt.
.... NHORAS' -QPARTOS .. :

Ii'Oi.'mado pela "Faculdade de Medi·
cJnna da Universidade de São

lI'&uJo, onde foi asslstenie por l'a,
tio. anos do Serviço Cli'firglco 4.

Prof. Al1plo Correia- Neto
llIrurgIa do estômago e vlIlS. bJ'
!!lares, intestinos delgado e grono,
tiróide, r·lns, pr6stata, bexiga,

aw.ro, o\7!irlos e trompas. VarlOO·
MIe. hidrocele, varl2es e hern.t

CONSULTAS:
!lu 2 às 5 'horas, à Rua l"e!pe
Ichm1dt, 21 (altos da Callll Pa·

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

ntor. 179; Tel. 11 704

11R. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade

de Florianópolis •

Assistente da Maternidade
CLíNICA MÉDICA - 'DISTúR.

BIOS DA GESTA.ÇãO E DO
PARTO

Doenças dos órgãos .internos, es

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e demais

glãndulas internas
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFJA - METABOLISMO

BASAL
Consultas diàriamenttl das 15 às

18 horas'
Atende chalI1-adoo a qualquer
hbra, iJlclusive durante a noite.
CONSULTÓRIO: Rua ,vitor Meire-

les, 18. Fone 702.
RESID:E;NCIA: A v e n i d a Trom

powski, 62. Fon·e 766

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consult6rlo: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 ce da,s 14 à! 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.�3

��!Yf!���_ '�:r.:.�!: de 1---,A--,-SSSI·NNRN·S-4·T-Es-1V�!��on��I�a�ã�s de
Doenças dos intestinos, réto fi

.

o
mw - Hemorroidas. Tratamen.' Hollywood,

-

(U. P.) - A direção - Carreta placa n 49',
to da conte amebiana. .

'tal d' b ,ri , RI' d· t
11.1- b

.

d'
-

J'lsioterapla :- Infra vermelho C.8Jpl. . <o, cinema a an.UJqn.ou . ec am.em· Ime la a� "-,,,ao OI servar .as In roaçoes
Con'iulU!-: Vital' Mefreles, 28.' rseu super-lativo preferido

. pois mente qualquer trra- dos sinais de advertência de
Atende díantamenta às 11,� ruo .' _ "

I, ii tarde, das 16 M. em dllU\t,. nesta. se.marua 'nao esta sendo gUlaridade na entrega qualquer natureza - autornó-
. �esld: :::� ���08!. 66. : 'rodado nem .um .s.ó. filme qua-l ",de seus iornaes. veis placa nas. 1-44�16" 1-40-65.
---------- [lítícado de "Super Pr,ódução". 1-47-72', 1-44"4(} e L40�65.
DR. MADEIRA NEVES i DÜlS duzentos astros e estrelas! Caminhão p-laca n? 3-54-12.

Curl!lédi�odesPAJg;fllbltti:fs Dt�ENLÇAS de Hollywood; apenas unsd�in-'
I

TE, K R ENO Dl'e:sóbediênJCi� aI ordlem leo-80 e per e çoamen o e on te ,e CInco encontram-se ían- ga - automove p aca n
ga Pr!itica no Rio' de Janeiro, , . Vend�.se ótimo :terreno, plano.

Consultas diariamente deu te dias, camaras IlO: momento todo arborizado, na pacata e bu- 8�40-0F .

ro às 12 e da. 15,30 a,tu-aJ; e revela-se ·qu.e 'duns cólica
.

praia da PALHOCINHA, Desobediênoía a ordem. Ie-
,em deante' , ., t f'í.l ..

- .' C' 34 t d f J .. 1 I
CONSULTó�IO: quaren, a I, mes qu.e eSilao sen- cquerrcs, com me roo e reri- ga - a'UilOlmOVle, p aca n....

Rua .folio Pinto n. 7, sobrado _ do rodados, mais da metade te e 50 de fundos Cartas pc;ua 1-44-02. Falta de registro
"one: 1.461 - Residência: Ru. - . '. "Terreno-Palhocinha" nellta reda-

Presidente Coutinho,. .58 tao trancannence rítas de se-
ção. Preço 38.000 Cruzeiro. á�vista. automóvel placa n. 1-41-82. Não

DR A SANTAELLA
.

gunda classe, co!m cenarws. . .. .. .. observar as indicações dos si-

(Dlpl
•

d' I F
baratos e o menor,

númeTol DOENÇAS N!ERV�SA.1:3 . nars de advertência de qualquer
ama o pe a acuIdade NII' , .

..
eíona! de Medicina da UnlversliU. de . atores possível. Tudo ISSO Com os progresso", li. meclielaa natureza - caminhão placa n.

: �� �����lõ �i�l��!r°�eco� em consequência da nova polí- hoje, as doençaa ner!osa.s, qu.nci� 64-80. Dirigir sem estar devi
IIIlIiI Mentais. Ex interno da Santl tíca de economia adotada

pelOS/
t.r�tadas em temI?o, �ao mBleA ,.,... da.mente habíãítado _. camío-

CUa de Mlserlc6rdla, e Hospital. feItamente remediávels, O �1Ir�lDd�j.
Pelqruátrlco do Rio na Capital h.. Estados Unddos. sismo, fruto da ignorância, só ,ollh nme placa n. 1-48-7�.

VLlN1CÃ MÉD�Qt _ DOENCA!' . prejudicar os individuos afeta!los ic
NERVOSA" Doref nar (o�tas I tais �enfermidades. O Ser.viço Na·

.- Consult6frio: Edlflclo Am'l1, ,J,J;:t eional de Doenças mentais dÚlplcNETO � Abl" ..
- Rua Fél1pe Schmldt. Consultu D ,a.e 11m m u atono, que aten ..e Ir.

Da� 15 !is 18 horas - esaparecem tnhamente 08 doentes nerl'080P.l �'1il-
iII.\o.t1dêncla: Rura Alvaro de Cs.rl'a "1- t R D .:1' "'... •

lho nO 18 - �orlan6pollJl. hap·1damente' ;:�� :�r:. CII':ri.:::::: """ u.

DR. MARIO WENDHAUSD K . . .. .... ...... .... . ..

Dw""" do Hospital "N"êu Rtlffltu" Se V. sofre de dores agudas Oll sensa-

CLtNICA Mll:DlCA DE ADULT� ção dolorosa nas costas ou nas espáduas,
V. precisa eliminar os germes em seus

E CRIANÇAS rins, causadores dêsses sofrimentos. Ou-
Con.ultório: R. Visconde de OtlfO tros sintomas de desordens nos rins e

l'reto, 2 - esq. da Praça 15 eH: No- no aparelho urinário são: urina escassa

e ardente, freqüentes levantadas notur-
._bro l.ltos da "Belo Horizonte") nas, dores nas pernas, lumhago, nervo-

T�. 1545 sismo, enxa<ilueeas, tonteiras, reumatis-

Consulta.:. das " -á. 6 hora.. mo. perda! de apeti te e de energia. Ín-
chação dos tornozelos, etc. CysiexRealdência: R. Fel.ipe Schmidt, II ajuda a elimihar êstes transtôrnos, re-

- lI'one man'!lÚ 813 movendo sua causa. Começa a agir em

------ . 24 horas e aca,ha eom os transtôrnos
rapidamente. J?eça Cystex em qual
quer farmácia Bob nossa garantia de
<Que o aliviará. Experimente-o e verá
como se sentirá. melhor em pouco tempo.
Nossa garantia é' sua maior proteção.

Çystex no frafam�to de:
.... CISTITES, PIELlTES E URICEMIA -

�umenfO da
produção
Rio,., (A. N.) -- E'steve

em eonfeirênoLa com o mIlllS

tI'lO da Fazenda Uima comissão
de iThdUistriaiJs brasileiros, da
qual fazia:m parte os srs.

IDdua�d Lodi e Roberto Simon
seno Falando depois à impren
sa, .o :s.enhor Lodi revelou que

I
foram dtscUitidas medidas pa
ra 'Ü aumento da produção,
aHm de pe,rmitir a exportaç,ão
dos, excede,rutes. Assim, ilr'á sen-

do su'slpensa a proi,bição de R ..-
expo,rtação de determinados ar-, econs.ruçoes
Hgos, a medida que se

norma-j
de cosas, muros, telhados,

lise o abastedmelllto interno etc. Trata.r cop' Jorga de
dos mesmos. Paulo, na firma Busch &Cia.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnica excluslvam'ente de crianças

Rua Sal'danha Marinho, 16
Telefone M. 732

I DR. BIASE FARACO
Hédico-chefe do Serviço de SffUJ!

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE S,ENHORAS -

SlFllL'L8 AFEOÇõES I'DA
PEDE - RAl'OS lINFRA-VER·
MEL'HOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Scbmidt, 46 _

Das " às 6 horas.
Res.� R. D. Ja1me Cãma.rà, 46

FONE 1648
� -

.---�--
LINS NEVESDR.

Moléstias de senhora
éons:uJtório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - TelefO'lle 1.46!l
Residência - Rua Sete de setembro

(Edillclo L Â. P. da Estiva)
:t'elefone M. 834

QU�RI PROCURE

Alfaiataria
VESIIR-SE, COM CONFORTO E ELEGANCIA 7

A

Mello
Rua Felippe Schmídt 22 - Sobrado

Informações com os Agentes.

Ftorienôpolis z: Carlos Hoepcke S/A - CI- Teleto�e 1.212 (M'EO'O'OdR·EtMe!eAgC'KSão Franciecc do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'elelorie 6

-;ESTADO e"con�--IIra·se à venda na

banca de jornais

I«Beck»
,

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes enviandO.
-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAt, edição de-

dicada a Florianópolis
,lus1Uuto

«Lauro Sodrén.
Dr. CLARNO

GALLETTI
G. BeIém, -:. (A. N.) - o go

vêrno do Es.ta.do está interes
saldo a conlSe!gu.tr a reinstalação
do instituto pJ"oftss,ional" Lau
r.o Sodré", em prédio que lhe

pert/ence e onde se alojiou até
.o ano passado a ba.se aérea de
Be,lém. Nesse sentido fora dí-

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedadee
NATURALIZAÇÕES
Título. Declarat�rio.

Elcrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
. lo. andar,

rig.ido memorial a.o preisidenteRelid. -- Rua Tiradente. 41. IFÓNE •• 1468 da. Re'públ:i:ca, assiinadó 'por
......_......

trinta ex-ah1nols do insütuto,
hoJe emprega.llrdo SlUas 'ativida
deis noutros setores. S3J1be-se

agora que o govêrino do Esta
do enviará Uim emissário ao

Ri,o par,a tratar do ars,sunto

junto ao mini'stl"o da, Aeronáu
tica.

Ê UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E' PARA A. RAÇA.

Vapor russo
Rio,.L (A. N.) - Fundeou

n.o Guanabara à e!spera de va

ga para atracação., o vapor
cargueiro soviético "Sukhona"
que veio de Norfolk traz.endo
carvão para esta capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Deixaram o Brasil as últimas. fôrças ianques
Rio, 15 (A. N.) _ O ministro das ley me comunica a retirada das do Brasil, á �êste reverterão em ção de uma ação militar intensa e Ilha n� só como elementos de uma.

Relações Exteriores, 'embaixador últimas fôrças, dos Estados Uni- plena posse, bem como a aparelha- eficiente para a derrota comple- passivei cooperação para futura

Raul Fernandes, em resposta' a dos da Aménica, estacionadas' em 1em necessária ao funcionamen- ta do: inimigo comum. Obtido o defesa das Américas e da' demo

nota que lhe enviou o· embaixa- território brasíleiro durante a to dos aeroportos 'estratégicos. Por merecido triunfo e transcorrido o cracia, mas também como precio=
dor dos Estados Unidos, sr. wn. guerra em consequência do acôr- fim, alude o senhor ,embaixador ao tempo necessário à consolidação da sas recordações da colaboração que'

liam Pawley, dirigiu-se nos 8€- do celebrado entre os nossos go- fato de que a verificação do men- paz apressam-se, agora, os Esta- prestou num passado próximo e

guíntes termos ao sr. Clarence verrios. Comunica-me outrossim, cionado material foi feita e jul- dos Unidos da América a transfe- glorioso. Aproveito aí oportunida-

Broocks, encarregado dos negó- s. excia. na referida nota que as gada em boa forma e aceita pelas rir as instalações de suas bases de para reiterar a vossa senhoria,

cios daquele país junto ao nosso instalações e bemfeitorias
'

feitas autoridades ela Fôrça Aérea Brasi- aéreas ao Brasil, que as recebe os protestos de minha mui distinta, ,

govêrno: "Tenho a. honra ele acu- pêlo govêrno dos Estados. Unidos Ieira. Ao agradscer-Ihe a gentileza com um sentimento de justo orgu- consideração".
sar o recebimento da nota pela da América nos' locais oedídos dessa comunicação, apraz-me ex-

qual o embaixador William Paw-, como bases aéreas, pelo govêrno pressar-lhe, sr. encarregado dos ECOS DO DESASTRE'

negócios, a satisfação do govêrno '

,

brasileiro em assumir a, direção,
daquelas bases dotadas' do mais DA' PED'RA GR',"AIUDEmoderno equipamento e que tão "
importante, papel desempenharam O' ,

.

L. ,.

d N
-

U'd'
lD1,preSSlOnan e desastre de tal, ti ainda corrbra a Inspetoria dG'-'

na vitóría as açoes Dl as so- , . .

b f' t t litá
. ónibus ocorrído ante-ontem á Veículos, caindo, também, parte-

re as orças o a 1 arras. ,

C
'

.

d d d li I noite, deu margem a uma nova da censur-a sobre a, Prefeitura Mu-
onsclO e seus €veres e a la-. ' , , '

d B 'I
-

h it
séríe de cr iticas ao pessrrno estado nicipaí. E' este, aliás, o resumo do>

o, o rasi nao esi ou em con- ,

f' E tad U íd da Amé
de alguns carros que servem ao que CH1VlmOS de passageiros 'drr

lar aos s os rn os a me-
L t I ti "b

"

rica aqueles pontos de seu' terri- ranspor e co' e IVO €m nossa capi-,om us stnístrado.

tório, mais necessários à articula-
' Fomos, eorn efeito, ontem prda:

_________�------------��-------------------� A' marge� d,sses5ôes m�hã, proour�m em no�a re-

M A A S S E M 8 L E I ai c o 'H S 'II U IN" E
da A.ssembléia

.

�����' ::���e:,rs� ��,��J1ta�,�:v�el:'
'_ '

",'.
. "', O deputado Artur 1l1iille1' sr. AiLanáJsiQ Rocha Liuhares, este-

,

apresentou u'a moção 01i me- nesidenbe na 'I'r indade e todos-

P d Ir d·
..

d
tuo-, 'indicação, pedindo vár'ias passageiros' do referido ônibus, que-

reyen O O acasso· as IDvenCIODlces os seus correligio..: prouidencias e entre elas, que vieram reclamar, por MOSSO inter--

nárlos de Urussanga, elementos da bancada udenista pro- ��e'�Oec�l�1'ep;':;eit:f�;�oJa�:�1�:' :�i�e����'ad� ;������o� ::��'
d· I·d d P 8 D d N V

A indicação p1'ovocou celeú- xando a linha da Trindade.

coram J�SOr!enlar o I er O .... , r. ones arela.:_ A! ;:�1:n�0 cdaOsalat:dPe1'1�vOdtai '01n1a'�q01�;ea-, Disseram-nos que o carro que-

verdad b f t Vá
·

tU··
faz aquela linha está há muito sêm-

e 80 r� os �.os. - rios requerlmen OS�- ma I Pp���i1��O haO�aias��1tp01'0{plao'Ovt'loot,açd��
I

bfr,eque, que um dos faróis não-

S O t d/O t t
e • unciona e outro só pisca e que só>

se S8 movlmen a 8. ,_ U ras no as. . zia o deputado Urban: Esta, há alguma luz quando é acelerados
Presidida pelo dr. José Boabaíd cOl�h:cim8'Il!to á ,Âss,elffibléi'a do re-I aprovação, um requer-imento con-

não passou em br'ancas nu- Q motor.

e com _a presença de 29 deputados, latór i o da autonídade que presidiu vendo diver-sos itens, en/lil'e os quais
vens. . . Acrescentaram que no dia do'

a sessao de ontem da Assembléia o inquérito, cujas conclusões não' pedindo ao Executivo a criação do acider1�e estavam no carro 54.pas--
Oonstítuinee esteve bastante movi. I são 'aJS J€ls!pera'da,s pelos udenistas g-inásio de Itajaí, no que. foi apar- O Rio Oubauio, que por si- sageiros, superlotação proibida pe-·

montada, com a Leitura, da tribu- através des declarações das swpos- te/ado pelo deputado Heitor Libe-
nal deve ser um rio estroina e los regulailTI�llitos do f-ransito mas-

na, fú.ta /pelo deputado Nunes Va- tas vitimas. 'néllto" que íní'orsncw já ser d� plano peralta, porque muda várias contra a qual, apezar de se ver íf'i-

rela, líder da maioria, das várias O que, de .verdade, houve, f'oi govennamental a efetivação dessa vezes de leito - segundo afil·. cal' diariamente, nenhuma provi-
peças do ínquérito procedido, em tão 'somente a de terem elemen, idéia, bem cama a do aumento, no I

mau o deputado Max Colin, dencia foi tomado pelas a.utorida--

Uruss,a�a, pel,o sr. dr, Ten. 'I'imó- Los do Partido Social Demo.crático tri,P�O, dia 'Subvençã,o ao HoslpitaJ
deu que fazer na sessão do dia des corn!]YeteIlites.

teü J3r:az MoreI,ra, deleg;ado da 01'· comemorado, com fü:gue/tes, a vi- Salll(Ja Beatriz, do ,mmento da ,e,s-
H, Pai lembrado uma ba1'1'a- A i,sto tudo ainda acrescentaram

delln Politi'ca e Social, cujas oopi'a;s tÓl"ia de seu candi,da,Lo á goverJ1an- tl'lada a Luiz Alves, dizendo ma'is gem ou um '-canal de l'etifica- a i'l'l�eg,U1lal'idfJJd'e de perambularem'
áqu,eua a'ugusLa Casa ,fo:mm 'reme- ca do Fls,Lado, tendo aLg-uns dos fo� que a 27 do corl'ente s.erá, ali, l'an- ção para aquietar o sabido pe,las nOLssas vias publicas, diaria.-
tIdas pelo dr. Secr'e,LarlO da Se- guelle,s, como ó natural e,s.poucadc çada, a pedra fund'ame;n/lal do Posto Cubcitão, Mim de que ele não mente",muitos animais ISOiltOS, se,m'

gUI'lamça PUibliCla, sOlbre ocoT�encias em uma j'all'0la da resdd.ência dI() de Saude da;qu8IJ,a eidaJde.
abandó?:lasse mais o leito. Nes- que a Pr,efeilLura Muniôpal tome)

que ali dpv,eriam ter se v,eriJicado sr. Damiani, cujos prejuizos fo- Nada mais hlaJVIendo. a tratar o
sa altura levanta-se o sr. U1"- prorvide.l1Ic.ias a resrpeito. i"

COlutr.a e'�emen.tOiS da U. D. N., pelas na,in estimaldos 'em, apenas, ,.,. Presidente' enc.errou os tmbalhos oan para dize1': O colega já Cane1uiram a:firmando que a'

do P S D C " 13000 vem tarde. Até a "A Noticia" -

t' h b
, • • TlP " • • marcando outT,a, ses.sào palI'a hoje, carro nlliO Inl>'a. reque.

A a1La foi a,prov1Iida fIIpÕS netifica- Durante a ex,posição que, se prü- á hora negimenta'l, com a seguinte
de nossa terra já se referiu

'

Com o v,ei'culo em tails c.OIl1.díçõe�F
çõ�s f,elivrus, por escri'lJo, IH�lQs' d!e- ,cedia, f,o,i o deputado Var,ela ,apa,r- ordlem do dia _ Regimento Intel'-

ao fato, dando as pl'ovidenC'Ías não há volante por mais há'bil' e"

putadoo, Ar,maTlldo Caül Bu'l'Ü8, 0,8- te,ado p,e'!os dCipuLado's J. J. Cabra,l no. que ]0 Governo delibe1'ou' to- cauteloso que Iseja, <:ap-az de l,lvitar'
wlJldo B. Viana e J. J. Cabral, não O. B. Viana e Fernando Melo 0'5 :!'---!!!�""!"----�---- ma1'. desastres como o de ante-0.11Item.
h!aNendo e:x,pedieIJJte a S{lr lido.

,

qua.is pno:CLlI1aram de,so.rient�-lo, 'Recebido DO Cate te o .deputado J. Maria" da Vei- EslClar,eceram que a smte dos:
Da,da a palavra ,a quem de,la. qUl- forma,ndo 00l11l'usão, a,fim de evi- R' 15 (A N) O b' d

ga que não' prestara muita pas,sageiro.s foi 6 pos'te ,contra o

f'
,

f' I d
10, ..

� em alxa ar 't
-

d' lz'ess,e. azer uso, ,a :aram os ' epu- tal' qlle a vendade" apurada no in- 't I' B 'I f
.

ib'd'
a ençao, ,evtc Q aos apartes qual inv,estiu o carro, ao desviar-'

t d A C
. ",la lano no. raSl<, 01 rece 1 o em l t d t da os ,l1mand.o fJJhl Bulas, Raul quér:lto, ühlcgaSls.e ao 00,nheclmen- d'

•. l' ,

. que se a evan avam e o os UlIl1 Ica'valo que aliírav,essava a rua.

ScihaeJe,r e O. B, Viall1'a, o primei- to dO's cOIlistibuintes... �� ���ce�ae pe o preslden'be ,Dutra os lados, :disse .a s01'1'ir: - O püste não c'edeu imediatamente,
]y t

"

d L F'
L L • "Ser'á q1le 'ele q'ie1' '11'a,nda1' '1' d1'0 so re o cen enarlO a aguna mda oH l<eiLura das p,eçaoS des'8e ,. me maTli o-se ao,s POIUC'OS, o que'

herÓlica e os ultimÜis do de S.

FrfJJn_rinqUériIVO,
que refutou as denun- O dt ludl9a

p1'ender o Cubatão?" a,bra11ldou ° c.hoque da queda.
ci,sco do Sul, resolvendo a Casa te- cias da ba'l]ca,da udenisla, o depu- caso a Quall1Jto ao numero de passagei-
le.graflar aos reSIP'ootivos Pr,efeito,,,,, tado J, J. Cabral tentou, com oH pa- Nova Delhi, 15 (U. P.) O Após os sucessivos necl'oló- ros bastante feridos e qU'asi todoS"

�presle,ntalnd(j...Lhes, cumlPri:mem.tos lavra aiudá, fazer' crer que, efe- ,Maha'lima Gandlhi regressoü de gios, 'tudo se fez claro. Rom� IlQlspibailizados é de 17, a.fora mui-

J;lor eSIS8iS aj('jontecrmeIIJtQs. tiVlameIlltJe OIS fa;tos ocorridos foram Patna, alPós váriCliS conferências peu a. Aleluia no Congresso e tos outros que' receberam apenas'
A seguir, p.ediu a pa,lavra o de- o.S denuDc,iados pm eIe. _. embora com o virce-rei

-

da,s Iudias, Lord a Casa se lor'nou festiva. O sr, leves, esc.oriações ou pequenos cl1o-

pUlúa,do Nunes Var,ala, li,der do p, a con.clusão do pro('j�'s'sio rprovasse MountbattJen, ,tendo GS lÍderes do P1'esidente fez anos ontem. ques.
S. D. ° qual, da 'udbuna, pa,ssoQu a ao c.onLná:rio... Co'ngressQ. soliüi.tado oH Gandhi que

Houve discti1'sos, abraços, cwn- Flol'iairtI, estas as inronl11laç,ões que-
. elstuda'l', oom minucil�s, a;s d,iver- linsm'i�o para falar, na Ü'roem do rupós deixar Nnva DeJ.hi, 'não faça primentos. O aniversariante os refer,idos senhor,Cls no.s prHsta-
sas p,e.çla,s do i,uqué,rito policial pro- dia" o deputado' RGn,der R!eis en- a pé a viagem para Bihar, pois o

'comovido foi o p1''Í1niero .a dei-

cedido em Urussanga a,fim de se- oaminho'U á mesa, para a d'evida intenso cflllor reinan.te prejudica- xar o ,Palácio do Povo (que
rem alpura,dq's faLo,s que, pelo lideI ria a sua saude. O MruhruLma cou- paradouxo),
da U. D, N" deputado João Jo.Sé'Unstl·val de mu·sl"pa c�r,douem usar sandáliaoS, a fim de

� A comoção ,foi ,grande-
Cabrrul, foram denunciados,

'

para ftj U proleger os pés duramt.e a viagem disse oe .dep1itado 01'ty Macha-

-q'll\ O póvo caúari'1llense 'soube,ss,e de "a'mora Entrem,entes, o lirder do Partido do. Sua Excelencia até esque-

dias \prete.nsas al'bttrfllrieda<des das U do Congresso, sr, Pandi t Ne.hru ceu ,de nos convida1' a comer o

autar.ida;des daquela cidla;de con.tr,a SO'b a diI1eção do maestro Fer- propôs uma mesa re.donda entre os
delicioso "quibe", o prato pl'e- -

OIS ell,ementas udeni'sta;s. nand JU11lDeux e sob o patrocinio lideres das Icorreu'[ies politicas in- dileto de seus ancestrais.

O lider NUlIlJe'S, Var,e,la, então da Socieda,de de CulitlUra MU's,ical dianals. Di.s:se que a solução da�
pa,ls:ou 'a IHr o,s delPoim8ll1,tos mais' haver.á, no dia iOde maio próxi- eonLendas poJi,Ucas da India cabe
ill'DlPortlJantes que swo os' dos S1's. mo, um fe,stival' de musiüa de câ- aos próprios india,nos. Nenhum po ..

JoãJo CarulS{o J Mac Doinalld, priesi- mara, no Teatro A1Viaro de Oarva- vo seria olbri,g'ado a par.ticirpar da
dent,e do' diretório da U. D. N. da:li Lho.

I
União Indiana co.ntra o seu credo

e Defende'nti Damirani, também O mamno eS>Lá destinado a ter I salientando ,porém que 'Ia India uni,
e,leun8l11lto de destaque daquela fac- grande repel'lo1JlSlsão 'em nossols da será rapidame.nte uma das mais
Cã'o paI1tidária, e terminando, deu meiols antistitcos e so.cilai's. fortes potencias mundiai.s,

,
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Desabou o telb,ado
Um gnande e ines;pe,raido estron

cio ,causou espa:nlo, na manhã de
OJ.lItem do.s mor.adore,s dia, Rua Ti

rade11ltes; que lo.go sairam á rua;

pana v'e.r do que s'e LratJaiV,a.
E' tralf.;ava-Ise nwda ma1s, nada-

melnos do que dO' desabameruto de'

p'art.e do tellllf11do dv prédio n. 42A:
daquela vila p1.llbl'i.ca.
P,or muita sorte, nenhum tran

seuIlJte p.aISisa'va pelo IO'cwI, nem'

havia, pessoas ali e.sta:ciolladas, pois
o vol'ume de teLhas e tIjülo's c.aídOlS,
terila sido fata/1. E' de e'logia,r a

presteza com que a,a local campa
re.cer,a;m guandas do �,rraJIllsirto e

funJCionáTi()ls ,da secção de luz, pa
na fiscarizar o transito e re.stabe
lec.er .a liga,ção.
Espera...s,e a meSima solicitude dO'

proprIetário, para 00nse,rLar o pré
dio e evitar' o desaba,mel1lto do>
reSlto do tellJ::iado, numa grav,e

a;meaça a s-eguramça wleLiva.

O Departamento das Mtmi
cipalidades, ent1'Oti como viti
ma na. discussão ultimamente
hav'ida na Assembléia. Deram
lhe várias ftmções na vida �r
ganica do Estado. O deputado
Ronde1' ,Reis q1te1'ia saber se

aquele ó1'gão era consultivo,
deliberativo, técnico ou legis
lativo. Respondem vários de'"

putados ao mesmo. tempo:
- ,Confusão. Duvidas. Coi

sas indecisas.,.
Afinal, ficou assentado que o

Departamento ?'eferido foi, é e

será um órgão técnico em vir
tude de cuja solução, se tornou
o caso wn sucesso em tecni
colar ...

Zé do Congr,esso
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