
Cabe ao lar, sem dúvida, o pri

me iro passo nesse sentído, e COIll1-

pete ao Estado continuar a obra

em maneira racional por um ade

quado programa de ensino. Mas

nem um nem outro coljmarâo oh

j,etivo satísfatór!o se o próprio 'in

divlduo, compenetrando-se da im

port.ancia da sua ação, não SUDme
ter esponlan:eame,nle a 'sua vonta

de CliO'S dtt:ames da l'a,zão.

É, de falo, na e,duCJação da von

Lade, na con0enLra�ão ao trabalho
não como mero falar :Í"ina lJJ0e i["o
mas .como imp,el'aLi"o da evolução
social, que se conquista aquela
pel'sonàlidade e se compleLa a pró
pl'i1a valürizaçã,o. '

F'oi nessa CJS'Üola que se fez o

Traosacões secretas de ouro Gel. Lopes Vieira.

_, A inLelig'énóa Lev'e-a de sempr,e
París, 7 (U. P.) - Transações cada de ouro livr'e, fo,ram desmen-

para compreender o bem, e a VOll

seoreLas em omo, 'muitas vezes tidas "'elo minisLéri.o das Finan-lJ l;ade para pral.icá-Io.
num mO'llIiante de 80 milhões de ças. AI:te.rou-se no' convi.viü dos s,eus qUUinl.os visem .sinoemmnenlle a

francos por dia, foram ·aIegadas 'ii' Slemelha.nLels por que foram sem- prosperidade de Sanea Catarina
'pelo jornal financei;ro desta capi- Paris, 7 (U. P.) - Observou-se pr.e ooeI'enLes ,e reLili.neas as suas Por que, no eXJeroCÍcio do manda-
taI "L'Opi,nion Econonüque e Fi- também que aiS cotações de ouro atitudes, oe dignificante O. seu là- to, o Gel. Lopes V,i,eka s'erá a mcs

llanceire" como se registrando nes- cUiiram graIlldemenLe no cambio boro ma simp]j,c�dooe· que c.a,iivou sim

ta c.apital r·etcentemeIllte, O "Fl'an- negro, des.de a ocasião da poss, do Colocallldb á tesDl1 da Pnef.e.iil.ura patias lIla p'lianioie, a mesma ,aJ,ma
Coe Sair" por sua vez, escreveu que S1'. Leon Bl-um. Acrsdtta-se que MunJilc1paJ peJ,a perspicaicia admi- aberta ás aSipimações do vov·o que

havia agora pes-ervas clandestinas tais reduções l'1esulLam das medi- ni·strativa do sr. Neréu Ramos, Lanto o engTUindeceu no desemp,e
de 5.000 tonelwdJas de ouro em das do govêrno para estabilizar o soube oonsagrar ao progI18-s'SO de nho de altos c.argüs públioco.s, ,e a

Pmllca. Por. ou�ro IClJdo os' boatos

I f:Uinco,
graÇAas, a üma 1',edl1ção de FI.ori,anópoUs .toda a .,sua expr,es- mesma ,obstinaçÍÍlo de bem s,ervir a

da bolsa de PUil'lS, de. �u.e oU Fran- cmco po� C/ento nos. preços das I siva reserva dle energl'Uis e de pa- süciedade, que sempre oaltaclLeri-

ça es(.avla em Vlas de l'lllClal' o mer-
t
mercadoTlas nqs var.eJos. triotismo, confirmando os p1'e- zou a sua vida.
..

di-<?Ja.dOls que de ha mtüto o haviam A do Oel. Lopes Vileira é, l�ois,

li.cenças de casamento ol,ooenc.ia!d:o á estima e á conSH- uma candidatura que .nasceu vi-

graçá!o de todos. tOlri.osa já !pela sua mal�cante ex-

NEW YORK, 7 (D. P.) - Foram �oncedidas. mais licen-' Vai, agora, () il'Usl;l�e patricia, preSJsão popular, já pela puj,anca
ças de casamento durante ,o ano de 1946 Inesta cidade, do que di'&putar uma oadeil�a de deputado da g-re,i pesls·edisLa, ,agora e sempre

em qua�quer outr.o 'Período, desde o estabelecimento das ju.ntas á Asoombléia CorrstilLuinte Esta- unid.o e coesa ao gDUinde chefe Ne

d,e li.ceruças matrimoniais de N. York. Hou.ve licença para dual 'Sob a legenda do gIorioso réu Ramos.

106.445 ,casamentos, aqui, no ano passado. O total. anterior Partido Social .DemücráJtico. E com Assim fâlarão as urnas no pr6-
era de 74.069, aliás uma cifra bastante elevada. al,e estarão os votos unanimes de xi,ffio dia 19.
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em J�guaruna, o futurô g�ei
Cresciuma, apezar da tentar

comício na mesma hora ..

Depois 'de grandiosas manifestações
é delirantemente aclamado em

de realizar
. ,
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r do .Estado
udelista

GLORIOSA. l'IXNIFESTAÇÁQ
El1 JAGUARUNA

Cresciuma, 7 (Estado) - A

recepção á Caravana da Vitó
ria em Jaguaruha constituiu
verdadeira consagração, estan
do a cidade engalanada com

faixas expressivas e de diver
sas cores.
Precedida pela banda de

música "Amor á Pátria" , enor-

• me massa popular acompanhou
o dr, Aderbal até o palanque
armado na praça fronteira á
Matriz local, ouvindo-se a ca

da instante, entusiásticas acla

mações ao futuro governador
de .Santa Catarina.

gem ao Candidato da Vitór-ia,
fazendo-se ouvir, .na ocasião, a
orquestra local com seu esco

lhido repertório.
Em .Morro Ida Fumaça "

nos

salões da Sociedade Recreativa
15 de Novembro, nova e ex

pressíva homenagem foi pres
tada ao futuro governador do
Estado, após a qual realizou-se
grandioso comícío. Falou o dr.
Fr-amcisco B. Gallotti, sendo
muito aplaudido pelo numero

so povo presente.
* *

INDESCRITIVEL ENTU-
SIASMO' E1l1 CRESCIUMA
Creseiuma, 7· (Estado)

J Ano XXXIU I 9922r N.
------------------__;__;------------_._ __:-- -_ ... _ ..

Florianópolis Quarta-feira, 8 de Janeiro de 1947

Frente unica contra
comunistas

RIO; i (A.•.:N.) - Notícias 'vindas de São Paulo dizem que
se coglta de uma frente única democrática naquele Estado,
para combater a: aliança do sr. Ademar de Barros com os co
munístas e para talo sr. Almeida Prado retiraria sua candí
datura, votando os udenístas em Mário Tavares.

os CeI. Lopes Vie'ira

•

JOÃO FRAlNER

Lrn dos grandes problemas bra
sileíros é (J da valorização do ho
mem. :\50 apenas a valoi'ização 1'Í
sica por urna melhor e mais efi

ciente assistônc!a á sua saúde, mas

a valorízação ,mm'aI, e intelectual,
para que caria ind ivíduo adquira
LIma pcisonalidar!« def'in ida, capaz
de .st',glll'a.nwnle ul'if;nlm'-s,e no am

biente social P ser, assim, um fa
[01' de J)l'ogl'P,;;SO coletivo.

Aspecto da churrascada oferecida à «Caravana da

Vitória», em }oaçaba
Iniciado o comício, falou o Ás 20 horas de ontem realizou

dr. Rubens de Arruda Ramos, se o' anunciado comício nesta
. cujo vibrante discurso foi di- cidade, pró candidatura Ader
versas vezes interrompido por bal R. da Silva. Da sacada do
vibrante aplausos. Esccltórío da Cia. Carbonífera
Saudando o dr. Aderbal fa- Catarinense, falaram á snor

lou a srta. Aurea Main Sch- me multidão, os srs. Marcílio
mídt, que pronunciou um pr i- Santiago, Dionísio Mondardo,
moroso discurso. Em seguida, candidato petebtsta e.o sr.

usaram da palavra os srs. Ro- Carlos Seara, candidato tpes
berto Lacerda, dr. Hipólito sedista.
Gregório 'e o sr.

-

Nunes Neto, A assistência, que foi calou
em nome do povo de Jaguaru- lada em mais de 3 mil pes-soas,
na. vibrou de um entusiasmo in-

O dr. Aderbal, dírtgtndo-se descrttlvel, mostrando absolu
ao povo, pronunciou notável ta confiança na vitória de 19

discurso, sendo delirantemente do corrente.
ovacionado pela enorme assls- Apezar 'de o 'comWlO pesse-
tê.ncia. dista' ter sido anunciado com

Após o comício, seguiu-se o diversos dias de antecedência,
almoço sendo o dr. Aderbal elemen.tos udenístas tentaram
conduz ido até o hotel sob organizar ontro cormcio na

constantes e eletrizantes saü- mesma hora na Cia, Prospera.
dações e vivas. A tentativa udenista tracas-

ÁJs 15 hO'ras a Caravama dei- sou comlj)lletamente, servindO'
xou Jaguaruna rumo a esta apenas para realçar mais ain
cidade. da, a magnificência da mani-
Na passagem por Sangão re- fe·stação popular ao dr, Ader

cebeu Os cumprimentos de bal R. da Silva e a pujança dü
crescido número de pessoas, P. S. Democrático.
frerute 'ás· quáis se encontrava No mesmo comício falaram;
o sr. HoráJCio Francisco, pri- ainda, .os srs, dr. Otho.n Gama
meiro morador daquel,e distri- D'Eça, que pronunciüu nüm.veI
tó. .

e belíssimo discurso, dr. Biase
Na sede da Sociedade Re- Faraco, que ataoou o comunis-

creaJtiva 27 de Setembro foi mo, mereeendo delirante,s ac1a

prestada ,signLfkativa hümena- maçes; dr. FranCiosco B. Gal-
1otti. IDllcerrando o comício,
por entre vibraçõe,s cada vez

mais interusa'S, usou da palavra
o dr. Aderbal, cuja oração 3or

raIliCOU en,surdecedora salv:a de'

palmas, e IpTolongados viva,s!
O dr. Adoerbal estava ladea- �

do pelo prefeito Elias Angelo
ni e dr. Teixeira de Freitas.
Durante o grandioso "me

eting" tocou a Banda' d'e Mú
sica "Cruzeiro do Sul".

'Rio, 7 (A. N.) - ]]nconÍl a--8,e'

iÍlesta capital, vindo de Sãó Paulo,
o· deputado Plinio B.arI'leto, que·

não escondeu s'eu 'c],ooaq)@nmmenLo'
pel,a coligaçã-o dos comuni.sLas c-o.m'

Adrmar de Bal'l'ós.

Livre exercicio
I

das profissões libclrais
RIO, 7 (A. N.) - O ministro Clemente Mariani, titular da

pasta da Educação, aprovou o parecer do consultor jucídico
daquele Mín istér ío, dr. Osmar Sampaio Dória, sôbre a liberda
de do exercício profissional, ficando li respeito estabelecido o

seguinte acôrdo com as resoluções 'contidas no aludido pare
cer: É permitido, de acôrdo com o parágrafo 14, dos artigos
141 e 161 ida Constítulção de 18 de setembro de 1946, o livre

,
I

exercício da protíssão liberal aos brasileiros natos ou natura-
Iizados.' aos eetrangeíros residentes no país, preenchidas as

condições de capacidade que a lei determinar. Aos órgãos es

pecial izados deste Ministério incumbe a verificação legal do

diploma que tôr submetido ao seu exame para. registro. Aos

órgãos incumbidos por lei da fiscalização do exercício das IPro-:
fissões liberais nos CaH)S ern que houver, cabe autorizar o exer

cícío após o registro do diploma .respectivo na seção compe
tente, preenchidas as exlgêncía-, legais".

A.lo·rlnna do ex-mertnhetro

Desapontamento

Rio, 7 (A. N.) - Telegrama de Imãos Bucci aguardam que o con

}toma diz, "',ffi despacho de Bolo- sulado ítatiano de Rio de Janeiro

na, que os 11 irmãos Bueci guarda- confirme a notícia da herança que
ram em segredo ,a í'ortuna deixada

.

por morto de um. primo no Bra- diaem deixada pelo ex-marinhei-

si), mas estão reoehendo can-tas de 1'0 Anselmo Bucci, Iadecído ha tem

diversas pessoas que se dizem tam- po, e 'eoustanle de um milhão de

hém herdeiras, pois o nome Buccí libras em dinheiro, poços 'petro
é muito comum na Itália. Os ir- líferos e imoveis.

Fala-se no adiamento das eleições
RIO, i (A. N.) - Dlzem que .na conferência do lUinistro

du Justiça e General Góis llIonteiro com o presidente da Re

pílblica, falou-se no adi·ament.o das eleicões.
. RIO, i (A. N.) - A 'cidade viveu :horas ínov�mentadas ell

Íl'e as correntes política.s, dada .a 1D0tícia do adiamento das
eleições, chegando-se mesmo a falar num g'olpe militar para o

fechamento do PC. Entretanto sabe-se !que o General D-q,tra é
('ontrário a essa idéia e deseja que as eleiç.ões sejam re·aliza
das na época marcada, externado essa opinião ll- divel'soS Ip'ró
�eres políticos.

106.445

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Parlido Social·· Democrático!

•

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO
CRÁTICO, seção de Santa Catarina, recomenda lã votação dos
seus correligionários nas' eleições de 19 de janeiro próximo 08.

seguintes candidatos:
GOVERNADOR: - Doutor Aderbal Ramos da Silva.
SENADOR: - Doutor Francisco Benjamin Gallotti.
SUPLENTES: - Doutor Agrip3' de Castro Faria, Professor

Orlando Brasil e Roberto' Grossenbacher.
SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa.
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bittencourf Cotrím, Roberto

Oliveira e Otacílio Vieira da' Costa.

SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM 1945: - CllrJos da
Costa Pereira, Doutor Rogér-io Vieira e HatÍs Jordan.

DEPUTADO� FEDERAIS:
Doutor Joaquim Fiuza Ramos
Doutor'Aristides Largura
.Doutor Leoberto Leal.

DEPUTADOS ESTADUAIS:
Coronel Pedro' Lopes Vieira
Professora Antooaleta de Barros
Doutor Othon da Gama d'Eça
Doutor Rubens .. Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Calil Bulos
Doutor João Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferrelra de Melo
Doutor Rui Cesar Feursehutte
Doutor João Estivalet Pires
Protogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seára
Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor'Cid Loures Ribas
Feldx Odebreeht
Heitor Pereira J.I,berato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro L()ngo
Frederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozi'mbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer,

'

Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor YJmar de Almeida COl'iêa
Doutor Silvio Ferráro.

O Doutor Aristides Largura foi inçluido em virtude dos en

tendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro.
A Comissã_o Executiva c.oncita todos os seus correligionários

à maior diseiplina para assegurar ao Partido vitória Que lhe evi
dencie o prestígio no seio do nobre e altivo povo catarinense.

Florianópolis, 15 de dezembro de 1946.
Ass;) Nerêu Ramos, Presidente; Celso Ramos. Vice-Presiden

te; Rogério Vieira, Secretário; Pedro Lopes Vieira, Tesoureiro;
AderbaJ Ramos da Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castr.,
Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, 'Ti_.
tor Buhr, Pompílio Pereira Bento, Ernani Bittencourt Cotrim FI

lho, Frederico Hardt. Ad.ern.ar Garcia, -Valério Gomes, Alfredo
Campos, Carlos Esperança, Heitor Pereira Liberato, Jairo Callado,
João dos Passos Xavier, Atílio Fontana, GasparinG Zorzi, Carlos
Ziperer Sobrinho, Roberto Oliveira.
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COMUNICAC'AO
EXPRESSO SUL AMERICANQ

E. Figueiredo & Ci�. Ltda.
'Rua General Couto de Magalhães. 262 - - São Paulo

Transportei de cargol em geral
DOMICILIO A DOMICILIO,

Temo. o praser de comunicar aos' Snrs camerciantes e interessados
em geral, que a partir de Janeiro proximo, pa..aremos Q fazer o

no••o ••!'Viço de transportp d, cargo. dir�tomente de sAo PAULO a

FLORIANÓPOLIS - e v'ce-ver.a. com vi.,gen. regular .emanalmente,
em caminhõ.. propries

Informações com o Snr GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia Geral de Transporte.). rua Alvaro de Carva !ho. 2.

Tel.fone 1.677. - End. Tol. «DAVILAB
Florianópolis. 22 d. Dezembro de 1946,

I
I

QU�R VESTlR·SE COM COHfORTO E ELE.G�"(IA 1
PRbcDRE A

'Alfaiatária
·

Mella
Rue Felippe Schmídt 22 Sobrado

.'
o

LI..

ESCRITÓRIO JURtDI�O COME:RCUL
(Com um Departam,ento Imobiliirio)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsaa
.

.Di1"o.!tor: dr. Elisiário de Camargo Branco .

ADVOGADO '

Rua Frei Rogério, 54 - Fone &4 - Caixa Postal "
'flDclereço telecrifico: "Elibrallco" _ Laje.; - Bt- Catarlll.

CONSELHOS DE BELEZA e em quantidade suficienLe 'para

A MODA DOS LEN()O� DECO�
cobrn- comp letameme os pedaços

RADOS
de couve-flor. Coloca-los em um

Paris, (�. ,I:<'. 1.) _ 2\;10 uá rnu-
prato grande, untado de manteiga,

,- há Corríprimí-Ios para que "torrnemIher de gósto, ou melhor, na-o la '

mulher, que não lenha em suas1 unl� camada ....lisa. Polvilha-los de
queijo gruyere 'l'alad-o Cobrí -losgavetas alguns desses lenços en-"

"

,

cantadores nos quais a engenhosi-
com molho coado

..

na passadeira e

dade dos Iabrícantes se junta �o ! um. pouco de queijo ralado. íntro-
, Iduzlr o prato no fôrnotalento dos pintores para os tor- ..

uar Ve>l\d�d,·ei,eas Ob, ras primas.' ,[ 110RT <\. D*" .

.�ão esqueçam todavia, que cada
19'"

- OS ALLIADOS

Iano, para França, é a Riviera f.l'cUl-'
i zo grs. d.r manteiga, 150 gr-s.

de assucar 6 OVüS 125 °TS de'
cesa q ll,em decreta o" jeito" de .' ','

.

, I:> •

L1saI' os lenços. 11al'lni1a d,e l.rigu cascas raladas de

<Não o usem mais dando um nó! H?lã'Q 1 colhet-inha ·dp j'pJ'mPTlIl·o em

lsoh o queixo, à moda do campo ou; po marme,;:_ e massa de atbri�ot.s.
I ',4 'b

Bate-se a manteiga com o crermo
com lima pou .d. caioa 50: re a.

. ; junta-se a.s ,gemmas O a.�s\Jcal' ·e a
J.l\G<l1ile, á moda de nossas avos

, , " I"t ,,' casca de limão e por ull imo a fa-
usem-no agora a napo 1 ana, '.

t tda .n t A .l'I'Ilillia p'qnell'ada Jlrnta1ille'llilie com
00.m a pon.a cal a .nas cos as.

o :liermenLo e as claras batidas.
nova moda assim o exige. D t '1

.

".
,

es .a massa cozm ram-se tres
Marcel Rochas, que conhece to-

f d d t 1, f
'.

dos os SHgl'�dos do uso da renoa,"
un os 'e 01' as em ermas iguais

"
'1'

I
b h d d

assam-se passa-se elDltre ellas a
UeJ.,hzou-a I';;n1 arra ",-o 1'.('; -OI' 'e

'

.

uiri lenço beije rosada, 'par.a 'com- .
geleia e a marmelada unem-se as

'lJ'lla: ) ",-'-'"'
'1' IP·atres 'e EmfeJ!.t:a-s'e c.om uma gla'i]' ..1' oonv UIl;! casaco <ce vlagem':.ce de.rhum 'côm de rósa ccom as

W01'[11' nos ·seduz com um IEmoo .

de c0r,es ·delJ,cadas co.m desenho.s amendoas LonxIas'.

de miLigas l,ücomoilva:s ·e vagões
que Só se vêm ainda em filmes
de cowboy. Knizé a;presenta len

ços espollLivos e tem. i,I1Spi raçõe.s
viris. Üf'ere!(�,e unI ,el,ega,nLe lenço
d;e listra.s beije e mWITon de di-

• 've,esas lrünalkla;des.

_

GLACE DE LAHANJAS
I2;)0 g:rs. de aS3uear, 2 enlhel'es

Ida,s de sopa de caldo de limão e 2'
001heres de laranjas verme,lhas.
Pen.eira-'se o as;;ucar e mexe-se

eüm o caldo das fI'llict.as até, fi,ear
uma massa lisa.

.seria muito long,e a ,el1ume.r,aç[w Po.de-se -tingÍl'de toda.s as ' ma.r'avilhas que os
de amarelo.

oQsLurei,ros inventaram em maLé-

l<:;s'rÉTLCA DOS PltS
,

Não se péntuba mails l� homem

ao, Vier os pés nús. Desde que as
·

mlllhenes :IJa,ssar.am a mostrar V.és,
pernas, joelhos, nada mais tem a

atração do desconhecido. Que pelo Imenos os pé>s ,ve.n,ham a aparencia
de um objeto cuidado!
Já v,oltou o .salto, e mais a.lLo do __IIIIi _

que 11l1l1lca. Convem, tO'davi,a, limi
tar-lhe o uso para pisar a.s calça
da,s e aoS tapeues. No que diz ·res

peilto à ar·e.ia ou a g.rama, sejamos
fi,ei,s a,o salto embutido de pouca
ai11,ura.
Para sa,l1Io'wdias: uma Ia-rga t.ira

de Ji,nho gr·osso, debruada de cou

ro ou camurça, enfaiando o pé e

deixando' os dedos á' mOisLra.

r.i,a de llençofl. BasLa -dizer que mm-Ica nos pameceram tão atl'a.Butes
não >Só peja 'novidade dos tecidos

empl'egwc!o.s,. como pe,la engemho-
· sidade dos desenhos e harmonia

das cores.
* .. ..,

1 RECEITA .PARA O SEU PALADAR
COUVE-FLOR AD GRATTN"
Mi:sLurar em uma 0aç,aI':ola um

pouco' de �alnteiga i�De:sc.a ,e uma

colher de farinha de trigo. Cozi
nha.r a mi,stura, 'mexendo-a sem

interrupção e, depoi's de corada,
juntar o. oaldo. Cantinlllail' ,a mexer

a mWS·5a que se forma e amnJ.eee

la com cl'eme, der.ramada em pe

quena quanLidfllde de cada Yez.

Deitar .sal ,e pimenta.
O molho deve ser u'l1lohw.sü e

!

�_, l avedudrudo, mas não mui,to eoSpesso,

um pouquinhO

R8dio-Tecn;co-Ele('�roo
Fundado em. 1935

Montagem 1e !"fdios, Anlpli
ficQdore.-TrQnllmi••o�es

Material importo:d" direto'
lTlente dOIl U. 3. A
ProDrI,tá, io

Otom-r GpClÍ'geS Biihm
E:eche . Tecnico - Profil,sioJ"lo}

formado no Europo
..'l(jnon6po.'�8

�uu 1000 'Pinto n 29 'So!-.
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
MES DE JANEIRO

10 _ quarta-f.eira· - Farmácia.
Esperança _ Rua' COl1lselh�iro Ma_,
fra.
'4 _ sábado _ Farmá,cia Nelson

_ Rua' Felipe Schmidt.
5 _ domingo _ Fai:'mác1a Nel

son - Rua FlGlipe Schmidt.
11 - sábado - F'armáJcia M·o

derna - Praça 15 de Nov,embro�
12 - donüngü -,- F1armáci:a MO

derna _ Praoa 15 de Novembro•.

18 _ sáhado _ Fanmáoia Sto.,I
!' . Antôni'Ü - Rua João Pinto.

19 _ domingo _ Fa'l'mácia StO�
Antônio - 'Rua Jóão Pi,nto.

25 - sábado - Farmácia Cata
riuen8e - 'Rua Trajano.
26 - domingo _. Fal'máJcia Ca

tarine.nse - Rua Trajano.
O serviço 'l1Jolturno ISlerá' ef·ebuad,o

pela Farmácla Santo Antônio sita.
li rua João Pilrno.

'
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o ESTADO-Quar'a feira 8 de Jane�ro de ".7 3

Vida eocial
rCOMTE. PLINIO' DA FONSECA

CABRAL

ANIVERSÁRIOS �

Pala-

FAZEM ANOS, HOJE:
- o sr. Ladislau Romanosky.
----; a exma. vi�va d. Jul ia Branco

Moelman.

, VIAJANTES

RJebação dos Pélis'$a�eioos- em

,barcados pela Atíenovave da

CI'].1Z'eiro do Sul PP-CBX Tupi
no dia 7. 1.

P,ara Curi;tib;;t: Aldo Di Bel'lladi

Com desUno á S. Paulo: Yeda

oedenl.e Cuiit.iba : Salomão
tnick

A data d.e hOje registra a nata. Relação dos passageiros chega-
Iício do sr, COiH'!Le: Plinio da Fon-. dos pelo avião da VARIG "1'1'-
seca Cabral, capitão dos Parlas \fAX", tendo como comandante o
-em F'lortanópolis. :::; C
,_. l,_l'· arlos H, Ruhi. do dia 6 de na-

Cidadão de aprlmora,das vir-Lu- ue iro de 1947

.,�J,es d�. ,espÍl'ilo e de cot-ação, o ilus- Sr. Helio Poli. Carlos Goulart,
I. tre alICIaI da nossa Marinha soube Claudino Goulart, Alfredo Altern
-grangea'r, en.tre, nós, vasto círculo bernd, DOTa Alternbernd, Izaias
.de ?sLITl;a, m�Llvo par que rece- Ba rhoza, Jorge Ahlud,
bera hoje JUSLas e eíussivas

110-1'
De Porto Alegl'e para Cur-itiba

menagens. Isaac �'t'tlmbl'lbGh Nocolanesyi,
"O Estado" cumPl'imenta-o l'e5- Conoe ição Santos LIma Nocolaues

peítosamente, com votos de f'elt- k i, Marina Noco lauesk i, Iglacy ::\0-
. cidades pessoais, I I' C

"

co ClJe,� ,l, amilio Caminha, Corina
do VaI Bíanla, Padre. Jon Francis
zeck Wrobel, Nestor Leindecker,
maiia S: Leiudecker
DEl Porto Alegne para São Paulo
Cícero Bragagno lo, Carlos Es-

- a exma. viuva Oscarína Ca- nesta Werres, Arnaldo Kaan inski,

,misã�a �����a Eulália Polli.
"'illian Obrien, Elfonise Obrien, Para restabelecere r .....

ondenando U·.' chcmçoOsmar Espirita Santo, '-'
� a menina Iracy -Gandolfo. ordem D PI'- a menina Arací, filha do sr,

De Flopolis �par'a �üo Paulo a a eS1Jna Adem.ar-Comunl·slasVitót-io Gandolfo,
Ernesto Pereira, Lisoleto Eríca Londres, 7 (U. P.) _ Fontes

Dora Heller Pereira, Egon Schaden, O' I' b 'L'
" .

if
c',- P I -r-

=-a exma. sra. Isolina Nativida- A lb' T lei 'C ' ,

'/ governamen
.a IS l'l arueas ln ,01'- ,"';ao' au o. I (E.) - Ao lado da pela imprensa paulista, Deu-se a

.d...
,"� erto 'a ,eIXO, atarina Bianchi, man I id d '1'1 (I d I'L

.

I' I 'I' d tid '
. ,e, esposa oo sr. João Batista Na- Cacilda Boramoff. '

. 1 que C1_: au .01'1 a es rm nares I', ',pu ,'IU o povo pau 1- a a a ian- i a 'lança
.

'e um pare] o S'UPOSLO

tividade. I inglesas estão _l)l':,pal'ando a maior ça de Adernar de Barros com os
I
cristão e brasileiro com outro sa-

- a menina Maria da Graça Di-

V d 10f-eOlslva ela hístoria da moderna comunistas, D. Carmelo, Cardeal i hidamente anü-crístão e anti-na-

·.gi'acomo. en em-se· Palesl.ína, para repel ir o que' � t de S. Paulo, condenou corajosa- cional, por, isso que contra Deus
- a ,exma. sra. Nanci Vaz Rosa, I

diz ser "lima aberta rebelião con- mente o conluio. I e inLermrcio.nal.

"e�o.sa do sr, Artur Bosa, do co-

com
- tra a lei e a ordem" pr-omovida 1'1:- Eis o teor da mensagem daque- Portanto, corno advertiram os

mercio local. I urge�clil 'los jude,ll's extremistas. Adiantam le pr incipe da igr-eja, óon-íenando bispos de São Paulo, o-s católicos
- a sta. Olg-a de Almeida. os mesmos inrtn-mantes que tctCI1),3 o P[;C,(o Adernar - Cornunistas : não podem concorrer com seus vo-

- a sta. Mar-ia Edamar Leal, Guarda roupa, penteadeira, os ramos do Exérci!o na '1'(']',a "Dl'�\(mt.Lll'a{lamenLê, realizaram-se Los em benefício dessa conjuração
. runcíocãria da Cia. Telefônica, mes a, est a r. te laqueada Santa tornarão parte nesta canu ,:1- as previsões do episcopado pau- eI,e lesa Divioo,a,de e de lesa Pátria.

paro livros, cadeiras, cámo nha. Tropas elo Egito ,esliio Chf'- li,sLa, exaJ'adas na nota oDci:aI da Quem f.or c81tólj.co -e brasileiro,
com colchão novo em ho m gando a TpI'ra �anla, por l'orl,)\'ia clll'ia {' na circular coletiva, publi- cumpra seu dever el,eti'Loral: os vo-

estado, por Cr.$ 1.30'0,00.
.

e, f.errovia. oomo reforç-os. caelas em l)l'incípio� elo rn('� rindo tos elos fi'cis cl'is,tãos são pam os

Trotar à rua Vidal Ramos, I crisLãos fieis.

I no, 45 - das 12 ás 18 horas. S. Paulü, quatro de janeiro de

quarenta e s'ete, (a,) Cardeal Arc'e-

bispo ele S. Paulo."

1------

Ilnstttuto de.
F�necoloo-ia
Ri'o, 7' (A. N.) ,- 'Do pl'üfessor

LnáJcio Az;ev.ed.o Amara:t, l'eitor da.
Univer,si-dade do Bra:sil, lIecebeu (l

mini'stro Clemente Meriani uI
o.fício i.nformando h:a-vr!' s ido CIo'

do o I'lJJsti,tuto de F,; 11(� \dpgia. f.
ser incorpora,1jp áqucla univ,eri
de ... Seg1ulJJdo o me'smo ofíc!o/
f.erida cr,iação foi al)r0Vad�
Conse.lho DniversHár'ú em

de 26 de dezembro ÚI_It!110 I

nimid!llde, 'com os parec.ere!

comissões de e-ns.i,no e l,�i
I,egtislação ,e l'e.gimentos,

'

Instituto de FinecologÍa
lido por oonta das Pl'ÓPJ:1\.
ela Univ,ersidade do Brasil.

Gama D'éç.a El1IlJe,sL.o ,StLodieck Jr.
Elza Boos Ac-e.lün Dari,o de f)ollZa
Amguslo Bergmanll AJD�no Zane

tLa Vitorio Buri,go .Alfl�edo TOrt'a-

Outro aspecto. da apoteótica con-soeroçao rIO futuro goverl1o(/(!1' de Smit a Catarina
-------

Banquete !':a Harmonia Lira, em loinvile

cC,a,

Embal'Coaelüs para o Rio: La-e.l'cio

'L,eal Léa Schmielt Letal Flavio -D' L"ulpados OS
Aquino Mari,a Prousolina. D'AqUi-I-'" ,'-
no JalCY de Medeiro,s The;g�s Mielfloc eSfl-vadoresP'3:ulo Di Bel'lnadi Pi,rels José Mon-
,:t�ilro de Oa�'tro Jr. I Rio, 7 (A. N,) - Segundo s,e diz

Relação, dos pa-ssag,eiros que
a caus'a do nelal'elamento da d,es-

,embancaralffi no dia 5-1-47 no Avi- carga dOos navios no üai.s do parlo, '

ão da Cruze.iro do Sul PP�CBY ; procedem achar-s-e em greve os

Tamoio" para ,Porto AI,egme: 008-; estlv,adores que serv,em na Compa-
mar de Figueerdo Gne.ll-José ,nh,ia de. Com-ét'cio ,e :\Tavegaçã,o. Os

O b·· d d \
Wla,dimir.ski-Danioel Faraco. De-, est.ivadores haY�am conseguido um S 80 reViVeR tes o e s as trp.
sembarg-ador nesta mesma dMa do' aumento de ,salarlO, mas a campa- Manaus, 7 (D. P.) - Chegaram ram tempo para abandonar o apa-
Rio de Janeit·o e escalas vindo d,O

nhia obrigou-os .a tmbalhar r�a!s I a ,esta oapiLal e foram internados relho, mas 8.scaparrum da morte

,Rio': Zil:rna Praelo Fr.eysleben-Ivall urna hora por dIa. Em represaha na Santa Casa local, os ,sobr'evi- c8.nta, como aconteceu aos demais

Fr,ey,esl,eben-Emilianà elo Carmo os tr.aba.lhadore.s ,ncg,am-se a fazer w�nLe,s do desasLr,e ,ocorrido com â

Rf\Jmo�-AnLollio Carlos SanLos-An- o.s serviços exLraor?inál'io-s, ,e dai I hidra-avião da P3!nair do ,BraSil.,
pas'sa.gei,ros, graças a violência do iii Atania Carlos de' [\f,esquita Roçha a causa do .congestIOnamento .no sábado úHimo. Falando a repo.rta- baque ,que os ,aLil'Oll para fODa po8- • p,·afro maZCn8S

Aidé SerraLinc-William Wi'llson ,porto, pois os navios daqu�la com- gem dos jornais desta capital. la� ,lo buraco produzido' em cons,e- Manal)s, 7 (1\.. rj.) Foram

'Ser,raltin07TardDulo- Serratine-An- panhia Jevam mails tempo no des- mentara.m o desasrtre que tantas quênci.a., do despeda'çamen,Lo 40 transf,eridas para de,pois de alffia-

!lJonio Gomes Colho-Maria Julia via elo cai,s do port.o. vítimas ocasionou, ac.r,e,s-centando avião. Continuam os t.rabalhos no Ilihã as fes'bvidades comemo1'ati-

.()�2,lho'-Paulo Watell'ke�p'er�Syl-
II.'IAM A RE.VI�_A que o hidr'o-aviáo ca'p'Ültoll ql1al1- sentido d·e s-eI'em retiradas os COl'- vas do c.inque.ntienário do teatro

. wesLer Blaszczyk. prosede1nte S. IL • � lt:!\ po procurava "aquaLi€ar" ,em fl'en- pos dos demais tri-pula.nt,c'::> e p.as- Amazo-nas, devfmdo ser 01'00-0.1' ofi-

Paulo: Antonio' Sa,taella-HerbeIlt O VALE 0,0 ITA.IAI te ao porto de São Paulo de Oli- sage:iros que fi.caFam ,submersos no
! oial o sr. Leôncio Sa'lig, procura-

<:GofJtschalk-Aristides Zomer. pro- y'c-nca. Afirmanam que não tiv,e- I bojo do a,parelho. ! dor geral do Estado.

Vendem,.se,
Um quarto, uma sala de
jantôr, um quarto de

creança etc, etc, I

Tratar à rua Vidal Ramos
nO. 24.

"

,
I

'i

Catarinense: ·0 dr. saolo Ramos, o 'bomanitárib médico ',tine ba uma decada de
anos vem atendendo com carinho e 'zelo os nossos doentes. é candidato a

deputadO estado-ai pelo �Partido Trabalhista Brasileiro.

Catarineose,. vota ·em Saulo Ramos, e terás a certeza de teres algnem na
assembléia' legislativa que defenderá os teus direitos e . as leis tr@balbistas.

.
�

Trabalhador catarinense, prestigia com teu voto, o médico honesto que é
teu amigo e conhece as tuas necessidades.

. .

.'

Vota em Saulo Ramos candidato a deputado estadual pelo P. T. D.
, .

,�
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# �ONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
•

• N. 848
l Por Intermédio do Departamento das
• Municipalidades, a Prefeitura Municipal
'-Ode Joinvlle encaminhou' a êste Con-
selho um projeto de decreto-lei que dís
p� sôbre o Impôsto de Licença de Veí
culos, criado pelo decreto-lei n. 36, de
24-12-1938, conforme tabela que será ado
tada a partir de 10 de janeiro de 1947.
Nada tendo a opor, ofereço à Casa o

seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos redigidos pela Secção
Legal do D. M., o projeto de decreto-lei
da Prefeitura MuniCipal de .romvne, en
viado em oficio n. 252/2.335, de 23 de de
zembro de 1946.

S. S., em Florianópolis, 30 de dezembro
de 1946.

Severo Simões, relator.
N. 849

A Prefeitura Municipal de Itajai apre
senta à consideração dêste Oonselho o

projeto de decreto-lei em' que acresce os
vencimentos de seus funcionários.
Essa medida está de perfeito acôrdo

com os dispositivos estabelecidos pelo de
ereto-ter n. 189, de 7 de agôsto dêste ano.
Entretanto, o aumento anual da receita
no último triênio, é Inferior ao valor do
encargo que o projetado acréscimo acar
retará para os cofres públicos da referi
da edilidade.
Assim sendo. sou de opinião que o ci

tado projeto de decreto-lei volte à Pre
feitura de Itajaí, afim-de que o aumen
to de vencimentos proposto seja reduzi
'do às proporções determinadas pelo acrés
cimo anual da receita no último triênio.
S. S., em Florianópolis, 30 de dezembro

de 1946.
Jairo Callado, relator.
N. 850

A Prefeitura Municipal de Gaspar en
caminha à consideração dêste Conselho,
por intermédio do Departamento das Mu
nicipalidades, um projeto de decreto-lei
dispondo sôbre a vigência do crédito es
pecial de ors 35.0OQ,00.

O presente processo toma extensiva ao
exercício de 1947 a Vigência do referldv
crédito aberto pelo decreto-lei n. 53, d",
:28 de junho do corrente ano.
Sendo justa a medida, sou por sua

aprovação, pelo qUE' apresento ao Plená
rio o segumte

Projeto de resolução
O Conselho Acíuumstrucívo do Estado

aprova, nos têrmos em que foi redígtdo,
'0 projeto de decreto-lei áa Preíertura de
Gaspar, encaminhado com o oficio n.

243/2.392, do Departamento das Munici-
palidades. .

S. S., em Florianópolis, 30 de dezembro
de 1946. .

Ylmar Corrêa, pi(>oidente e i eiator.
N.851

Avocados pela presidência
A Prefeitura Municipal de Biguaçu, por

. intermédlo do Departamento das Munici
palidades, encaminha à consideração dês
te Conselho Administrativo um projeto
de decreto-lei que visa abrir o crédito
<ie' Cr$ 3.375,00, destinado ao pagamento
do abono de Natal aos funcionários mu-
nicipais. .

Favorável, apresento ao Plenário o se-
9'I,f"'1t"'"

Projeto de resolução
nseiho AU'."lnl",mtlvo do Fstado
nos têrmos em que foi redigido
rção Legal do Departamento das
alidades, o projeto de decreto-ter
·Itura Municipal de BI!juaçu, en
oficio n. 255/2.357, de 2(1 de de

. = 1946.
n Florianópolis, 30 de dezembro

.. Corrêa, presidente e relator.
N. 852

·tura Municipal de Orleães en
por' Intermédio do Departa
Munlcipalidauf's, um pedido
suplementar de seiscentos e
elros e quarenta centavos

"'!.. : entar a dotação 1-34-1 do or-
11 snte.

-.,�. " satisfeitas as rorrnetída
v, ). que, de resto, merece
.� r.

" v, apresentamos ao ple-
\'!
·1'0 �l ... resolu�ão
'.'. mlstrativo .10 Estado

•:, ,,;, '. \,ermo..s, o projeto de de
, • I.. __dade dec Orleães capea-'}';'" , '623/46. .

es, em 30 de novembro

," '. presidente e rela�Qr.
N. 853
l federal encaminhou à
Conselho o projeto 'de
'do sôbre a abertura do
e Cr$ 2�.744,10, destina·
das dividas de exerci-

provação do projeto em
ofereço ao Plenário o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, tios têrmos em que se acha redi
gido, o, proj�to de decreto-lei da Inter
ventoria federal, remetido com O oficio
n. 1.070, de dezembro do corrente ano.

S, S .. em Florianópolis, 30 de dezembro
d.e 1946.

Ylmar Corrêa, presidente e relator.
N.854

A Interventorla federal submete à apreciação dêste Conselho um projeto de de
·creto-Iei que anula, na dotação orçamen ..

tária da verba 1-077, do orçamento em
vigor, a Importãncla de Cr$ 1.200,00 e
abre os créditos de Cr$ 500,00, .

Cr$ 300,00 e Cr$ 400,00, suplementares,respectivamente, às verbas 2-003, 3-007 e4-009.
Com meu voto' favorável, apresento ao

'Plenárlo o seguinte .

Projeto de resoluçãoO Conselho Administrativo do Estado
a.prova, nos têrmos em que se acha redigido, o projeto de decreto-lei da Interventorla federal' que anula dotaçdo orçamentária e abre créditos suplementares.S. S., em Florianópolis, 30 de dezembro,de 1946.

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento".
das dôres nas juntas. é devido
exclusivamente 'ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

r-ins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso,
Os 'rins executam o trabalho
importantíssimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, .mais
ainda, cada peusamento e ema-

ção concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos, oa rins
filtram esses elementos

Pilu

o Mucus da
Asma .Dissolvido
Rapidamente

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
.para o fim especial .de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro) elas "tonificam
os rins de tal maneira que estes
possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são filo
�rados (' eliminados. do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vida a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças. surgem embaraços ao-
.

seu funcionamento e eles não

,mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos 'musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo.
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
,Ihice". Os"primciros sintomas
são em geral as torturan tes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terr iveis
dôres nas costas. Aa Pilulas
De Witt vão ler. à sêde de
todos os vossos males - aos
Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA
REUMATISMO LUM
BAGO '- DÔRES NAS
COSTAS E JUN1'AS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

Os ataques desesperadores e violen
tos da asma e bronquite envenenam
o organismo, minam a energia. arruí
nam a saúde e debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova fórmula
médica, começa a circular no sangue.
dominando rapidamente os ataques.
Dêsde o primeiro dia começa a deaapa
recer n dificuldade em respirar e volta.
o sono reparador. Tudo <{ que se faz ne

eessário é .. tomsc 2 . pastilhas deMendf!co
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trote de ca��8
rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente resFação .livre e fáç�l
rapidamente e complm'o altvio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
M.ndaco, hoje- mesmo, em Qualquer
farmãcia. A I19SSa garantia é a sua maior
proteção.

Mendaco A�o!:m��'"
Agora tambem a Cr $10,00

...

'lIRA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

�
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

,.80RIIGRI0' Dal. s. L'
CAIXA POSTAl. 36

'. _UMENAU. SAWTA CATAIIlNA

PARA Os
'BEXIGA

Ias
RINS E A

Di-WITT
o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e msia a quan
tidade do taaJanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

QUEiXAS E RECLAMAÇ�'ES
PREZAIJO LEI j 1)],( ::... u lue '.li.

iptere�sa 'e. reatmeute ulua provldencta
ssara endireitar u que esuver errado -.JQ

par,a q.uc al.il.l1.lIÚl tarta oao se repna; e

NAO o escândalo que a sua reclamaçlo
ou Queixa poderá vrr a causar I encaen-

uh.,.. á BEL";.I,U I(E{:LAMAÇO�.
.de O I';STAOO. que o "�"" sera leJl"'.o
sem demora cu) connecuceero ee que.
de drrerto. rt":C�...ead� 0,;. !I utna l.oior-ln_
� do reeulrado. embora em ai'("uns ca

sos ai..o !t":'Jarn pubJ';'(·411.(),- 11e!tl a recta
maçà.v Ul.:� -Ao p,U'làU4,;U�la tomada

Ylmar Corrêa, presidente e relator.
N.855

IPor Intermédio do. Departamento das
Municipalidades, a Prefeitura Municipal
de Concórdia encaminhou a êste Conse- Ilho Administrativo um projeto de decre- (to-lei que visa abrir um crédito de ....

Cr$ 30.814,80, destinado a suplementar
diversas dotações do orçamento vigente .

O processo está munido de todos os Eüe
mentos exigidos pela circular n. 10, :1e
10 de março de 1945. do Departamento
das Municipalidades, estando, assim, o
pedido, devidamente justificado.
A Secção de Contabilidade do D. M.

nada opôs, e a Secção Legal elaborou
novo projeto, que está em condições de
ser aprovado.
Assim sendo, com meu parecer ravorà

vel, ofereço à Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo elo Estado
aprova, nos têrmos redigidos pela Secção
Legal do D. M., o projeto eLe decretO-lei
da..Prefeltura Municipal de Concórdia,
env.w,do em. ofieto n. 255/2.357, de 2'3 do

lcorrente mes.
Saia das Sessões, em Florianópolis, 31

de dezembro de 1946.
Severo Simões, relator.
N.856

Por Interméctro do Departamento das
Municipalidades, a Prefeitura MuniCipal
de Brusque solicita a abertura de um
mentar diversas dotações do orçamento
vigente, para o que encanu:,', "U o res
pectivo projeto de decreto-lei de fls. 3 e
4, que veio acompanhado de ,odos os
elementos exigictos pela circular n. 10, de
10 de março de 1945, do D. M.
·0 pedidO está amplamente justificado,

e, segundo a Informação da Secção de
Contabilidade do D. M., os recw:!os In
dicados compor�am a operação
Assim sendo, ofereço à CaRa. n &E'guinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova o projeto de decreto-lei de fls. 3
e 4, da Prefeitura Municipal de Brus'lue,
enviado em ofício n. 255/2.357, de 26 do
corrente mês.
S. S., em Florianópolis, 31 de dezembro

de 1946.

!�1;?�os
TOMEM

Uin�D cr�Ds�taêD
"SILVEr RA,"
Grande T6nico

Empreze de
C�� H E

navegaçao
'REM

f

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o SUi (,;"r rmense escuta
diar iarne nte 8 Rádio Difusora

de Laguna.
970 KJc,. ( n o e s médias).

HOI ár ios de rr r ad iaçôea: - Das
lu às 14 e 17 às 22hofas .

Represencanre em Fior ianôpolis;
D. F'. DE AQUINO

Rei. do Jornal «O ESTADO»

• RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS,

Tôdas ás bebidas, inclusrve a!I
tabrícsuas em outros Estados,
retiraram suas 'canaidal-ura.5,
vara ceinar nos lares catarí-

I nenses,
- em' vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT.

MAtHADO ,I tlA.
Aq&at.ciae" RepJ'..en� em

0••0}
fY'..otri.: Florian6poU"
aua Jeão Pinto. n. "
Caba Po.tal. 37
rUicl: Cresci6ma

R-UQ tJoriano Peixoto, ./n
(&11t, Prápt'ib).

T.legl'amaa: ·PRIMUa
'"crent•• '11.0. principal.
muniotoloo do Eeto-fo

O' 8ab'ão
;

"V!R" Ira'CM'* .. \ \JIL.
W ''l'\�' jl;" Ir'.. I,f 1" ... I,

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
A 0'l8xima' rapidez e e"'lrentI8 pa >ii tr<-o sport- de !lU �s m'=fcadorias.

Agente� • m Flcrianópolis . CARLOS HOEPCKE S. A.
.__.---------------------

CURSO DE MOTORISTA
e

Serv ç.o de Pront'"' Socorro de Automóveis
Ensioe·'se 8

Amado�
dirigir automóvei'il
e Prof, ... " lonal

Teo.ria c

Atendem·se

GA.l'(�GE

prática.!.... cQnhecimeooo do motor.
cha'n", b, para repilrog de urgên<:ia.
Aut.o-E3C( la -47.77

UNIAO - PRAÇA GAL. OS(jRIO, 40.
---

E·SpC(1 '" I 'DA"E", �. ALi" LI

l
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o EKT�DO-Quarta feira 8 de Janeiro de 1947
----------------------------------------�------------------------------------_.------------�---------------------------------------------------

CLUBE DOZE DE .AGOSTO-Di_a 12, [dcmíngo] .Soirée com Inicie
21 horas .. Dia 18, (sábado) Festiv ,-I promovido pelo Gremio Marabá, com inicio às 2
horas .. '.Dia 25,'{�ábâdo). f"e�tivâl promovido Feio Gremio Icaraí, com inicío às 2�
Em defesa dos inams f

i
o CONSELHO f\iACIOj\AL DE PROTE('ÃO AOS íNDIOS SOLICITA ',IL MEDIDAS PROTETOI1AS EM FAVOI1 DOS REMANESCENTES DOS L

motos TUCHA. in: RODELAS, ESTADO DE PERNAMBUCO

Transportes regulares de cargas do

s10 FRANVISrO �O
Informações com os Aqep tes

Ftcr ianôpolis - Carlos Hoepcke S/A - C I - T· r to ,. 1.21 '} ( E'1d t'" eg

São Francisco co Sul -,Carlos Hoepcke S/A _. CI - Tt' e lr ne 6, i\lODREMACK

".';'

p ôr to de

SUL para

�, ,

NOVl YORI

Endereçado ao Sr. General Der- Exército e profundo conhecedor
meval Peixoto, Interventor Fede- da nossa Histór-Ia, não é em vão
ral no Estado de Pernarnbuco, o l solicitar que sopese.. em antes de
Presidente do Conselho Nacional de tomar uma decisão .o qUE' deve a

Proteção aos Indíos, General CâTh-1 nossa Pátria aos lnasilfndios co

dido Mar-iano da Silva Rondon, en- mandados pelo bravo Dom F€Ji,pe
viou, ontem, o seguinte ofício, de Oarnarão, que garantn-am as es-

n. 639: trondosas vitórias das duas bata-
"Jurutc encontrará V. Exa. copia lhas do Gua rar-apes, feridas TI'O so

.do expediente (OI. 138-Sj.a) de 11 lo Pernambucano e a que deve o

.do .com'ente) ern que o atual Dire- Bras il a sua Independência como

tor ínteríno do Serviço de Prote- nação, com a expulsão dos Holan
.ção aos lendios - Dr. oMde-sto Do- deses dessas glor-iosas glebas onde
nauírn -Días da Cruz - pede pro- já se supunham militarmente ra

vidências dessa Interventor-ia, afim dicadcs, após ?'l anos de ocupa
.de assegurar' a posse da:s terras ção l

.ooupadas peols remanesícentes in- Vi l - Fma lmeute to c.uu us mi-
dios Tucha, de Rodelas; e ve-nho nhas mais foi-mais desculpas pela
corroborar êsLe apêlo angustioso, extensão dêste com unícado, caso
em �eu nome no do

_ �_onse,�h? �,ue I ,',,�a alta admínístração, por cir
_pr.esldo e que, ern sessao ordinát Ia

I percepção, SIQ decida a apoiar a
.do dia 12, também do corrente, vo- aiHlliele elo chofe executivo do rnu-
.tou ,unamirr.amemt,e ,pR:'a qU� rosse

I uic íp io elo Jatinã, tomo a Iibordade
neal íeada, com UI gencia, esta in- elo ororocor a V. Excia. a inda uma
.tervenã.o. sugestão, qu consistir!a na 'apr'e-
II - Além disto, tenho recebido fleJll,lação de um oulculu do monrau

,diret.a.m�nle várias apelos telegrá- te cio f'óro o' elito municípin julga.
ricos dos, principais tuxáuas dessa

posivcl usuf rir com o arrenda
perseguida tribo, implorando de-

rneuto das t,ena� da ilha elas Viu
.sesperadamenüe ,pOI' proteção, e

vas, para que ést e Conselho o
aos q uaís sempre procurei a.ten-;:.;. ,P. I. promovam,' íuoontínentí
.der, dirigindo-me, também pOI' Le-

1egrrumas à administração supe-
rior desse Estadoreendo que o úl
timo apêlo dêsses tuxáuas foi P.cxr
mim encaminhado ao S. P. L e deu

luga:[' ao pl'oce,siÜ's qll V. Exci.a. vai
l'e,Cleber e em ,cujo COI'pO fígma o

_já l'e,ferido ofício n. 138-S. À .. , da

,dinetüria deste citado Serviço.
IH - Como Y. Exci,a. verá da

-exposição fei la ,Pelo sfol'ça'do Di

retOl: do S. P. L, seu antigo co

manda,elo do Colégio l\lili tar, esse,s

índios ocunavaill1 uni arqLüpe-lago
"do rio S. Fra'l1JCisco, o qual 'esLá
;SIob .a juri-sdição do Município de

, J:aünã; e, com aquiescência ele all

tOrI'idades munici,pais, sob a funda

mle'l1ito de que os índios que ocupa
va:m as ilhas mão pagam fÔl'o à!

Pref.ei:lura Municipal, foram S€H-

.do llsul'padas aos nossos patl'Íci�!
amel'abas tôda,s as iihas qu-e

'

ha-I' via longas anos eram 1)01' e,les ocu

..
padias edas. ,quais re,g,La'va ulüma- I
memrbe - não obstante .Lodos o.s I
embargos feitos pelo S. P. r. c P(W

I,ê,sle .conselho, contra sme!.hante

,esbulh'O - apenas uma ilha, cha-)
mada das Viúvas. IIV - Pois b€'m, mesmo êst,e der-

,----

radeiro l'efú:g'io é ago['a objeto de

inlililSila pressão contra os po.bl'es
selvkolas e vem então ês,te Con
,.selha fazer a V. Excia. um vibl'an- I

te wpêlo para que V. Excia.. -orde
[]Je pr,enlori:amelnt,e à a\Itoridade
munici;pal de Ja'linã que c,esse de
4�corch.ar' êsses pacíficos amel'a-

bas com exigências de pagalp-ento
.,de fôl'o e de estol'quir-Ihes a úl!.i
mo hocado de t.erras quP restam I,.aos iil1f1eliz,es cómpatrícios, na Ilha
das Viúvas. IV-V. Exci,a. como cult.o mili
tar que é. certamente conco'l'cI>al'á
'bem como a providência que im- 'T--ha--------------

..---'-

pl�ra!Dos veement.eme�t-e, como I en sempre em casa uma garrafinha de
um del'l'ad'el.I'o recurso' a aulorlda.-

ft p ,E R IIIVO K N O I.de máxima de P,el'l1ambuéc, cons- «»
tHui;rá um alo huma>lli.tál'i{) a de
roooruheóment.o ao Rcêrto com que

-

o mai,or ,e,sLadista do ,Império

A' 1- )V (' )G' , l_)'�
"

S'� I.José Bonifácio de Andr,ade e Sil- '\ Ova - o Patrial'câ da no(!,;;) 1nl1e- ._,', Í.i .....

poodência, 'na belíssima exposiç:1o
"dI? >seu al-evanta,do memoriai ele

1824, classificava os nossos abol'Í

..genos como os mais legítimos do

',nos desta 'term brasiliense! LL I
.... V[ - Ainda a') c:U'0a;'<iel,a fio 1

.

��������__w.mmma..UM Mmgm..__RS.. a..

�---------.....------�

I troíiÁRI"iPRÕSA
I RIJa Deodoro. 3:5

Flor ianóonlie

Li v ros novos e US!!d08
em d rver so s idiomas.

A tende encomenda- de

. MOEDAS
SOTBO- I VENDA I COMPRAu).::) LIVRE LIVRE

; Libra
Dolar
Eseu: lo
I'es» B ilivia no
Peso Chil« IIÚ

Coroa Su=ca
Franco S'IÍf:O _

.- "fleso lJapel Arg"ntillo
Peso onrp urugu lio

'

! Coroa Dinamarquesa
Peseta
Frallco Francês
\'Iarco
Florim
Franco Belga

" IX

lU;�SE�e
BJv
l-'$eh
Sw.Kr.
Sw.Fr,
M$N
O$li
Dan Kr
Pts
Fr.fr.
Vm!J
FIa
Blg

perante o COn:gl'�S"'O Federal, o, m.=- 'I'lhor 'melO ele inrleuizar a União

sernelbanl.e despesa, .contanío que;
I.

sejam dofinitil'a,mcm�.e ieservadas '

essas terr-as, pelo Estado ele pee-!

na:11buC'à. aü� \ ÍIldios Tuellu, u.e't·_acor'do - como mlllto Lem aceIl-
i

tll� em oou a'fício anexo o DiretoT','eleste último Seniç:o - cum o que

dispõ-e taxativamente ó al'tig-D 21!i'1da CeJnlstituição \'igcnbe, [lr0111lll- ._ ------

gada a 18 de setembru dr 1,Çi4!i.j TOME APERITIVO
- Saúdo a fralel'nidadle. - (a) I

.

Uenel'al l\fal'lano do �jl\a Ron-iK -� � 'I ) ri"don." I ..Â." ,

Oscar Cardoso e

Cardo'Q
Olga Vva.

têm o grato pra, er da comu

nicar à. peuôos da suo. re

lações, que seu filho OSCAR,
contratou ca.amar.to com a

senhorinha WILMA
POLIDO'f<O

Iracema Seara
Polidoro

têm o grato prazer de comu

nbel' à. pesaôoil de iluail re

lações o contrat) de CQ.a

mento de .ua filha WILMA,
com o Snr OSCAR CARDOSO

FILHO

1 OS(.AR e wl�-1
I

confirmam I
---��.
FloríanópoU., 31 de dezembro de' i946

NA-O É NOÇ'VO AOS 4HIMAIS DOMESTICOS

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
.-'

ESCR!'IÓRIO: Rua' Felipe, Sehmtdt 5€ - Sata 5
EdHíci(' Cruzeiro - Flol'iatl6�olis .

175,441618,72
O,76l

10,44570,6 '39
15,2109
4.:?738
4-,5967
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

�74'55518;'50
,0,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,8224
4,5194
10,2778
3,855

0,15; I.

0,4271 r 1:221

Taxas fornecidas pela agência do Banco· C'u Bra'
sem confirmação '

Cadastro Social do· «O'EsfadC)))
PedlÍmos aos nossos disti.nlos leitores, o obséquio de preencher Q

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de comp1eta�
quanto antes, O nosso 'iIlOVO Cad:u:lro Social.

Nome .' : �

Sexo o. o • o •••• o • • •• Est. CiviJ . o o o •• o • o • • • •• Do Nasc. • •••••••••••• ti

"Paóis o o • o ••• o o • o •• : •• o •• o o •• o • o • o o •• o •• '; •• o • o • o • o •••• o •• o • o •••••••••• 4Ij

Esposo (a) 0 ••••••••• o o 0 ••••••••••• 0; •••• '. o o ••• 0 ••••••••• •• •••••••• o!

Emprego ou Cargo o o •• o ..... , •• o o •••••••••••• o • � • o •••••••••••••••••••!

\" • J' \

Cargo dQ Pai (mãe) o ••• o • o •••••••• o ••••••••••••• f •••••••••••••••••••)

• i

Observo •. o 0 ••••••• o o •• 0 ••••••• o. o •••• 0·••••••••• 0 ••••••••••• 0 •••••••• 01

: .. � , .,
,

Agra<leceriamos, também. a �'eIl<tileza de noticias de nascimentos,
I"llsaffi'<",ntos e outras, de {Jar('ntes 011 de peSSO:1S amigas .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C . 1ANTO DO DIA
'7 DE JANEIR�

,

S. Luciano, Mártir

Natural de Samüsa.ta, na Sír ia,
teve ,e."te santo a boa fortuna de

ser educado. por pais que rorarn

cr-istãos ,exempla1'es, Obediente aos

desejos deles, entregou-se Lucia
no 'dre corpo ,e alma aos estudos.
Picando órfão, distr ihui LI todos (JS,

bens herdados, guardando para si

apenas o. suf'iciente \ para conti
nuar 0.5 SE'rUS .estudos. Fez-se ordc-

sofreu o América nar ele sacerdote e roí chamado a
11 ser�'i L' a igreja ele Antioquia. Foí

Ip' iranga enoarregado da revisão dos 'texto,s
da Sagr-ada Escritura, 'ohea esta

o. Amér-ica, de Jnirrvi lle, preliau- justa ,e bem revela ° crescente
que deveria 'ser de grande auxílio

do. domingo. újtimo com o Ip iranga, desenvolvnnento do. Iutebol em
para os famosos trabalhos de S.

'de Canoinhas, foi f'ragorosamente Canoinhas.
Jerônimo. Não faltaram os calu-

derrotado pelo alto ,0'SCo.1'e,s de 7 x Fe.licitasnos os "players" do Ipi: .

.

. . .

-

níadores e oCjlus·eram acusar a Lu-

N t
-

d fi t dl- d
3 ranga e a IS1UI digna diretorin pelo .cíano 'de fazer causa comum com• ovamen e campeao o 8 a o o ve ela or'

.

o. eorijunw joinvilense, famoso notável triunf'o alcançado flynle a
1. A melhor defesa con.

, em todo O Estado., atuou com todos um advereár io dos mais L'Jl'l'ivei,s
os ·)'el'e.ge,s. ,., "

'

-

tra estas ilnjustiç-as foi o mar tír ío.

Ademar Nunes Piares 0.5 seus elernerstos ti,tulados., o que do E6iado, almejando-Ihés novos t.. é- Tendo Luciano ioo para Nicomé-

I
demonstra o ardor cornhativo e o e expressivos tr íunros (lLL"), IIa! \1-

dia, foi preso pelos persegu idores
Füi disputado, doming» últí- 1° lugar - Ademar , Nunes Pi- entusiasmo da equipe canoinhen- ralmende, colocarão Canoiuhas r-n-

enviados pelo imperador Diocle-
mo, pela manhã, na' baía Sul, o res= tímrmeiro, e Nels-on Spoganicz, . se. . tre os melhores centros futebolfs-

ciano, Com liberdade apostólica.
Campeonato Estadual de Vela da proeiro, do Veleiros da Ilha: 16,50 \ A vitór-ià dos Ip irangu istas íoi ticos de Santa Catarina

Luciano censurou ao juiz por cau-lia Divisão, eom O concurso' dos pontos.
._- -.- ----.- ---

sa clns crueldades praticadas con-
clubes de vela desta Capital : v«: 2° lugar -' Rafwel Linhares, Ho)· e 0)-oõo e t tre Fluminense ln os católicos. Não, capaz de que-
lleiros da Ilha e Iale Clube, sob o. timoneir-o, e João Paulo Gu imarães, ,. éo· .

do

I brar a resistncia do santo sac'erdo.->
, patrocínio da Federação de V,ela

i pprüOnet·oI'�'so..: dÓ Veleiros da Ilha: 15,25
e seleçãn ca.rioca te, mandou o. juiz certar-lhe a ca-

e Motor de Santa Catarina,
-. I heça. Foi em 312.

.

Sagrou-sle merecidásnente cam- 3° Lugar - Rafael Linhares Ft- Rio, 7 - A pelein entre os su- Assim sondo, somsul.- amanhã 8 DE JANEIRO \
peão o Veleiro da Ilha,' que flez)lho, timoneiro, e Stravos Kolzias, 'pel'-campe,),e.s e a &"1"(:"0 cario.m verão 0.3 :;l�.;,:wa<; a '��I)f>('aJa

1'8-1
Bt. Apolinário, Bispo

brilhante "poerform.anoe.e". proaíro, do Vel,e,iros da Hha.

I, que deveria s'e1' dis:lllia,la qhadc. '('ja enü'0 �s SLi'ilp,.cam!)(\õe:-; '; a �ão saltemos,. onde nasCreu S.
o. comandanbe Adernar Nunes Pi- '.40 :ugar .:__ João, �duardo Mo- no estádio U!3 :--ào. Jam.úJ:Jl, dl"VIGO repr,esemtaçao da F ;\L 1', ;) j)rdio Cla,udw kpohnano - que tal é o

1',es, i'negáv,eLmente um dos maiül',es rltz, bmoneIro, e HezlO .SIlvelt'a de ao t,empo.ral que cdil) Si\bl'8 .1, rm'- !(,�e:'ido. será dir:(\l.lh pelu. ál'biln I nome compl,et,o des:t'e herói da fé ..

"iaoh[;mem,s" na,cio.nais, conseguiu Souza, proeiro, do latle Clube. Lr-opc,]e f,oi transferida paca <ima- Mano VJanêl, o n. 1 dos gl'um:1dOs Enconll'-wmo-lo como BISpO. de

\ o prime,iro. lug'ar, sa,grando-se, 5° lugar - Annoldo Sabino, ti- Pil;' ,,' lo.ite da Meuropo.l-e. Hierápolis, na Frígia, oO'!1Jde Brilhou

III '

: I'" mais uma ,v'ez campeão moneiro., 'e Ladi.slau Grahms, no esplemdol' de suas acrisoladas

11\ 1
"r ,'. ,I lDstwdo e rreafilrma,ndo proeira., ,do. Iabe Clube.. SÃo' PAULO. F. C. - TA:V!BE� Cr$ 242.042,900; S. P. R. - Cr$

virtudes e de mD vasto saber. A
II I

I'w
< �,.c ;,

" .' e-Iasse de timoneiro.. 6° 'lugaI' - Máriõ NOtc,eti, timo- CAMPEÃo' DE RENDAS

'1237.029,90.;
Comercial - .CT$

posse dos,t,es dons pr,eciosos fez de-ti

til 'I t'l" l' 1 ",.:;ío foi a seguinte nas !neiro, e Nazareno Simas, proeil'o., S. Paulo, 1. (C. P.) - A ['I?11(a 23t\.682,2o.. o. móvimento. to,Lal foi,
le não sómenlre um bo.m pasto.r .do

II \ 1 r' ,t] '- ialS: ! do Iate Clube. líquida que o.S clubes panl istas pois. ;supNior a sei:; milhões de
seu rebanho '€IspiTitual, ma,s ,ainda

'I 1 I'('Icebel1am no �ampeonnlü rio 19 'd,.i, cr.uz,eiros.
um IUltaJ(}o.r de.stemido. rfinha com-

\\'
-- -- �_.-

I fo.i a seguinte: SilO Paulo - Cr$
REVELO.U barUda ais here,sias, quando. il1'o.m-

1.716.915,00; Co.rintians Cr$ GENTIL ,CA:RDOSO. ' . ,

F
\

I b SEU CONTRATO. I)f)U uma treme.nda p,ers.eguição,1 1.346.576,50; .Palnwiras Cr$
1

�'..N � � r L!iit y e S b ilf'JIt n I sob o i,mp·era.dor l'omano Mat·co
ç:.� iJ � l�

, .' .'4!t..
.

"!f'J . 1.161.7,39,7>0; POl'luguf:'Isa .de Des- Rio., 4 (C. P.) - G.entil CardüSO,
Aur,élio. o ,santo. -recolheu..,se pal'a

pos,tOIS - Cr$ 624.120,80; Sm1:[isLa treinador do Fluminens,e, l'eno\'o.u

do. - Cr$ 398.798;0.0; lpiran,ga - Cr$ 1 Ci "eu eornÜ'ato. por mais um ano,
343,072,30; Juv8ntus -;- Cr$ 1 re()ebe�1Jdo. Cr$ 40.000.00 de luvas e

almeja- 261.853,70; Jaba,ql1aI'a - Cr$ i um oI'denado mensal de "Cr$ .....
258.085,30.: PO'I'Lug'uesa SantIsta - 3.500.0.0.

Na senda'da eNolução 'l1�xjst.e

prouecioni,smo . .os que mais se es-

I fOI'çam mais 'se apllOximam de

Deus.
Greg01·io.

0

--------- Chegou 0.. tempo da ceif.a ,e o joiOo

II está ,s'endo s'eparado pwr:a {j fo.go.

Previsão'do tempo ,O.s dias da lô'ba eS'tão contado.'s e a

PreViisão do Tempo, até 14" sua tormeJ'ltLa s,erá gr,aru:l�e. Alegrai-

horas do dia 8: ,vos, poi,s . !pOl'que a .r,ei-no de' Deus

Tempü: lrustável, sujeito a' e,s,lá aiiníla mais pI'oxi:mo de vós.

I
.

Catixto
chuvas.
T t· E··t' I Só podel',e,i:s o.bttN· bons relSulta-:-
€Impera ura. S, ave.

I
_

.

.,' ,'l
.

V
. , .

f dos nos v,o,ssos labores 'e�,plll' LNHIiVentos: arlavels" rescos. '. '

t d Ivos 'l'ev-esündo da humamdade·.
Temperaturas ex remas e .• ,

h· M" 95 3 M"
l c-onsilâl1lcia ,s.mc.elrlCIade e bOoa von-

oJe: aXlma..,,; I lnlma

,. tad'e c'�m' I',,,SO o vosso trabalho.'
22,4.

'

,'.00 -.' .

s,e!)"\a lmprodLlitl'VO.

1 LEIAl\'1 A REcaV'lnlaSr'gTo'A'Camisas, Gravatas, Pilam",
Meias dali melhores, peles me

Qores preço••6 Da CASA MB O \r 'I E no ITA J U
CELANEA - Rua C. Mafa\, fi i .r\ - .' '"1"

/

o ESTADU-Quarta .•efra 8 de Janeiro de '�47
,

..

J-
-

i� ORrISTAS! Votar no ilustre presidente dà Federação Catarln�nse de
1 sr :�rtos, dr. Aderbal Ramos da Silva, para governador do, Estado, é contri

,; ..

"

boir para o eDGran-decimento d,os 4esporto's em Santo' �atafjDa.
-. --,....:.. ' ..

"1-
----- --- ----- .... ;.----------.- .. - o

I

li ,\ t,t
�

ri
ii
II Direção de PEDRO PAULO MACHADO

di o Veleiros da Ilha levantou
Campeonato 'Esladuál de Velà

da divisão principal

o Espeiacular derrota
Jrente ao

I
I,

li, [:,
\

' .1
1\ 1 \
,J

!I.[ ,'\ ri1·1 I II "

\11 \\'1·
j

!:i, '" f",' ;. encontra-s,e I tação. cario.ca e €x-preparardor
,{

" ;; •. li :cido "Sport- Gal1avarna, do Ar.
'1..1 "" ,,' I Ivan Fl'oeyes-I "o. Est3ldo Espo.rtivo."

"�o '

':2 j" l'k.nento da na- lh'e feliz estada. .

-- - . -

.�--�.c__ --,--:;:;:- -=-_--;-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;========-_

Carnaval,
e Política,'

O,.. eLARNO· G.
GALLETTI

ADVOGADOI
� , 7,30 hO'l'as O.DEO.N - ÁS 5, 7 e' 9 hor,as P. AlegFe, 7 (E.) - o cora_!

,,' i' Amigos! o. ÉBRIO çã,o da cidad,e teve ontem uma

I; i� ,v' . Eleanor Par- Com: VicenLe Celes,tino. - PrOo- noite grarud�mente movimen-I.
�:l-l',i'.rk - F.aye Eme,r-lduçãO d:e Gi'l-da. de Ab.r,eu. / tada com a realizacão de uma

, I ../r �
No. Programa: Excul'sionaooo. _' inédita conc�ntração políüca, I R..id.

I

I'
<' ll};"'1S' '�'-) :.5EMPRE EM VOC� ,Nac. Coo.p. de apôio ao Hartidü Trabalhi.s-

.

f
I \'1 �'II (ii. ü \ .Livr,e.

' I lJI'CÇOS: Para que Lodos possam ta Brasilefro e seus candidatos,. I --

I j li\ <," ::,e;rama:
Jorn3Jl da téla 46 a6'sistirr: Cr$ 5,00 - 3,00 e 2,000 Os cordões carnavalescos dà

" "".:"
•

d.'11,1.\111 ,Iii.
DFB.· , Livre - Cri3JnçaJs maiores de 5 cidade org3!nizaram extensa e Achados e per Idos

I I' III I ESttudan�es, militalI',es e p.essoas anos po.d,erão entror Ina ses'são de festiva :passeata, concentran ..

Fortim entregues a esta ledação11!,1 ,: l!ii1lf s'indicaliz!IJ as Cr$' 1,20. '5 ho'r.aJs. i do-se àpós á praça Senadür
«dU8'!1 chaves» eOC�JOtradas nas

i�
\ I Sra-s. e Srtas. - Cr$ 2,00. Obs. - Estud3JnLes sam cad;:l.me-: F'lorênci,o, defronte 'á sede do

" .

I'
'lmedieções d,os Co.reios e Telé-

:,.li \1.\111
Cavla.Iheiros - Cr$ 3,00. ia's não terão di'I'eiio ao abati- Partido Trabalhista Brasilei-

grafos.

\
. , .. menta. roo Aí, 00 foliõe's pre,staram sua

n!\ 111 ROXY - Ás 7,30 horas
,_.............•..• homenagem e expre,ssaram sua -------

�'rll
' , _: última Exi,biçãü - IMPERIAL - Ãs 7,30 ho.ras I sondariedade aos' srs. Alberto

O ESTADO encon ..:'� ',I De.nnis Morgan, Barbara Stan.. OO.NFLITO SENTIMENTAL I Pas.quaUni, canQ:idato traba-IIII! \ � t à d'
, I', wyck, Sydney Gr,el!(llstI1eet et:l. ,Z. Com: John Payne., Mauneen lhista a Governador; sr. Sal-_ ,a·se ven a na

�I, 11'1\ .Sakall. ü'Hara, William Bendix e Miseha gado Filho, candidato á Sena- banca. de jorftais
'li li , IND]SGRIÇÃo' Anel' - e apl'eseIlltaIlJdo Connie toria; e Nilo RUiSchel, candida.. .Beck» _

!\! \\i,
P,ro.tbido !lJté 14 anÜls. M'3irshall, a nOVia revel,ação. to á deputado esttadual.

1'\1.,
No pmgl'3Jmã: Cin-e Jo.r.nal Infor- No !programa: 1) - o. Esporte

'II \�,(Il I'

matívo. - DFB.; HKO. pathé Aiua- em Maroha nO 92 - Nac. Coop.
j lidadeS' - JOIIDa'1. 2) - Fox Airplan Ne-w'S 28 x IS dl'fl·l1uJdades do, I' Pl'eços: - 3,60 e 2,40. .

100 _ Atualidade,s, II ti

I '.-................... Preço: - Cr$ 4,00 ((ll�ico.). governo.' I-falI-anoRITZ - Amanhã ás 5 e 7,30 h1's. "Imp. 14. anos".
I Mic}{;ey Roone.� e B'o.nita Gran..

t
ville - ,em:

,I
ANDY HARDY PREFERE AS

I ; LO.URAS

" ;\1, ,I COMERCI�E:
Dá um li- i

",:'111. r) vro à Bíbliot a do Centro Aca-
, ,ii" démico XI d'e evereiro. Con,

1"1'
II 'tribUirás, assim. para a forma-

,ção cultural dos catarinenses
,de amanhã!

("Campooha p.ró-livro'· do
,C. A, XI de Fevereiro),

Crime e cível
Conatituição de Soci.dade. ,

NATURALIZAÇÕES
Títuloa Deolaratórios

Eeorit.. - Proça 15 de Nov. 23 .

l0. andar.
- Rua TiradentH 4,1.
rÓNE �- 1468

confirmam

Washington� 7 (U. P.) - O se

cr,etário. de Estwd0, sr. Jarmes Byr-
11oe,s, num' bri'nde espontâneo ao.

primei-l'o ministro da Itália, sr.

Alc.ide de Gasp·el'i, dur.ante úp!
banqu�te realizado na noH,e de

ünbem, nesta Ciapi a t.l, em homena

'g,em aO "primier" it,a,liano., d.e.cla-

I
ro.u:' "Não conheço out.ro. ho.mem

no. mundo que ,esteja enfrentando
tantas dificuldades como. o no,sso

distinto homcl13Jgfado ..

---------------------------

ANA ARAUJOVIEIRA
participa ao. parentes e pe.-
1100. amiga! que I!eu fiiho
ORLANDO contratou casa-

mento c'm a senhorinha
DILMA GOMES MELO

ORLANDO e DllMA

; •

,

.0

•

rezarr, !pediíndo o auxiLio doO Altissi
mo. Depois saiu para a lut,a. Esme
v'eu a céle,bre Apolügia que enviou
a.o prólwio i,mperador. Aí censurêl

ya livlielme,nte a injus.tiça cometida
conlra os' melhOt�es súditos cio. im

pét;io,. demünstrando . esta ou,tada
afil'mação., po.r meio -de exemplos
tiradüs dos últimos relatórios do.'"

gienerais TOJ,Panos que não duvida

vam louvar ,em especi'al a cünagem
do� �'Üldad-os cri'slãos, Disse· aind,a

que também o's outros cri,stãos e

ram üs cridadãos mais tll'e.is ao Es
lado p.el!êls orações c-om qlle implo.-

f ram a benção de Deus. Mal'C{) Auré

. )iü fi'cou Lão. p['ofum::lamenLe 1111-

pNlssiona(!o 'que deu ordem para
fazeI' oes's'alr a pél'seguição. Ponco

tempo depoi,s, Apol inário foi c,hu
mudo. para a glória eLerna.

··.,5nol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No tas ()ien tíflca S I
Podem as más poedeiras ser I

determinadas automátícamente e

InLCdIJ.'icame::1�e? E quasi que com

a maior exatidão? Se perguntar
mos a qualquer críador de gali-l'nas, ele responderá enfaticamente

I que "não".

I c
O s�' ,iY!. �'_ Bowrs, da ci�lade de I

______ ....---______________________ >::>omeI\> J lle, _,. J .. E.U, A. c.eC!lCOU-

se a êste problema e imaginou
um método bastante simples, que
executa êste trabalho de modo ad

mirável, pelo que tem sido possi
ver comprovar em reiteraaos en

saios realizados em muitas gran
jas do Estudo de :'-iew .e Jersey, 'Não
consiste em outra coisa que uma

barra colocada através da entra
da do ninho ci.o postura, de tal ma
noíra que a g'alinha ao entrar
.enha que roçar a sua costas de
encontro ú barra. Nesta barra há
um pedaço ele feltro que atua

como uma torcida de lampeão, es
tando tl:1,rptallJ(;o, saturado com

.rna substancia corante. Ao en

trar no ninho a galinha tem assim
a sua costa marcada.
Este artefato e empregado pelo

espaço ele 5 dias por mês e em se

guida retirado. Ao fim de 5 dias,
tôdas a ave que não haja entrado
no ninho apresentará a costa lim

pa, ao passo que as outras, têm
manchas nas costas. A unica coi
sa a fazer agora é separar aquelas
cujas costas estejam limpas e o

assunto está concluido.
"Está claro que êste não é um

recurso a tôda prova", disse Bo
wers, "Sempre haverá galinhas
que preferem pôr no solo e al
gumas outras, verdadeiros zan

gões ele colmeias, que não põem e

que frequentam o ninho sm deixar
um só ôvo de sua propriedade. En":
quanto, a percentagm é tão peque
na que as. cifras totais ele qualquer
granja não seriam alteraelas subs
tancialmente por elas. O problema
mais oiJicil ío i procurar corante

I
que f'ü:'lsr claramente visível ao fim
dos cinco dias de ensaio e que en

I l�el auto, desaparecesse por com

[)lrlo mn es do ensaio do mês se

e;ll.ilnlp. Ap=sar ria dificuldade, isso
fOli obtido" .

DR. SAVAS LACERDA
"aJIdC& médlco�clrúrglca de Olho.
_ OUvidos. Nariz - Garganta.

PJ'Hcriç�o de lentas de
oontat,.,

OON8ULTóRIO -

F.elípa Schml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

.I8DUIiNCIA - Conselheli'o .....
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Aus.nle

DR. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

DoI Serviços de Clfnica IlffanUl a.
À8jllstêncla Municipal e de

Caridade •

(lIANICA .aU:DICA DE CRlANÇA8
ADULTOS

'OONSULTóRIO: Rua NIIDea Ma
eluMJo, '1 (lildlffclo S. Fruclaeo).
Consultas das 2 às 6 horl48

aESID�NCIA: Rua jÇ_[arechal Gui.
lherme, li Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
OIItURGIA GERAL - ALTA m.
.URGIA - MOLeSTlA8 Dili ...
. . .. NHORAS - PARTOS .. .

I'ormado pela Faculdade. ce MecH·
clIíne 'da UnIversidade de SIo

Paulo, onde foi assistente por .....
ria. anos do Serviço CIrt1rg1co el.

Prof. AUpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl
Alares, Intestinos delgado e grouo"
tJr6lde, rins, próstata, bexiga.

Mero, ovãrtos e trompas. Varteo.
MIe, hldrocele, varwea e herzl.l

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua ".IPI
Ichmldt, 21 (altos da Casa Jfa.

raíso). Te!. 1.598.
"'ID:l!:NCIA: Rua Esteves JO·

nlor. 179; Tel. M 7M

•
DR. POLYDORO S. THIAGO
IlMico do Hospital de Caridade ..

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA M�DTCA EM GERAL
DoeDçaa do. órgãos intemoa, capeetalo

mente do coração.
SLBCTROCARDIOGRAFIA

Doença. 40 sangue e doe cerve•.

Doença. de seubone - Partoe.
Cozuoultas diàriamente das 15 ib II

hora•.
Atende chamado. a qualquer bora,

inclusive durante a noite.
.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Melr.
les, 18.' Fone ?O:il

USIDE:NCiA: Avenida Trompowlld.
62. PODe '6�

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -- vias Urínãrtas -

Doenças dos Intestinos, réto e

onU8 - Hemorroidas. Tratamen·
to da collte ameblana.

P'lslolerapta -, Infra vermelho,
Consulta: Vitor MeIreles, 2ll.

Atende diariamente às 11,80 ha
'. iii tarde. das 16 hs. em díarrte

Resíd. Vtdal ijamos. 66.
. FOII.. 1067

DR. MARIO WENDHAUsa·
lJtNt"" do Hospital #<Nwê. RIIIIIIII'"
CLtNICA M:tDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultllrio: R. Visconde de Ourá
Preto, a - esq. da Praça 15 de No
...embro \!tlto. da "Belo Horizonte")

Tel. 1545
Coll8ultas: da. 4 á. 6 horaa.
Reaidência: R. FeJ.ipe Schmidt, JS

- Fone manual 812

DR. MADEIRA NEVES
"'Mico especlaltsta em OOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfelçoaménto e Lon
ga Prãtíca na RIo de Janeiro

Consultas diet iernen te
das 16 horas em diante.

CONsuvróRIO, .

Rua Jollo Pinto n. 7.' sobrado -

Fone: 1.461 - Resídêncía: Rua
Presídente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplõmado pela Faculdade Na

�onal de Medlcinlj. da UnlverslÓ.
!. do Brasil). Médico por concur
tIO do Serviço Nacional de Doen
l1li1 Mentais. Ex Interno da Santa
cua de Mlserlc6rdla, e HospItal
P.tq'llfjtrk!o do Rio na Capítal ,.•

dera!
""!NICA M*DJ(:,:\ - DOENCAJi

NERVOSA!!!
- Consultófrlo: Edlffclo Am.ÜI

NETO
'

- .Rua Felipe Schrnídt•. Consulta..
Das·15 ãs 18 horas -

Ile.tdêncla: Rua Alvaro de C8r...
lho rio 18 - 'Florlan6polla.

DR. BIASE FAltACO

Médlco.chefe do SerViço de Sífl!l�
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SiE'N'HORAS -

SfFl'LIS AFECÇõES DA -

PiElLE - RAIOS lJNFRA�ViER·
MEI1HOS E ULTRA8-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmldt, 46

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jaime Câmara, 46

FONE 1648

7

DR. UNS NEVES
Mó1éstias de senhora

Consultório - Rua .Ioão Pinto n. 7
- Sobrado - TelefO'Tle 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

'I'alefone M, 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Ctl'nlca exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

ConsUltório: Rua Vitor Mel!reles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de orranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

m _.. ii ........... ..,_.. 111 L "...... TEd.t�A"""""A_'lllJllU""""""

COMO VM'" DAS CONTI)18U1CÕt· -

o palCO D[:\'·

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Vál\Í'ulas e Discos,
RI!" COO!!1elheiro MafrA........nn •• -...,� "'" III ........ .,....._._....................................... "l1li... .... •• !Bt 111&"'.

,
'

DE PION'E IR O
A Se'RVlç'O DE V.S.

FJLT,A 'c VAQIG:
EDIFIC r:> LA

PrIT('O 15 tiFO Nov=mb-o
PORTA - Telefone 1325

-

(�OMPANHIA -ALIANÇA �A BAIA-
,......,••• 117. - U•• : • A IfA
llIClnmlO" • T.ll8POBH8

Cifras do ,BalBDCo de 1944:

SiaistrOll pagos 0011 últimos I\) anal 98.687.816.30
Responsabilida1es « 76 736 40 I 306 20

.

Diret�res:
.

r"
,

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, An'isio MS8sorr,a, Dr. Joaql.lim Barreto de Araujo

.

e José Abreu.
.

CAPITAL E RE<.:;ERVAS
Responsabilidade"
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80 90(\.6')6,3r;
5.978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176.603,8d

,

\
tlH";Nt,:A� .N�RV·)�AO

Com o... progressos d, mediei...
loje, lU! doençu nervosas, quandc
:ratadas em tem po. são mal...... o�r·

'eitampntp �I:'mediáveis. O �unlDd",J.
�ismo. fruto da igDorânda, só pode I ..............._....__----.•�------.----..;
;Jréjudicllr os ind.ivíduo8 afetados i. CONTA CORRENTE POPUi..AR
tais ..nff'rinidadf.'8. O Serviço 1'1.. Juros 5l/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00do".J �f! Ooenças mentais d,ispõ.
le um Ambulatório, que atende .ra. Movimentação com cheques
cuhllmentil' os doentes ller.OIlOI! ,.. Banco do DI·strl·to Federal Q. a.,4igentes. n. Rua Deodbro n. tia. � ll\ a,. 11 -borlUl. cHàri•••Dk

•

Laboratório
Clínico

. RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Telouro
do E.todo

Florianópolis
Dr. 8. 6 S. MediDa Farm. -NBrbal A!IJeS 08 �I)UZ.

Pardl.. L. da Costa Avila

�
�'�{50uqQtf�i:j �.

;::::: n
cn .

:c::J
= . c:n

,

nnÁTOrlD pnTOLOGICRS

Exame de sangue, Exame para verifiCAção
de cancer, Exame de urina I Exame !)ora

verificação da gravidez, EXarL'le �e escorro,

Exame para verificação de doenc-:J1l do

pele. boca e cabelo.. Exome de fézes.
,.. Exame de secreçõelt.

I
l-utovoccinCl9 e tronsfu:.ão de •.ongu�s,
Lxo.m e químico de farinhas, hebida.

café. óguos, etc

�_._---.iI

Resolvido, enfim, seu problema financeiro
Adquira TUDO de que neoe.altar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAMEDttTE,

com &8 VANTAGENS da.compra à vi...
.ervindo-se do

,

CREDIARIO5IST'EMA
......'
Calpdo.

M6vel.
Rádio.
Cel.delra.
Blclcleu.

J61as

Unos
Chapéu.
anstall\�ÕH .Iitrlc �

Art1los para ..r t••
Peles
C.uco.
QualBtlu... arte...

KNOT

INOOSTRI .... , COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

,_......... , 0... I. l' • tIM' U AI n III.

O.K.�

CAPITAL: CR$ 60.000,.900,00
RES�Rv·AS: CR$ 15.000.000,00

Rua Tral"no, 23' - Florianópolis

fabricante e distribuidot'es das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran•

.
de sortimento de casemiral, riscado., bl'in.
bons e ·barato., algodões, morins e aviam.nto.
para alfaiates, que recebe diretamente' das

I
Snr.. Comerclant_ do interior no sentido de lhoe faze rem uma

Florian6poli., - ,PILIAIS em/Blur,:aeaau 9 Laje.. �

..------------------I..---------------------,-------------.------------------------...----------------�
I

fábrica.. A Caso' '"A CAPITAL
visita antes de efetuo·rem .un.

chama a

compro!!.

abno&o . do.
MATRIZ em
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I Catarinense !
Oton da Gama d'(ça, sincero e intemeralo social-demo

crata, será teu legitimo representante aa ftssembléia Legisla
tiva. Estadual !

.

Votar em Oton da Gama d'Eça" é colocar uma lídima
expressão da cultura catarinense a serviço da tua· terra e

I da tua Dente!

Nova York, 7 (u.r.) Urgente.-Acaba de renunciar o chanceler Byrnes,.
.

sendo nomeado para substitui-lo, o general' Marshall.
-,-

Florlanopolh, 8 (je Janeiro de 1947

Ora, o nome do S1' .. Giovanni P.
Faraco nem figura entre os can

didatos de qualquer Secção do
PSD no Estadol

Afim de causar mais funda im
pressão en(1'e os leitores, o órgão
udenista, :sem 1'espeitBr siqner o

estado de saúde do venerando eura
, dalmas de FlO1'ianópolis, Monse
nhor HaT1'y Bauer, ora convales
cendo em Rio do Sul, attibu:i áque
te Prelado a medi,da da �'substi
tuição".
Esses boatos mentirosos, infan

tis e· to(os, cara#erizam a peque
nez mor�l dos seús autores. Lem
bramos, clJJ!!-o fez o sr. Famco em
Rio do Sul, que a UDN não inspi-
1'a confiança, pois todos sabem que
ás vésperas da derrota de 2 de ae.·,
�embro e-ssa corrente política re-I

Sr. José Teles
de Almeida

i

�eis pessoas tragadas pele mar

Impressi,onaule tragedia nas praias �aucba§-
P. Alegre, 7 (E.) - O sr. valho, dr. Eugênio Deutrich e Valdemar Smaniotto e Petrô+

Piragibe Barbosa, com 30 CaJlos Fleck, que se encontra- nio de Azambuja, que procura
anos'. comerciaria, sua exma. vam na praia, procurou ba- vam, num esforço supremo,
espôsa, d. Edite Smaniotto nhar-se no lado esquerdo da auxiliar seus companheíros,
Barbosa, de 25 anos, e seus desembocadura do r ío Tra- principalmente as moças .

cunhados Valdemar, de 17 mandai, local excessivamente Dado o alarme, foram to"
anos; srta, Isalibe, de 22 anos; perigoso e evitado sempre pe- madas imediatas providências,
srta. Mírthes, de 23 anos e los mais experimentados e exí- conseguíndo-se salvar quatro"
srta. Mercedes, de 26 anos, ha- mi os, nadadores. pessoas que,: na praia, se ha-'
viam chegado sexta-feira últl- Em questão de minutos a viam juntado àquela familia.
ma a esta capital, procedentes tragédia estava consumada. As pesquisas duraram á
de Curitiba, por via aérea. Três ondas gigantescas, como noite inteira, sendo recolhidos
Domingo último, o sr. Pira- montanhas Iiquídas, se abate- os cadáveres, sendo que o do

gibe, d. Edite e os demais ram sôbre os infelizes banhis- engenheiro Alfredo Silberg foi
memores da família Smaniot- tas, arrastando-os mar a den- encontrado a 30 kms. do local
to resolveram passar o dia em troo A visão da morte alucinou- da tragédia.
Tramandaí. se e todos, vendo-se em perí- O doloroso acontecimento'
Imprudentemente, o peque- go, começaram a clamar de- causou a mais profunda cons-:

no .grupo, a despeito das ad- sesperadamente por socorro. te'I'Illação na cidade.
vertêncías e conselhos dos srs. De todos, apenas três sabiam li· ê· D' V··Qi:priano Micheletto, Adel C3;r- nadar: o eng. Alfredo Silberg, �Dg DIO 010.. lelra

Associação dos Ex-Com
batentes do Brasil

Cultura - Paulo Gevaerd Fer

reira; .8ecreM:rio de Propa
ganda e Cultura _:_ Jorge Mar
tíns de Almeida; Secretário de
Assistência' - Aurélíó Gervá
sio Garcia: Secretário de Re-

creação e Esportes -'- P. Afon- Entre o seu seleto e diligen--
so Emerenciano - 'I'esoureí-

te corpo de funcionários, con+
1'0 - Nilson Vasco Gondim.

ta o Departamento Estadual.
Congratulamo-rios com a

de Estatística com a valiosa.
iniciativa e tenham os nossos

colaboração do sr. Eugênio<
bravos Expedâcíouârtos � cer-

Doin Vieira, a cuja inteligên
te�a de que o· nosso Jornal, cia e capacidade de trabalho
cujas colu:n�s. tamto se h�lllra-I está confiada a secção de pro
ra?l em noü<cl3;r 'OiS. glorrosos paganda e publicidade da im-:
teítos de sua indomíta cora-

portante repartição.
ge�n: nas montanhas geladas da

Moço devotado ao estudo,
Itália em defesa dos n.OSS?S la- com síncertdade, o jovem Eu
res e" da nossa honra nacional, gênio Doin -Vieira acaba de
estara a. seu lado

. no� amparo conquistar o primeiro lugar
de suas Justas asplraç'Oes. emnígoroso 'C'On:CU:�S'O realiza-

do pelo Departamento de Es

tatística, pondo á prova, assim,.
o vigor de sua inteligência e a.

solidês de seus cemhecimentog;
especializadOS. .

Aos Inúmeros curnprímentos
que tem recebido, juntamos
os do "O Estado", cujas colu

nas o . vítoríoso conterrâneo'
costuma honrar com preciosa;
e assídua colaboração.

Dr. AZEVEDO TRILHA
Deu-nos ontem o prazer de

-o_ _ sua visita à nossa redação,..
e:===========:::\ on.de nos veiu trazer as suBS

despedidas, o dr. Azevedo,

Trilha, promotor púb�ico etn'

Porto União e candIdato ét

Deputado Estadual pelo Par

tido Trabalhista Brasileiro.
5.5. vlaTa hoie, de avião

para Curitiba-e de lá para a'

comarca de Porto T'lnião, ondw
fiesfruta de largo circulo de:

relações politi:ca� fi sociais.

Simlpámca sob todos os mo
o· tívos, a ínícíattva dos heróicos
I Expedicíonártoa.Brasaleíros, de
Se erganízarem em sociedade

para defenderem 'OS seus inte
resses.

O movimento estendeu-se
rapidamente por todos 'Os Es
tados da Federação e eis que
entre nós também surge a As

sociação dos Ex-Combatentes
do Braeíl, fundada a 2 do cor

rente e cuja primeira Diretoria
ficou assim constituid2.:
Presidente - Gét'�on Bosco

dos Santos ; Vtce-presiderue -
João Batista Kowa1ski; Se
cretário Geral'- Walter Wen

dhauseu: Secretárío de Finan
cas - Dultávio Coelho Junior;
Secretário de Intercâmbio e

J

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

Pingos e Respingos
A UDN em Rio do Sul ( stá a c11.O

,'m'I'W' as prime-iras lágrimos da
derrota. É o que se infere da .lei
-tura lia órgão local "Nova Era" ...
O título do jornal, aliás, não deixa
de ser sugestivo, embora muito
mal colocado no sabeçalh.o de uma

folha saudosis ta ...
A ediçõo de domingo último

»eio de baterias assestadas contra

o representante da ala católica do
PSD S1'. Giovanni P. Paraco, Esse
cidadão discursoú com sincerida
de, em tom se1'eno, no comicio
monstro realizado naquela cidade;
seu discurso não deixou de PÔ1' em
evidência que as garantias reais ao

respeito aos princípios reiiçiosos
estão no P. S. D. As palavras
do fervoroso mariano de Florianó
polis fizeram mal aos ouvidos uâe
nistas. E daí gritando que "o ex

padre por artes do demônio rene

gou a batina"; o jornal uociieroú
contra a "mentira" da possível tu
tela ao Partido Comunista pela
UDN, embora o S1'. Faraco se ti
vesse referido muito claramente
ao caso Almeida Prado, candidato
utienista ao aooérno de São Paulo,
candidatura apoiada pelos verme

lhos paulistas como se lê no P1'Ó
prio anúnc'io de propaganda da-
quele politico, inserto em letra de

fôrma nos jornais da oposição na

metrápole paulista.
A mentira, a infantilidade, a to- 4 chassis caminhões «Ford

lice estão com o sr. Pedro Paulo modelo 1942 em bom e�tado
Cunha, em tu« do Sul, eis que de conservação. Ver e tratar
aquêle jornalista além de ter con-,

na rua João Pinto, 9.
ferido ordens menores e maiores
ao digno congregado mariano, vei-

C. RAMOS &> CJA..
cula uma eztraordinâria balela, a

saber, que o sr. (Jiovanni D. Eara-
solveu endossar á toda pressa-co "furaria" a chapa do S1'. Felix

Odebrectü,
mais seis pontos do âecâloço da

Liga Eleitoral Cr;tlfJltca, de que
endossar apenas 4. postulados, com

receio de vir a ser, sem isso, der
rotada fraaorosamentet

O endôsso de última hora nlÍo

convenceu ninguem!
E isso porque a mentira não

vence; vence tão só a verdade e é

de .ver·qué ela f!stá com os mem

b1'os dignos do PSD.

A data de ontem assi
nalou o aniversário do
Snr. José Teles de Almei
da, digno Delegado Fiscal
do Tesouro Nacional neste
Estado.

O nome de S. S. é gran
demente acatado no cir
culo de suas funções onde
sempre se revelou um fun
cionário probo, poesuiado
uma excelente fé de oficio,
pe los serviço� prestados ao

Ministerio da Fazenda.
. Embora ·estando ha pou
cos meses entre nós, Ta

grangeou largo 'circulo de

amigos na nossa sociedade
que o estima, e admira.
Chefe amigo de seus

subordinados, enérgico e

bom, recebeu o anrversa

riante dos seus amigos,
colegas e subordinados, as

mai/expressivas provas de
amizade e respeito.
A S.S. «O Estado» apre

senta os votos de grande
felicidade.

VENDEM-SE

----�--------

Valioso movimento de
solidariedade

O dr. Aderbal R. da Silva recebeu o seguin te e

expressivo telegrama de Rio das Antas (Caçador).
Levo ao conhecimento de V. Excia. que em assem

bléia �ral da organização "Rio das Antas", entidade sem

cor política, por absoluta meiorie de votos ficcu resolvido

integral apoio à sua candidatura, por· esperarmos encon'

trar em V. Excia" o fiel continuador da obra do ilus
tre estadista Nereu Ramos. Garantimos vitória certa.

Saudações (a) IVO HARTMAN.N..,,$ecretár,io-ge_ral.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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