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DE DISTRITO EM DISTRITO, DE CIDADE EM CIDADE, DE MUNIC1PIO - EM MUNICíPIO, EM TODOS OS QUADRÃ:" s
DO ESTADO, VAI A CARAVANA DA VITóRIA COLHENDO LOUROS SôBRE LOUROS O SUL CATARINENSE RATIFICA
A PRÉVIA ELEIÇÃO DO DR. ADERBAL R. DÂ SILVA À GOVERNANÇA Il;O ESTADO REINA INTENSA V I B R A ç Ã O

k, CíVICA EM URUSSANGA' ... OUTRAS NOTAS.

Após as demonstrações de solida
riedade por pal'te do povo, reali
zou-se o jantar, do qUlal particÍlPa
ram os mais desta'cados eleímentos,
de tõ.das ,as classes sociais.
Oferecendo a hromenagem, falou�

lles,tauranle Siderúl'gica, cujo car- o dr. Silvio Ferrara, que prollUJn

dápio foi primorosamente organ(- ciou magnífica oração.
A�I'adecenp;o 'mais aquela home-

Sempre «eles'» os culpa,dos '.' ePmaraaqçUa-eodisf,as FESTIVAT::�I��ÇÁO EM !�]�::e:i:�����:�.I::;��aO ��'i �::=.
. I O dr: Francisco GaIlotti, fazendo'

UI'ussanga, 7 (Do ,(llwwdo espe-I uso da palavra ergueu 11m brinde'
WashingLon, 8 (D. P.) - O g'e- no democ·ráLico, fez tal decla'ração' SaiglOln, 8 (U. P.) - Surgindo Icial.d,o O Estado) - A chega-da dla,de hOJllra ao dr. Nerêu Ramos, sen-·

neral Georg-,e Marshall ,em vigo-I.em um documento dado hoje á dos 'Deus pela mfl!drug'aJda, num COl1utlva do dr. Aderbal Ramos da do suas palavras abafadas com es-

,rosa .1Cl',iILica '�os nacio:nahsrtas e' co-I publiüidade nesita caipitrul rp,elo De- ataquc de sunpresa, os "Diabos Silva, no distrito Idle Treviso, cons- trondosa salva Ide palmas.
mums(Jas chInes,eS', dIZ que OIS es- parbamel1lto de E."Itfl!do. Mairrsh'all Vrel'melhns" flranceses, como são tituiu uma rufimmação categórica de

for\:D>s ,pal:':1 nes'Ü'lver 'a luta ilnterr-I afirma q,ue os membros ,do partido denominados 'Os pa,ra-quedilsLas, esma,gadora vitória do. canrdidato
Tia na GhIlna :[\omm frms,tradolS por Ide Chian Rai ,shek sómente esLão abril'&m canünho para a infanta- pesse,dislta llaqueia: próspera loca1i
"elementos extremistas de ambas iruberes,s,aJdlos em "preservar seu da qüe ag'ora combate entre as dade do Sul ICartartnense, tal as de- Urussalllgà, 7 (Do enviado espe:..

�s pal'Les". O g.e.neral MaTsl�all que próPTio dominio f.eudal". A:cres- barl'i,c3idas n&s ruas para cansoli- ilTIon�trações de jubilo de sua popu.- cial do O ESitadO) - Centenas de

foi chamado -a Wa,slüngton pelo ,oenta que DS cOIIImnistas, pO'l' sua dar .suas posições ao l'io Dinh. A lação. pessoas, após o cO!ll1Ício, percorl'em
pre,sidenle Trumann depois de fra- rp'arte, -tão rtotaLmente marrxiostas, .operação, foi coroada de ê�ito, pois Realizando-se o COllllLCio, fizeram as ruas da cidade vivando os nomes

ca&sa,!' ,em sua missão de cOlIlci- aruLi-de.mocráti,cos B estão dec.idi- consoli>doll úma cabeça de pc>nl1e urso da palavra os tdrr. Franciseo I dos dr!>. Nerêu Rarrnos e Alderbal.

IÜll: naci'onalistas e comunistas dos a impõr á ,China uma forma na margem seLenlrional do ca,nal Benúamin Gallotti, acaidêm1co Ro- Reina i:ndiscutivel vibração em todo,

para ql1e con3tiltllissrm llm goyêr- de gü"êrno comunis.ta. � d,o Dinh. ,berto Lacel"da, ,este último em no-lo município de Urussanga.
'

Em foco o apôio comunista á U. D. N.
Rio, 8 (A. N.) - Um dos aconte-I apoio

do seu partido :5. candidatura rico, na Paraíba, recebeu igual
cimentos de maior repercussão no udenista do sr. Otávio Mangabeira. I mente o apô io do comunismo.
cenário político do país, foi, sem

I
O mesmo sucede em'll'linas Gerais, Estes fatos tem metecido acres

dúvida, a aliança Adernar de Bar- (; em Mato Grosso, sendo que neste comentários, tendo afastado da U.

ros L C P L

I
Estado a alianca dos dois partidos D. N. muitos eleitores principal--

. . res-es. ("!� encontrou.. ,'.
a maior r I -'

. .

d
incluía a prop rra legenda para de- mente católicos, que em absoluto

epu sa nao so no sero o .

povo paulista e da Igreja Católica, pUptados federais.
deni J'

, I
querem ap�oxímação com os agen- i

mas d t d
.. _

'bl' I
01' sua vez o u enísta ose Ame- tes moscovitas.

.

t fOI' o SOLIDÁRIO COM A CANDIDATU-
.

e o a :.! opmrao pu ica na- Trocados os cumprrmerr os.

cio I Candidato da Vitória convidado a
RA ADERBAL

nu!��;�;ti:�':'��' ;::�:::li;:::; IA vitória de Mário Tavaress�':�;��Sl;::!�;�:ç;I!��!�i���::��e:� Ci�r,��sa;g�st�d���e�,:il��'�na:�e:
I

micio monstro aqui real izado foi
mais autorizadas, 'não se compre- 8. Paulo, 8 (A. N.) - Regressou guiu o professor Teotonío Montei- de flor parte do IJOVO que o acla-

lido, pelo sr. Torquato Tasso, um
éndendo que um partido sincera-I a esta capital Ú ,prol'. Teotonio 1'0 de BaJ'1'Ors - penso que houve' mon demoradamente, considerando-

I
telegrama dirigido .ao industrial

mente democrático possa fazer I :V1 011 Ieiro d,e Barr-os, memhro da d,e,cppçãO Ül,ll11 a. a,PI'oxirnaç.âo, on- se aquele dist ri to uma frente 'única d

I
sr. Rosalina Damiani pelo gran e

aliança com os extremistas verme- Comissão Dnetura da secção pau- .L,r,e u canrlidalo Adhemar de Bar-11)('ssedista. industr-ial sr, João Macário, dir.i-
lhos, sabendo-se que são anri-na- t lista do P. R, r cx-secrctário da ros e QS: comunistas, Pelo. qne pu- Prnssegc inrlo viagem para Urus-
cionais por agirem sob a inspiraç.ão; Educação 110 gO\'I�1'1l0 Fernando de auscultar nos meios poli Licos e I sanga, a Caravana da Vitória per,
de Moscou. I Costã. Em Cungonhas, pouco após parlamentarés ria Capital do paíC',lmal1('ccn alguns instantes n a loca-

A '·t· Ii t desvi
lo seu desembarque, inlerpelado todos são de opinião, apesar

.

de I Jirrlarle de Caeté, onde lhes foram
proposi o sa leu a-se � esvio I D'" d I) d I

d 't·.l U'_ D âtí
I pe o iarro e�. ,a,ulo acerca a que ele i ['ia. pe.rd,el' da mesm, a. Jo.1'-

'I
prestadas homenagens pela popu.a-emocra lCO l!a nrao emocra lca, _ , .

, .

N' I t' di d âb
situação poltl.ica estadual, disse, ma, que a intimidade do ,ex-Hlter- ção local, a cuja frente se encon-

acronai, que', rrpu aan o so re inicialmente' L
,seus postulados de liberdade, tam-I'

ven OI' com os "vermelhos" o leva i trava 'O SI'. Flávio Donadel. prestí-
b

- "Estou mais do' que nunca á situação de ficar em ultimo lu- 11 .uioso polítlco pessedista.ém aceitou comprometedoramente B �

convencido da vitória da candída- gar no pleito de 19 cio coi-ente. S.
o apôio dos comunistas em vários A RECEPÇÃO EMtura do sr. Mario Tavarf3s, uma vez Paulo - edncluiu - elegendo o sr. VIBRANTE ' Urussan.ga, 7 (Do enviado eS[le-Estados.

que ela d{) falo cr'isIJaliza os au- Mario 'Daval'es, consagrará, sem SIDERóPOLIS cial do O Estado) Í Termirn.ado o

Assim na Bahia, onde num co- seios polítiCOS e ,sociais do povo de duvida, uma das mai,s, belas Ira- Urussanga, 7 (Do enviado espe-
mício da Praça da Sé, o senador São Paulo. Quanto ao quadro geral dições políLicas e morais da 1l0S- cial do O Estado) - Em sua 111ar

Luiz Carlos Prestes manifestou o I da situação bandeirante - pr.osse- sa terra". cha gloriosa através do Sul Catari-
.�-------------------------------------------------------------------

Não podem os católicos dar seu voto ao Partido
Comunista nem aos partidos por este. apoiados

Sã,o P&ulo, 8 (Esrta,do) � Pl'o- ba,Lhista Bras.ileiro, Democrata veu da[' ao eleitorado caLólirco de
movida 'peja Lj'ga Elei,Lo,ral Cat6li- Gl',islão ,e da RepresernLaçã,o Po- tüdo 1) Esla,do Ide São Paulo as se-
ca ]',ealizou-se on[lem, ás 21 horas:, pular.
IlO TcaMo Municipa�, a sessão Ach ava�s:e presen l,e também, o

magna em homenagem à bancada cClil'deaI Carlos Carmelo de Vascon-
'paulis(a, à As.sembléi.a Consti- celas Mota, Iílcompa'nhardo de vá"-

ütirn:Le, que apoiou as reivindica- rios auxiliares eclesi'ástilcos.
çõcs cristãs e democI'átÍrD1lIs do po- Abertos os trabalhos e prosse-
vo, boj,s illcm�poradas a COl1sLi- g'uindo na ordem-do-<di.a, o &1'. Fá-
tuição brasileira. bio cle Aguiar Goula,rt, presiden-
Além ,de llulrienoso público, re- t.e da Liga Eleitoral CaLóli,ca. I'eu

prC's,en Lando as várias clélJsses 80-' vibrante prüclamação daquel:a Li
ciais dr São Paulo, compareceram ga aos fiéis de São Paulo.
os l'epl·,ese'llItanbes ,dos parüdos: Arpós vrur,io:s "considera,nda em

Social DemQOl'áJti,co, União Demo- torno do apóio do Parbdo Comu
cráLi.ca Nacio:lal, Repl.blircano. 'J'l.'a-, ni,sLa ao P. S. PI'og1l'essi,sta, r,esol-

U MAIS A-�TlG(;> UlÁRIO .oE l:)ANTA CATA1UNA
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g'uintes clil'eLl'ize.s:
10 - São podem os católicos

dar o seu vouo para govlernador do
Estado de São Paulo ao sr. MllloC
mal' Pe'l'eil'a de Barros, nas P1'Ó
in,as eleiç:ões;

20 - Não pode!ln igualmenLe vo

tar 11'flIS leg'endas ou em quafsquer
do-s ca'lldi,dalüs a sellrudor, a derpu
,La,do federal ou d>sputrudo e:sLaflua[
do Pm�Lido Socilal Pr.ogr,erSlSista e

do ParLic10 Comunis,[a do Brasil.
Tudo pelo Br,asil calóhco e de

mocníLico" !

Urüssanga, 7 (Do enviado espe- 'mE' da mocidade catarinense, e o
•

cial do O L":trudo) - A Caravana Candidato da Vitória, dr. Aderbal '

da Vitória, rleixando Cresciurna ás Ramos da Silva, cujas orações me-

8 horas, chegou ao distrito de Co- receram empolgantes 'aclamações
cal, ás 8.40 (horas, onde o dr. Adel'-I do povo, ficando positivamente as

bal Ramos da Silva foi festivarnen- segur-ada a vitória em Treviso.
te recepcionado.

nense, a Cara,vana da Vitória che

gnu a SiderÓ!>olis, onde 8 povo re

oepcionou vibrante, e eloquente,
mente o Iell!'. Adepbal Ramos da Sil
ya, recollhe,cendo nele, ell'tusiUJs;li

cament.e, o governador .tá eleito de
Santa Crutarina !pela vontade de s'eu

glorioso povo.
No comkio, falaram OIS srs. dou

tores Othon D'Eça c Biase Faraco,
ambos aplaudirdiSlSÍIlnos.
A seguir assomou á tribuha o dr.

A,derbi11 RalilOs da Silva, que foi

dell1o'radamenl.e aclall1aJdo e, em

seu discurso, constanteme,n.t.e arplau
dJ.rJo pelos presentes.
TeI'lllinacl'O o comkio, foi ofere,

cido á Ca'ravana lauto a]mo'ço no

MILHARES DE PESSOAS ACLA
MAM OS NOMÉS DE ADERBAL E

NERf:U RAMOS, EM URUSSANGA

Urussanga, 7 (Do enviado espe
cial do O Estado) O comício
realizado, hoje á noite nesta cidade,
constituiu uma empolgante demons

tração da pujança do Partido So
cial Democrático. Discur,saram, elo
queutemente, os doutores Othon

D'Eça, Rubens Ramos,' Hipólito
Gregór-io Pereira e Aderbal R. da

Silva.

Cêrca de três mil pessoas ova

ciomararn os oradores, ínterrum

penico-os constantemente com deli
rantes uclamações. Os nomes do

senador Nerêu Ramos e' do dr.

Aderbal R. da Silva eram vivados a

todo o instante, entusiasticaruente.

, zado.

gente das poderosas minas carboni
feras Idle Urussanga, no qual o con

cei tuado capitalista, e industrial hi

potecava inteira solidariedade á

candidaturra do dr. Aderbal Ramos
da Silva.

NOVAMENTE ACLMWADOS

coulÍcio a{Iui realizard,o, uma se

gunda COd]l!Pa.ota massa pO!pular
acompanhou o Candidato da Vitó
ria até ü hotel, snb deHrant,es acla

mações e vivando os nomes dos'
drs. Nerêll Hamos e Aderbal R. da

Silva. '

Em todos os cOrmieios, como

aconte,ceu no Oeste, no Norte, na

Sel'ra e no Vale ,do Itajaí e litoral,.
slempre que ü ,nome do senador Ne
rêu Ramos é pronllnlCÍq_do, o !povo
prorrompe em Idlelirantes aiClama

ções, ,enguendo vivas entusiásticos.

TODO O MUNICIPIO VIBRA,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A COMISSÃO EXECUTIVA DO'PARTIDO SOCIAL DEMO
CIL\.TICO, seção de Santa Catarina, recomenda là votação doo;
seus corr-elíg'ionâr-ios nas 'eleições de 19 de janeiro próximo os

.

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

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher.
,.

SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa.
Srl'PLENTES: -- Doutor Ernani Bittencourt Cotrim, R;oberto

Oliveira e Otacílio Vieira da Costa.

SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM 19,tfi: - CuJos da
Costa Pereira, Doutor Rogério Vieira e Hans Jordan.

DEPUTADOS FEDERAIS:
Doutor Joaquim Fiuza Ramos
Doutor Aristides Largura
Doutor Leoberto Leal.

DEPUTADOS ESTADlJAIS�
Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora Antonle&a de Barros
Doutor Othon da Gama' d'Eça
Doutor Rubens a. Al'rud.a Ramos
Doutor José Boabafd .

Doutor Armando CaliI Bulos
Doutor João Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferr-eira de Melo
Doutor Rui César Feurschutte
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
FeHx Odebreeht
Heitor Pereira Uberato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno, Oscar Meyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida Corrêa
Doutor Silvio! Ferrare.

O Doutor Artstldes Largura foi incluidó em virtude dos en

tendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro.
A Comissão Executiva concita todos os seus correligionários

à maior disciplina para" assegurar ao Parrido 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;
Aderbal Ramos dá Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castro
Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, Vi-·
tor Buhr, Pompílio Pereira Bento, Ernani Bíttencourt Cotrim FI

lho, Frederico Har'dt. Adernar Garcia, Valério Gomes, Alfredo
Campos, Carlos Espera.nça, .Heitor Pereira Liberato., Jairo Callauo,
João dos Passos Xavier, Atílio Fontana, Gasparino Zorzi, Carlos

Ziperer Sobrinho, Roberto Oliveira.

"·1-::

, �: '.ii.

'I

iIIItI

COMUNICACAO
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo &. Cio. Ltda.
Rua Gen6f'ol Couto de Magalhães, 262 •• São Paulo

Transportei de cargal em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temo. o praser de comunicar a08 Snr•. comerciante. e interessado.
em geral, que a partir de Janeiro proximo, pa..arema. a fazer o

no••o serviço de tranlportea de carga. diretamente de sAo PAULO a

FLORIANÓPOLIS e v�ce-verla. com viogene regular lemanalmente.
em caminhõe. proprielJ.

Informações com o Snr, GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia Geral de Tranlportel). rua Alvaro de Carvalho, 2.

Tel.fone 1.677. -- End. Tol. «DAVILA»
Florian6poUI. 22 de Dezembro de 1946.

OU�R' VESTlR·SE COM CONfORTO E, ELECiAKCIA 1
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

LL.

ESCRITORIO' JURtDICO COMEB€IÃL� r {Com um Departamento Imobiliário)
� vendas de pinhais, fazendAS e emprêsas

Dil'�tor: dr. Elisiário de Camargo Draneo
ADVOGADO

.

Rua )<'rel Rogério, .54 - Fone 54 - Caixa Postal 14-
-

Endereço teleeráfico: "Elibnnco" - Laje(; - Bt- Catada

Dt. OSVALDO SULCA0 VIANNA

Dr. J: J DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Ruo Felipe! Schmidt se - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florio�6poHIJ.
ll.•----

DE SOTO, CHRYSLER DODGE, DLYMOUTH E FARGO,
;:>8ra Automoy!"is e Cammhõ:«

acobam de receber 0"' concl!s.ionário. de SOTO nesta Capital
R U A D E O D O R O N°. l4

OFICINA DE SOTO Autorizada à Rua Padre Roma 53
Serviço. de mecânica em geral.· Rapidez e Perfeiçéio.

InougurCllr-.e-á no dia 2 de Janeiro de 1947
Profi'liorJaia com c(\nhecim'entos comprovados seb à direçéio "de

, competente técnico diplomado em Mecânica com e lierv ç I

pre.tc.dc:. à Aeronautica.
.

I

nA PRODUÇAO DE GUERRA PARA A ,DE PAZ
Uma fase da produção de moldes plásticos numa tábrtca

britânica que durante a guerra esteve produzindo caixas plásti
cas para reguladores de oxigênio.

Iracema
Polidoro

têm o g·rato prazer de comu

nicar às pestôOI3 de suas re

laçõss O co n tro t . de C:l.a

'merrto de 4U:1 filha WILMA,
com o Snr OSCI1R CARDOSO

FILHO

Vva. SearaOlga,Oscar Cardoso e

(ardo'o
têm o grato prazer de cornu

tnicar às peuôas da suall re

lações. que eeu filho OSCAR,
'contratou casamento com a

senhorinha WILMA
POLIDORO

. Flol'Ían6polil, 31 de dezembro da 1946

. . \/
NAO E NOÇIVO AOS A.NIMAIS DOMESTICO::'
j- --

Tenha sempre em casa: uma garrafinha de

ftPERITIV'O «KHOT»
I J-),T(' G" . ]') T�� .·1A .. _

_) J .L�- __ ' (_, S
,
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SIDNEI NOCETI P

Diretor de Redação: t

A. DAMASC�NO DA SILVA
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FRANCISÇO LAMAHQUE
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artdar
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TeJ· Z2·5924 - Rio de Janeiro :j
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ASSINATURAS
Na Capíeal;'

Ano . . . . . . . .. Cr$ 80,0.0
Semestre . .. :,," Cr$ 45,00
rrimestre ., .. '. , Cr$, 25,00
Mês , .. _ . . Cr$ 9.00

.

!lJúmero avulsó .. Cr$ 0,50
Ano Cr$ 90,60
Semestre Cr$ 50,00
Trimestre Cr$ 30,00
Número avulso.. Cr$ 0,50

Anúncios mediante contrato

Os ortginais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados '�.'t.�
NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária .

.

SIIJNEI NOCBTI
Crônica da Semana

Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Cientificas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
'A. DA.MASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Netic.ário do Exterior
Notíciárío do País

}.rtigos de Redação
A. A. VASCONCBLO.

Pelos Municipios
Assuntos Internaclonais
Concursos
Artigos de Redação

D. ]l. AQUINO

(

"

Fatos Policiai.
Vida Social
Vida Feminina

Maga·zine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

FARMACIAS DE PLANTÃO
MES DE JANEIRO

.

1° - quarta-feira - Farmáoíes

Esperança - Rua Conselheiro Ma
fra.

4, -- sábado -- Farmácia NelSOIIW
- Rua F,eÜpé Schmidt.

5 -- domingo -- Farmácía Nel-·

son -- Rua F1e'1ipe Schmidt,

I
11 - sábado - F,armácía. Mo

derna - Praça 15 de Novembro.,
...�2 - domingo - Farmácia Mo

derna - Praça 15 de Novembrec,
18 - sábado -- Farmácia StO_

Antônio -- Rua João Pinto.

19 -- 'domingo - Faomáoia StO�.
António - Rma João Pjnto.

25 - sábade - Farmácia Cata-·

rínense -- Rtia 'I'rajano.
26 -- domingo -- Farmácia Ca

tar ínense - RVII 'I1rajano.
O serviço llJor(Jurno será ef.etuad&

pela, Farmácia Swnto Antônio sitalll'

á rua João I'illllto...

TJl;LEFONES MAIS I'IECESSITADO&
Bombeíros .: ,........... UU, .

Polícia , .. '_' '.'
, •......• ,.. .• lOS."

Delegacia O. P. Social ..... ,...... lS711ll'
Maternidade ... _ . , .. , . . .. .. .. .. .. l1Stl
'Hospital Nerêu Ramo. •••••••••• ln..

Santa Casa , .. " .... ,............
1036<

Casa de Saúde'. iS. Sebastião ...... 11',1-
....ssistência l\.Jusicipal ..•..•..•••• 166<!"�
Hospital Militar ,..... 1151"
14- B. C, ••• _ • • • • • • • • • • • • • • •• • • 15.1e.
Base. h.wea '. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 78f>�
7' B. 1. h, Co .,. ,,' ........ " .. • 15!JJ
Capitania dos Portos "............. u• .,

16' C. R. .. .'........... 1601lo ..
, Fôrça Policial 1301
Penitenciá<-ia· ,...... 151a
MO 1iCstado" 1032
..A G'1zeta" ; T • .. .. .. 165e.�
"Diário da Tar<ie" ., 157"
L. B. A. , .... _ . . . . . . . • . ••.•••• 164!90
Emp. Pw:terária em,. .. ...... ' . IQiI>'
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o E�TAOO-Qu,i,,'a·felra 9 ,,� Jan@iro de 1947
------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------�----------------------------__.

Dia lO, às 20 horas, DO Teatro Alvaro de Carvalho, concerlo
,da eximia pianista Aleida Ferrari- da Silvtl .

. "�,--�------------------------�----------�------------------------------------------------

Lajes e o seu grande dia
Conclusão mai.s, es oradores de Santa Cata-

visivelmente eOmO\'lUU, agl·"c1e,.. rina e expoentes da sua cuktura.

ceu o sr. 1)1'••�,erêu, Ramos, aque- No mesmo rttmo de ,etIlItusiasmo

iH
.
ca(Ol'osa demonsu-acão de ca- e júbilo, falou, finalmente o sr.

DR. JÚLIO AGOSTINHO ,.1111'). cuja palavr-a foi constante- Dr. Nerêu Ramos, dignissirno Vice-

VI�IRA men(_e inteÍ'l'onlpida, recebendo ao Presidente da República. Á custô

Vê transcorrer hoje, a data de final demorada salva de palmas e consegudu l:l. Excia, inicial' sua

,;seu natalfcio, o n081SO estirnado aplausos da ,enC\Jme massa popu- oração de agradecimento tal era o

.cOlltel'e.a,neo .s1', Dr. Júlio Agosti- lar. vibração que eletrizava a enonTI€

.nho Vieira, digno 10 Tenente Ci- As 20 horas, perante enorme as- assistência, o SHU discurso cons

.rurgiâo-deudéata da Policia Mi li- sistôncia, realizou-se a grande tantemeule íntee-rompido .por ca

. tar do Estado, o qual, 'por esse mo- passeata cívica do operariado la- lorosos aplausos, foi uma notável

Livo �erá muito felicitado pelos I j('an� que percorreu varias ruas peça oratória que empolgou, a Mar-Io Oar-rilho que pruuuzru 1'1U- tos aplausos. begull'am-se as uan..

,'S€!I1S mumeros amigos e admira- da Cidade estacicnaudo na praça grande massa por mais' ele Lima quente e conciso discurso, sempre sas cadenciadas pelo popular

dores. • I João .Pessõa, De uma das sacadas hora. Alo terminar suas últimas interrompido pela assistência, Se- "Jazz América" que se prolonga-

STA. MARTA ,MANSUR i do prédio João Cruz Junior', Lrans- palavras foram abafadas por pro- renados o.s aplausos levanta-se o ram até alta noite, em meio de

.Transcoere, nesta data, o nata- formado .ern tr-ibuna popular, iní , longada aclamação. Find a esta Dr. Nerêu Ramos, num dos seus intensa alegria e cordialidade. No

Iício da sta, Marta Mansur, fino ciou-se a grande homenagem do par-te do programa o povo disper- mais 'eloquentes. discursos qU€ salão de obséquios; ao champagne,

.omamento da nossa sociedade. PO\'() ao seu il.ust.re ocnterr'âneo, sou-se, já alta noite, dando a cida- prof'eríu, al'l'ehatou' a assistência em nome do 'g'l:wêI'lno municipal
onde estavam instalados os micro- de um de.9USMlO movimento.

.

que' o interrompia constanternen- falou, oí'erecendo aquela ·homena

fones de "A Voz da Cidade". Á Dia fi a cidade amanhecera em Le. S, Excia., ratou POI' mais de gern, o Dr. João Gualberto Neto,

chegada do homenageado que se festa, o pavilhão nacional se -vía duas horas e .as suas palavras in- produzindo bela peça oratória" que

fazia acompanhar de autoridades garboso tremulando por toda á oendiavam de euí nsiasmo a massa foi arnplarnonte . aplaudida .

da civis, miljtaras e eclesiásticas, o parte.' que ali se comprimia, redobrando 'Agrad,e:ce.ndo. mais aquela prova

da povo tomado de contagiante e-nl.u- Ás 10 horas, com extraordinária as aclamações ao grande filho, de estima, falou o sr. Dr. Nerêu

siasmo prorrompeu em vivas e assistência, pelo SI'. Bispo Diocesa- padrão de orgulho da sua gente, Ramos, que teve palavras de cari-,

a sta. Lucinda, filha do sr. aclarnacõcs ao Gal. Gaspar Dutra, no, f;. Excia. D. Daniel Hostrns, Mestre .no dom da palavra, a sua nho para com a sua terra natal

...João Grurniché. DJ', Nerêu. Cel. Vidal Barnos, Par- foi rezada a missa 'em ação ele gra- oração foi arrebataodora, terrni- que, com tanto brilho e sincerída-
- a sua. Mar ia da Gloria, 1'11l1a tido Soüial Democrático, De. Ader- ças na qual compareceram altas nando numa estrondosa aclamaçoão de lhe ,testemunhava o apr'eço e o

",do s,r. Rellé MruLtos. I bal, V,idal Ra,mos Jl1nio1' Dr. Càn- auiori:elmLe,s civis, �lililare" e <1;0 s,eu nome, ao P1',e,sident:e Dutra, ,estímulo á sUfl eami,nh:!IJda para.
- o ,sr. Célio Maoedo. ellelO Ramos e Deputado Oclacfli.o exmas. famili,as e 1ll1merosU>S ami-Iao, invicto Partido. Soci.al Den�o- os gra:IlJCl,es destino do Brwsil. Ao
- D rmenino Manoel, filho do SI'. Co.s<la. Ao aparecer na "a.cada do igas.. crat,lCo, ao CeI. Vldal Ramos, VJ- 'tel'mimu', mairs uma VHZ, r,ecebeu

o . .João Camargo. prédio, novas aclamaçõe" se lize-!' ,CHURHASCADA �IOl'\STIW dai ,Riamos Junior, Dr. UI'I) Dr'l'ke, S, E::wia. fartíssimos aplauso,s de

- o sr. Alvar-o Camilo da Silva. I'am .ouvir 'enquanl,(l 1'ojr1e,s ror': I Dando cumpl"ime.nLo ao bem e,la- Oc'lacílio Costa, Dr. Aderllnl Ha- s.eus oOillterrâneo'S ,que o cerca-

.
- 'o ,sr'. elr. Olavo Fr.eLne Jl1nior. Lavam os ares, acenando com a bOl'ado programa Jostivo, á.s ,12 lw- mos da Silva, ao Esla,do e ao vam de gentiJ,e.zas e compartilha-
- a menina Terezinha, filha do mà() o ilusl1',e \'ic,('-PI·p�irf.('nle ua ras, no Sta,dio municipal, perante Brasil.

"

va.m cOlm justifieado ürguJ.ho das
:,'iH'. Anisio Dutra. Ih'pública, empolgado pela \'ibnl- inca1euláv,el multidão, foi' ofereci- O GRANDE BAILE suas glórias, e dos' >&eus triunfos.

- o sr. Osvaldo Sihna HusadeI. ção da sua tena 'quc se LJJana p08- do á .8. Excia. 'saboroso chul'1'a.sclo. ÁS 22 honas, no salão nobrp do A INAUGURAÇÃO DA FILIAL DA
- a menina Edemira, filha do "H1.i-Io como um rios maiol'e� ca- Jamais em Laje� se fez truinauha InsLituto· de F_.ducação, 1'eEw:ca- CAIXA ECONôMWA. FEDERAL

,ue. Edson Swaim. t.al'inen'§es vivos. clmrl'aiscac1a, po,js p.ara essa Jesli- mente iluminado ·e Ol'namenl.aclo á ÁS 17 horas do dia 6, com a p1'e-
- o sr. Ar-Luil' Teo.do.ro da Luz, Dando i.nício ao programa, cm \'idade for'em abaÜrlas qui,n.ze va- capri,cho, corn 'O comI arecimenlo sença de S. EXicia. foi, solenemen-

fu,ncioná,rj,o adlGaneit'o. nome_.da muth�l' \Iaj.eana falou a ca,;, gtOl'das, e.scolhiads ele,nlC'e as do que Lajes tem de mais ,s'ele{o te instai <lida a filial da C. E. F,ede-

- a sta. Nardir Cunha Carrei- inte,lige,nt,e senlJOl'inhu professora melhül'e,s e o,s assl1clos, aos milkt- nos seus meios sociais, foi o Dr. ral de Samt;1 Grutarina. Em bela

rão, ftllIl:oionári.a do IAPI. TaIjüt Ney,e5
.. Arruüa, (lUe. :J'l'HI,OCDU l'PS, fOl'(ll11 carJl·iehüsame.nll' J)1'('- Nel'êLl Ra,mos e Exma. 8enI101'a, Da. oraçã.o falou o Dr. BrasiJI Vianat

- o' jov'em Wal'Der Albani, estu- pa.lma-s da enorme H�sj,;t0nc.ia, 88- p�eâdõs e' murro J}ení clis,lribu ido" Bealriz Peclel'neiea.5 Ramos, alvos dig:nJissimo ,presidente, nes,Le Esta-

.-damle, filho do sr.' Luiz Albani. g'llill-se 'na l.t'iblwa u "I'. Hel,eodu- ao ,1)0\'0. Como () rlia csta\'a muito' de imponen,lc demOl1Jstl�açã,o de ca- do, que teve palavra.s de carinho

JO.:\oO JOSÉ 1'0. Camp.os, .em non�e do opel'aj'ja- qllen.te, a �erveja foi' apetiLos,a e rinha,. paI' paeLe da e.Jile s'oci,al. paoo' com S. Excia., a quem 'Se de-

Complela hoJe mais Uim runiver- uo lajeano, l'eoeDenlio demol"acla nesse memoráv'el con\',é.s'coLe, 1'0- F\pcE'pcionadn á entl'acla do edi- via es,te importante me.l,horamen-

:sár,io. o i,llteresanl,e menino João salva rle ;palmas ao terminal', em ram distr.ibuidas á e'l1m'me ITmlli": fício, pOl' l111meeosa.s dama.s 'o se.- to. Aos pr.esentes f·oi
'.

oíiereci,do

J:O'sé, netinho do sr. Franci,sco La- seguida o sr. Arnaldo de CH.stro dão, 'cento e sessenta 'e ci'nco eai ... nhol'inlHl� que cobri;'am de pétahis lauta me,slél. de champagne e finas

marque, chefe de pagimação do "O j'Pi. enLusiasta e bela oração, cons- xas, .o qiU,e r\epresenla milhares de de· flores o ilustre ca'&al, deu-se bebildas.

EJs'Lado".

l'
lanLemenLe mll'l'l'omplclo p () l' gal\rafas elas populal',es marcas início ao granele baile de gala. no! Na manhã de sele do cOl'I1ente

NASC.IMENTO: aplausos, a seguir fal.ou o Depu- Bl'ahm_a e Anta'l'Lica. Nesta fes,tivi- C[11a1 J'ein�u um
_

ambi'en[.e de ,el�- S. Exüia. regr.essou a eSlta capital.
MA G D A twd'Ü Oclwcílio Cosl,a, num clisCLll's{y' da,de ÜlO cio agrado da gente laJea-' gancla e, (Ilslmçao e onde, maIS ,compar,e;oendo ap embarque nu-

O lar feliz do n, Rub"",q

'lnv,,! político cheio de concE',ilos l'ece- na, compareCl'ram, além do home-Juma vez, se ,evictenriou os 1'0,1'05 ele ,IID'erOiS'ÚS amigos e autorrrtMles que
:n\oquini.tn do navio MellC, .. de

t II f 'l � I '., "" na-g'e.ado e altas auloridade,:;, nu- oulLlll'a social cla elite I<lJ·eana.' I' lhe fo,ralID levaI' o abraco de des'-
,.ua eJlpôsa, era. JUra0)' Sima8 )(',nco aI o'� ap au�oo ao le1mll1ar, '

:Silva foi engalanado com o odven' quundo O 'sp,eakf'l' anuncIOu a pa- merOSRS sel1h.01'aS e �enhorinhas I Ao piano a prof,e,sso1'á senhori- pe.didas.
·to de uma robu.ta garotinho que la\'l'a ,do Dr. CàncJido Ramo.s. uma C[ue ,empreslavam ao ambienl,e um I nha Leono!' Nev,es Pil'.es

e-xecutolll-
-----------

:recebeu o nome de Magda onda d'e aclama.rõe,s
I
co,l1'taminou tom al'egre e fe.slante. Em nome do ,uma fantasia do hino naci.onal que Tome KNOrParabéns. toda a l1'li'meros,� a,ssislência eal- povo, fa.!.ou o Sl'. Desembargador' al'a,ncou ,da s'elpta a-ssi!'<tê-ncia far- ' '

NOIVkDO cula.da em dez mil pe,ssoas que se

.

Com á genli'l sba. Dilma Gomes, comprifl1ia na praça João Pessoa e

filh.a diléLa do ,sr. João Gomes de ruas adjacentes. O orador, como

Melo 'e de ,sua exma.. sra. D. Jo.sefi- semp1'e, al'l'ebatou ,a assi'slê'ncia pe
las imagens cl'eada� p,ela sua p1',e

vileg.iada int.eligência e ,oo11'sagra
dos dotes ol'a,tÓrios. O seu notável

"

.ANIVERSÁRIOS

. FAZEM ANOS, HOJE:
- a exma. ,sra. Iracema Neves

. Reis, vruva de Haroldo Iueis.
- a exrna. sra. Argentina L.

.. 'Silva, viuvá do João Candido
, Silva.

3

Só USO Kolynos!
diz Merle Oberon

imp,roviso que vinha comó uma
# Loreenle literária, el'a consl.a.nLe-

men t,e inl erl'ompido por farlos
aplausos que::>e rpdobra1'am ao

t,ermi,nar quando o o1'UJdor se abra
çou ,com o Dr..Nerêu Ramos, o po
vn vibrou porque via ali os dois

".

serao',Não adiadas eleições .-,.
mais importante. O adiamento se

ria talv,ez,necessário se o material
eleitoral não pudesse ser' encami
nhado pa.ra oçrtas secções, em

tempo habil. Entretanto, posso

gaiTantir: que êsst persp,ectiva está
afastada. Creio que todas as cida
des brasileiras l'ooeberão, em te-m

po, o material impresci'nq,ível á

r,ealizacão do pleito de 19 de ja
. \

a$
S. P:aulo, 8 (A. N.) - Inte'l'l'oga

do pela irmprensa 'O mints.tro de sim dize:r, da ConstLLuição., não. di

Justiça as'sim s'e re.feriu ao boato minui a sua força constitucional.

do adiamento das eleiç.ões: Em suma: ,só o poder legislativo
-"Já dis.se uma v,ez e repito: pooeria propor uma reforma cans

o govêl'llo não oogitou, absoluta- titucional.

ment.e, de adiar as eleições. Aliás, Mas, acontece, que a Câmara e o

nem podel'ia mesmo fazê-lo, tanto Senado não se reunirão ant.es das

é üerlo que o qua.l estabeleceu as

I
el·eições. Praticamente, pois, é im

datas das. 'eleiçoos. O simples falo possivel o a.diamento. Além disso,
cles,se aLo esta:r separado, por as- não há razão para isso, o q'ue é

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

na Ve.rsoli Gomes de Melo, contra
tou casamento, o sr. Orlando

Alraújo, comp,e'[.ante .P.!'Gfessor -do
;Senai.

B R' I T O
o alfaiate tnl1ic'1�O

, 1'h ;11"4.':"'11(' �

é

I'

Catarinense: O dr. Saulo Ramos, o humanitário médico que ba uma decada de
anos vem atendendo �om carinho e zelo os· nossos doentes. é candidato a

de_pulado'. estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro.

Vatarinense, vota em Saulo Ramos; e terás a certeza de teres algnem na
\ assembléia, legislativa que, defenderá os t�'QS direitos e as leis trabalbistas.

Trabalhador catarioense, prestigia com teu voto, o médieo honesto' que
teu. amigo e conhece as toas necessidades.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. O FSTADO-Quh,ta �e"ê" 9 de Janeiro de ."'.7

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

CÓNTA CORRENTE POPUA.-AR
Juros 51/2 a. 8. _. Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco dô Distrito Federal 8�-A.,
CA�TTA;.: rR$ 60.\J00,Ooo.oc
RESER\ -\S: C?$ J s.eoo.ooo.oo

.

Rua Trajano" 23 • Florlãnõpolls

DA PRODUÇÃO DE GUERRA PARA A DE PAZ
Esta máquina, que durante a guerra foi empregada na

fabricação de grimpas para bombas, reverte á sua produção
normal de tempo de paz. Vemo-la em pleno funcionamento,
comprimindo peças de aço para aspiradores de pó.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais 'e estrangeiras ,- Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

G1lrante-se a exata observância no receituário médico.

ESCRIToR10 JURIDICO COMER.CIM
A..unt�.: ·Jurídicos -' Comercióis ·-.Rurais e InforrTlotivo ..

8ndereço Tel. ELlBRANCO - LAJES - Santa Catarms..

Con.ulte .lia Organização· entes de .e decídrr pela com

�ra óu venda de imoveis. pinhais cu quolquer
empre.a ne.te ·estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

AD�'OGADO
RUlI Frei Bogértc, 54 Caixa Postal 54 - Fone 64

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adqu.tra TUDO de. que nece..ttar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo .pABCELADA.EJlTB,

•ODl a. VqTAGElQ'S da com�ra à �••,

cernndo-se do,
.

,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
.....5
fWpdo.
......
Ridlos

Gel.........
. Blclcletal

J61a.

Unos
�.
anltalaciM .Iitrl ..,...
Artllo. p r tos
Pele.
Casaco.
Qu.I.........rtt...

INDÚSTRIA, coMÓClO E SEGUROS KNOT S. A.

( ...... 1 II 0... ii 11 • .. , .. II n III.

o. 1(. M'w.

Os EE_ lInidos
" � -,

soltcítarem

Morre-

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

/ I -. nos V!lf)CJOS
. �MJI D'�", /R.�,� ,I"'fi-:;: � �

»'" � €-'" -

- /.
y�-:::' �

-} -:/,11 h,
'

," /' $
•

por um p recesso pa tenteado de te

! .

ccr lã fiada sob tensão, a qual re
í cebe um final que imprime á lã

t fiada a forma de espiral depois de

t lavada.

,I

Washington, .. (D. P.) - Os 1:5-
íados Unidos solicitaram á li R:3S
e á .Çllilla que providenciem sem

mais demora para por termo ao

controle mil i lar sovíétíco de' Dai

l/n, abrindo esse porto da Mánd
churía ao trafego üttel'llacioll:11,
sob admindsbração da China. Esta

decisão ununciada pelo Doparta
menío de Estado foi ° primciro
passo of'icial tomado por wa,;l1ing-j'ton, depois que as autor idades so

viél.icas Soe r,ecus.aram a .ZÜ de rl�-I'zembro, a per-mitir que três civis

��;���i��n� r:��ss;Sm���J��1:�1:�: e�� ! I·:'================-=-=====I=,";T;;-e-C-:j=-d-=-O-S-d.-=-A·,-fa-.�I-go--:d::-a--o-barco ianque que levaram até ali SNRS. UtJ
os r,eferidos civis a deixar o porto ] elastico

.

dentro do prazo de vinte

minutos'l ASSINN4TES
I Nova York �{3. L H.) _ A Uni-

I
Reclamem imediatà- ted States Rubber Company re-

mente qualquer irre-
. Visite, sem compromissos gUlaridade na entrega iII

centemente a _utrl.ldade de, um te-

LIVRARIA ROSA de seu'> lernaes.
cido de algodao que, embora não

.

contenha borracha, possui alguma

I
'

L elasticidade. Este material é cha-

Rua Deodor�. 33 VENDEU SE
mado Strex.

Elor'ianópolis _
1""1.- Particularmente adequado para

guarda-pó- para moveis, cobertas
Livros novos e usados, 4 chassis caminhõee «Ford de cama, atadurás e certas peças
em diversos idiomas. modelo 1942 em hom este do de vestuários tais como luvas

de conservação. Ver e tratar roupas de criaças e trajes de es:
na rua João Pinto, 9.' porte, já foram entregues quan-
C. RAMOS s- ClA. tidades experimentais dest€ tecido

aos fabricantes de estampas deco
rativas, esperando-se c�ue uma

versão apropriada para guarda-pós
para moveis seja lançada ao mer

cado em breve.
O estranho fato de um 'fabrican

te de borrachas produzir um teci-
• do sem o material de sua especia-

Ilidade,
ficou explicado ao se reve

lar que durante vários anos esta
'companhia vem operando ínume-

--------------; ras fábricas de algodão para a pro-

Acbado·l' e perdl·dos dução de fibras de pneus. O novo

Il .
material foi desenvolvido pela di-

For sm entregues a e s t a redação visão de pesquisas têxteis que
«duas chaves» enc vn tr a d as ri s funciona em conexãn com estas

Imediações dos Co reios e Tel ê- fábricas.

grafos. A elasticidade do tecido é obtida

A tende encomendas de
'1bras edtt.adas no Brasil

OU r.o estrangeiro.

II pa��!paV�!!R!re!�A�J�s.
I

I lIaaa crniga. que seu filho
ORLANDO contratou casa'

·mento c m a senhorinha

I
DILMA GOMES MELO

ORLANDO e DILMA
confirmam

Dr. C'LARMO
GÀLLETTI

ADVOGADO

G.

Crime a cível

Conlltituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratórios

Ellcrit.• - Praça 15 de Nov. Z3.
10, .andar.

Ra.id, _. R.ua Tiradante. 41. IFONE _. 1468 !
�...,---

Novidades todas
-ernenas

.

.. I

. COMERCIANTE: Dá um li
vro 'à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos cataríneases
de amanhã!
("Campanha pró-livro" do

C. A. X� de Fevereiro) .

I�IAM A REVIS'tA
O VALE DO ITAJAt

e
uando &lgu6m, tal_ •__

lheiro da U�raqAo _ima,�
lhe. em 1UIl�V'91 ge.T.o. QJD e6li.ce 40

.�oelente ..peritivo K NOT, lemb�
.

.•"'i. SiLd..._tar.""�
... & gaBcü_:E.TE.É TAI1-
BFI1 (1 I1EU APEi?lTIVO

I'REDIIoETO/·
'�IM!

o SaW.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
«'� A

.

\\'E'r�EIÁ INDUATHIAL-JOINVIlJlíE,J(�tJ_-;')

34 /mil mortes
por acidente
Naya York, ; (D. P.) -

rarn. neste país, 3 'LOOO pessoas du

rantc o ano passado. devido a aci
dentes de trafego, de acordo com

uma e�Li:iLisLiJ0a autoriznda e di-

vulgada esta sornaria.

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS'
ESCREVA O SEU ENDERECO AO

LUORUéRIO 0011 S. L
CAIXA POSTAL. 36

Bl.UMENAU· • SANTA CATAJIINA

DOENÇAS'NIERV�SA.b
Com os progressos da mted1cla&

hoje, as doenÇ1l8 nervosas, quoel.
'ratadal!i em tempo, são malM p.....
feitamente remediáveis. O �ur.nel."
aismo, fruto da ignorâneia, só POM
prejudicar 08 individuolI afetados ..
tais enferfuidades. O SerNi�o N...
ciona1 de Doen�as mentale dlapl.
de um Ambulatório. que atende 1'1'.
tolhimente OI doentes Ilerqaos ...

!ligen'., na Rua Deodoro U. ela :
.. 11 'ilor... tHàrlul.nM.

B R I TO
O aHatale indicado
Tiradentes. .,

l'ORNA HO II PÀ qR .\ NO T J!�s J \1 :\
------------------------------�----------------------------------�.-----------_.----

II

• ---..t-' ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() EST \DO-Qulnta-felra 9 de Janeiro de ...7 5

(CLUBE DO·ZE· DE AGOSTO-Dia 12, (domingo) Snírêe com inicio às

"

'2 t horas.' Dia t 8, [sábado] Festiv I promovido pelo Gremio Mar�bá, com inicio às 21

:/boras. Dia 25,_ (�ábado) Festjval promovido ))elo Gremio Icaraí, com i�ici�à!}_1_:_hs.
Empreze de neveueçae
CHEREM

Decretos de 31 de dezembt·o de Hl46

'Ú INTEIRVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder aposentadoria:

De acôrdo C01Jl o art. 188, item n,
combinado c';m o -ant. 1'�Q, item. II,
.do decreto-íeí n, 572, 'de 28 de outu

bro de 1941:

A Maria Conceição Guimarães Ç')laço,
DO cargo da classe G tia cae-reira de
:Professor Nor-mal ísta, do, 'Quadro l'nico
<do Estado (Grupo ESCOlar '''H2rcllio

Luz", da cidade de Tubarão" í com o

provento anual de Cr$ 9:6'60.;00 (nove

mil seiscentos e sessenta cruze.ros),
lproporcional a '23 (Vinte e três) anos

-de serviços prestados ao Estado.

responder 'pelo -expedien te da mesma

Prefeitura, enquanto durar a ncença
concedida ao respectivo titular.
José Vieira, '1 esoureír-o da Pre!\·itura

Municlpal de Itaiópolis. para responder
pelo expediente da mesma Prefe:tura,

IIenquanto durar a llcença concedida ao

respectivo titular.
Raulino Antunes, Contador da Prefei

tura Municipal de Campos Novos, 'para
responder pelo expediente da mesma

Prefeitura. enquanto durar a iicença
'concedida 'ao respectivo titular.

Carlos Scheidemantel para responder
pelo expediente da Prefeitura Muu.r ipal
d-e Timbó, enquanto durar a licença
concedida ao r-espectivo titular.Remover, a pedido:

Dect-..to <le 2 de janeiro de 1:1.17De acôrdo com o decreto-Iel 1.. 317
de 6 de dezembro de 194'6 '(Cancur: O Il\'I'ERVE:'-ITOR FEDERAL RESOLVE

80 para remoção de profeasores nos Destgnm-:

estabelecimentos de ensino primá-
J09� Duarte Freitas, Secretár In da

rio): Prefeitura Municipal de Laguna, para

Marína Clélia Frey-esleben, ocupante
-responder pelo expe�ente ela ;l.,esma I

-do cargo da classe F da carreira..d� Pro- prefelt.ura, enquanto .durar a ucença I
:fessor Norrnaltsta, cio 'Quadro único do

coriced lda ao 'respect�vo .t!tular.

I
.

.. T' I Decretos de ;; de janen-o de 1947:Estado, do. Grupo Esc�lar Neré u Ra-
() JNTERVE:'-ITOR FEDERA.L RESOLVEmos", da vila de Cambir-ela, no rn.rntcí-

.

"pio da Palhoça, par.'; o 'GruJ.i'(j) Escolar Tendo em v.sra o que consta do pro·,
;"Francisco Tolentino", de 'Sãúl .José.

c-esso n. 2.340., ele 1946, da �."creta- JConsiderando q.ue, .r'eal izarlo o concur-
r ia de Estaoo dos Negócios. I it Jus-

$0 de remoção, ainda permaneceu vaga
t iça, Eüucação e Saúde:

no Grupo Escolar "Roberto 'I'rompows- Aposentar:

Cf;ky", de .Joaçaba:
Dc acôrdo com' o art. 45. paragrafo
único, do decreto-Ie! n. 6,14, dp 2 de

março de H142, e art. 188, item II,
do decreto-le

í'

n. 572, ele 28 de outu
bro ele 1941:Ana Flores, ocupante do cargo da

Bento de Oüve.r-a Sobr tn ho. no ._argo• classe ]F da carretra de Professor Nor- de 10 Tabelião do Público. .Iud ír.ial emarista,' do Quadro único do Estado, do

.Grupo Escolar "Luiz 'Delfínõ", d� Blu

.menau, para o Grupo Escolar "Roberto

"I'rompowsky", de Joaçaba.
'

Considerando que, realizado o coricur

"80 de remoção, ainda p-ermaneceu vaga
.no Grupo Escolar "Pr-ofessor José Bra

.srlícto", de Biguaçu:
Noe lí. Amorim Campos, ocupante do

-cargo da classe F da carreira de Pro

,fessor Normalista, do Quadro ünieo do
• :Estado, do ,Grupo Escolar "Professor

'Lapagesse", de Cresciuma, ·para o Grupo
:Escolar "Professor José Brasüíctc", de

.Bíguaçu.
Ludomila Kowalski 'Coss, ocupante

-dO' cargo da classe F da carreira de Pro.

:fessor Normalista, do 'Quadro úmco do

�stado, do Grupo Escolar "Nerêu Ra

-mos", da vila de Cam'bire)a, no 'l1uni

,dpio da Palhoça, para o Grupo B,colar
-"Profe-ssor José Brasilício", de Biguaru.

Conceder exoneração:
A Sflvi? Antonieta D:as Medeims. do

.cargo de Escrevente Juramentado do
'1° Ofício do Registo de Imóveis, c'a co

-marca de Caçador, cJjo serventuário vi-
-talício é Orlando .'Toáo da Silva Medei-

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do
decreto-lei n. 317, 'de ,(> de ,;czem
bro de 11946:

De ,acôrdo com os arts. 62 e :;3. do
decreto-lei n. 6J4, de 2 de março de
11942:

Notas, e mais anexos, Oficial do Registo
de Hipotecas e Especial, do município,
e comarca de Pórto União, com o pro
vento q.ue por lei lhe competi!'.

N01Ueal':
De acôrdo com o art. 1B9. do dp�,·eto·
lei n, 431, de 19 c!e n:arço d" ] 940:

João Nitto Gaspar! para exercer, v ita
.Iciamen te, o cargo de l° Tabelj�o do
Público, J'l:lclicial e Notas e- maio -mexos,
Oficial do Registo de Hipotecas e Es
pecial, da comarca de PÔI·tO União.

Destgnar-:
João Alves dos Santos para exercer a

função de segundo suplante do Delega
do de Polre';a do município ue Cmiti-
banos.

Lkinio V. de Córdova. ocupautt? do

c.a!'go de I]1SpetOl' de Fazenda, padrão
L, ,do Quadro único do Estaào, 5çrvin
do na na Zona, com sede em J'j3ç'aba,
Crime, Júri e Execuç'Cies Criminal;-. pa
drão F, da comarca de PÔ'rto TJnião,
para arbitrarem o pl'ovento da r.,)osen-

TOS. tadoria
. que caberá ao serventuário vi-

A Matilde Perin Damo, do carq;o de talício B'ento de Oliveira Sobrinh0.
· 'Escrevente Juraanentado da Esc�j ,'ania Alzira Rabelo e Dias, S€cretária da
><do Cível e Feitos da Fazenda, da co- PrefeitUl;a Municipal de Aranll1guá,
-marca de Caçador, cujo serventuál'io vi· para responder pelo exped,iente da mes-
-talício é João Santo Damo. ma Prefeitura, enq.uanto dupr a licen-

Nomear: ça conc.edida ao ,respectivo titular.
De acôrdo com o art. 169, elo dc�reto- De acôrdo com o arL 84, do decreto-
lei n. 431, de 19 de março 'de 1940', lei n. 572, de 28 de outubro de 1941,
combinado com o art. 15, item IV, Hélio Alves, ocupante do car�o da
do decreto-lei n. 572, qe 28 de outu· classe F da carreira de Professor, Nór
bro de 1941: inalista, do Quadro único do Est;ti'o, pa-

Arí Silveira de Sousa para exercer, I'a exercer a função gratificada de Di
'interinamente, o cargo da classe M da reto� do Grupo Escolar "Cardeal Arco·
"carI1e!.ra de Promotor Público, de Qua· verde'" (4& -categoria - VHa de ('apa
.Qro único do Estado (c<ímarca de ('uri- nem, município de Xapecó).
'-Li;banos), vago em viTtude da exnnera- Edward Fernandes, ocupante do car-

<Ção Ele João Gualberto da Silva N!'to. go da classe F da carreira de Proféssor
Mário Gomes Corrêa para exercer, in- Normalista, do Quadro único do Estado,

'terinamente, o carl!'O da classe M da para exercer a função gratificada de Di
-carreira de Prombtor Público, do Qua- retor do Grupo Es'cDlar "Frei Rogério"
<ciro único do Estado (comarca de (Tes- (4a -categoria _ Vila de Peper!, muni-
"ciuma), vago em virtude da exoneração cípio de Xepecó) ..
-
<de Francisco José Rodrigues de' Ol:veir,a. Am.n-i-co Silva, ocupante do cargo da

De acôrdo com o art. 169, do derretO' classe F da carreira de :Professor Nor
, lei n. 431, de 19 de março de 1940: malista, do Quadro úni,co do Estado, pa
Matilde Perin Damo para· exel',�er o ra exercer a função gratificada de Di-

· ,.ca�go de Escrevente .Juramentado do 10 retor do Grupo Escolar "Gomes Carnei
"Ofício do Registo de ·Imóveis, da co- 1'0" (48 categoria - VIla de Xaxim, mu-
· -marca de Ca0ador, cujo serventuário vi- nidpio de Xapecó).
'-talício é Orlando João da Sil"a Mi?elei- José Destri, ocupante do cargo da
TOS. classe F da carreira de Professor Nor-

Matilde Peri.n Damo, Escrevente Ju-' malista, do Quadro único do Estado, pa
· ramentado, para exerce,r, í'rtterinamen- ra exercer a fun,.ão gratificada d" Dite·
..

te, o cal'go de l° Oficial do Registo de tal' do Grupo Esc_olar "Carlos Chagas"
·

·Imóveis. da comarca de Caçador, en- (4a categoria _ Vila de P!'ratuba, mu

-quanto dura,r o impedimento do respec- nidpio de Campos Novos).
· ·tivo ,titular. Wilson Cesar Floriani, ocupante do

Designar: cargo da classe F' da carreira de Pro-
Estáquio Pizetta, Escriturário da Pre· fessoI- Normalista, do Quadro único do

':fe�tura Municipal de Rodeio, para res- Estado, !para exercer a função gratlficada
pO'nder p.elo expediente da mesma Pre- de Diretor do Grupo .:Escolar "Olave, Bi
''feitura, enquanto durar a licença con- lac" (3a categoria - vila de Pirdbelra-

- cedida ao re9)Jecti'lO ·titular. ba, no munidpio de JoiJlvile).
Seb3stião dR Sousa Vieira, Secre:ário Va1mor Uliano, ocupante do cargo da

· da Prefeitura MuniCLpal de Sãc ,Toa- classe F da carreira de Professor Nor
"quim, para responder pelo expediente da malista, do Quadro único do Estado,
mesma Prefeitura, enquanto durar a li- para exercer a função gratitfi.::ooa de Di
eença concedida ao respectivo titular. r,etor do Grupo Escolar "Professflr Ma.

Ricol'clo .

Bugman, ''secretário da pre- nuel Cruz" (3a categoria - de São Joa.
�Jieitura, MnnLc1pal de _-ruo do Sul, para, quim).

,
.

I Laboratório
Radio-T'ecmcc-Electroo

Fundad� em 1935
'Montagem -ie �,'dios, Ar\lpli

fjcadore.-Tran.mís.�r... '

Matlldel ir:.portod,. direta
mente doe U. 3. A
Proar'. tá, io

ütom-r GAorges
E:pct. e - T ..cnico - PrcfiwaioJ'lo)

forroado no Europa
itiononópo �.

�uc lo .. .., P;T'\to " 29 . So+,

Bõhm

alínea
de ou-

cceo UMA DA6 COH1QI8l)ICÓ�'5 ce r.'.'�Q"4 OO'la801�"'TOQIO 00''''·
.

o "RfCO O!5Tt "O .",ou 20"1>,

CASA MISCELANEA díatri
R. C. A

NAVIO-MOTOR "ESTELA"

buidora dos Rádios
Victor, Válvula- ,. Discos.

11,"01'.-·'

A maxima rapidez e g'lfsnt1!l p a ti tr s r-spcr t- 'e' 0ll"S mercadorias•
Agente;; ern Fbrianópoli.l CARLOS HOEPCKE S. A.
----------- -_ .._-------_.- _.

CURSO DE MOTORISTA

Fernandes Marques Trilha, ocupante do
cargo da classe F da ca rreira de Pro
fessor l\ormalista, do Quadro ún,co do
Estado, para exercer a função gratifica
da de' Diretor elo Grupo Escolar "Gene
ral Borinann" (3a categoria - 'de Xa

pecó ) .

Concede'r dispensa:
De acôrdo com o art. 92, alínea a. do

I
elecreto·jei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

A Nemesis de Oliveil'a,' ocupante do
cargo da classe F da carreira dE' Pro
fessor Normalista. do Quadro ún'co do

Esta·�o, do exerck-io -da função :-!ratifi·
cada de Diretor do Grupo. Escolar ;'Pro
fessor Manuel Cruz" .(3a categoria, .de
São Joaquim).

n�signar novamente:

I Pedro Brasilino de Freitas para exer·
ceI' a função de Sub-Delegqoo de Polí�ia
do distrito de Campo E.rê, no município
de Xapecó, por não ter prestado o com

promisso no prazo legal.
Decretos de 4 de janeiro de 1947

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exoheração:

De acôrdo com o art. 91, § 10,
a, do decreto-lei n. 572, de 128
tubro .de 1&4\1:

e

Slcorro de Automóveis
"I' Iglf automóveis
e Pr ot.s sronat

A José Tionas Cesar de; Sá do C'argo
de Carcereiro, padrão D, do Quadro úni·
co do Estado.

NomeaP'!
De acôrdo com o art. 15, item a, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outUbFO.
de 1941:

Ep' ·.ácio Cesar de Sã ipara exe!'rer o

cargc. de Carcereiro, padrão D, do Qua·
.

dro L ko do Estado (Cadeia Púlblica de
Lajes), vago em virtude da exoneração
de .Jo� Tionas Cesar de Sá.

Dec:oetos de 7 de janeiro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, Item UI, do
decreto-Iel n. 572, de 28 de outubro de
1941:

Celso Silveira de Sousa para exercer o

cargo de Técnico em eletricidade e mecâ
nica gráfica, padrão M, da Imprensa OU-:
'elal do Estado, criado pela decreto-lei n.
367, de 27 de dezembro de 1946. (144\
Doralécio Soares pà.ra exercer o cal'gO

de Fotogravador, padrão L, da Imprensa
Oficial do Estado, criado ,'�lo decreto-J.eol
n. 367, de 27 de dezembro de 1946.

Joaquim Lúcio de Sousa para exercer

o cargo de Técnico em Artes Gráficas,
padrão J, da Imprensa Oficial do Estado,
criado pelo decreto-lei n. 367, de 27 de
dezembro de 1946.

Manoel Pais de Faria para exercer o

cargo de Técnico em Artes Gráficas, pa
drão J, da Imprensa Of,icl.a.l do Estado,
criado pelo decreto-lei n. 367, de Z7 de de·
zembro de 1946.

Lindolfo José de Sousa para exercer o

cargo de Técnico ·Auxiliar, padrão (I,. da

Imprensa '-Oficial do Estado, criado pelo
"no�eto-lej n. 367, de 27 de dezembro de

1946.

SeI v ç
o de PrO'1t...,

En sirrs- s� a

Amador
'1 eor ia c pi at ica - conhecimento do motor.

Aceucernse cnamado s para reparos de urgência .

Auto-t:.�cola 1-47.77
GA.t<F.GE Ul'ilAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

.OE PION E IR O
A SERViÇO DE vs,

�l,-
I',' �

,\
::

.f.-:; fi!\ ;
.�; {,;,j,;'
"J, -1

'I'-
�1

, ';,
�
t.

, i
> ,.

FJLIAL VARIG:
EDIFICIO LA

1�
"

de Novembro
Teiefane 1325

Praca
PORTA

Dr. B. 6 s

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

E'm frente ao Te.ouro
do Estado

Florianópolis
Medina Fum. Narbal AJ1I8S 08 Souza
rarm. L. da Gosta Avtla

Exame dá .ongue. Exame poro verific�çéio
de concer, E;xome de urina, Exame poro

verificação do gravidez, Exo:ri.'le� <ie escarro,

Exame para verificação de dOenCt;18 do

tle1e, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame. de secreções,

J.\utovoccinas El' tl'onsfu!Jão de
Bxame químico de foZ'in}los,

café. ágUO", lHe

Banques,
bebido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �8TAn{J-Quinta·telf'a '9 de Janeiro ele "476
----------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------

ESPORTISTAS! Votar DO ilustre presidente da Federacão Catarinense de
Desportos, dr. -Ailerbal Ramos da SUva, para governador do Estado, é contri

buir para -

o eDgraDd�i}im�Dto diJ's- 4e�p8rt8s �ftI So'u-ta �at8rjDa.·' - .

------..
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f
Direção de PEDRo. ,PAULO MACHADO

VAMOS RE-ERGUER O
Segundo chegou ao nosso conhe-

REMO I fEstudiante
de La Plata. com uni-

. . l cando que aquele famoso 'co.njun-
.' • to platino estará nesta capital

Eis 3Í UiI11a notícia que deve me- avante quanto antes, para que te- entre 20 e 22 do corrente.
cimento, um grupo de entusiastas recer a todo o apôío dos dir-igen- nhamos em breve, cruzando as Adiantava o despacho que o clu
do espoote .riáuüco pretende rea- tes ,d3JS 'noS'sás sociedades de remo nossas baias.. a.s velozes embarca- ne por-tenho trará todos os seus
.ldzar gestões nos clubes de remo 'e, de quantos, 1P1)(l.ti-caXJlúes ou tor- ções de regata que noutros tem- t.ítmlares, o que equivale a dizer
desta capital, IIlO sentido de reer- cedofes, possam cont.ribu�l'. co� I PDs f'oram a co�ueluche .do mundo que aprecíaremos á exjbíção de
guer aquele esporte, uma p3irClela para que a Idé.la va es;por-tI.v,o e somaI desta terra. ium dOIs rnais ,i'atmClsos conjuntos

CLUBES ARGENTINOS E CARlO-
da' América do Sul, onde pontifi

CAS JOGARÃO EM PORTO ALE-
cam elementos de grande cartaz
no soecer argentino.
A not.ícía alvipareira foi rece

oida por entre as mais' expressi
vas manifestações de alegria,
sabendo-se que o iLnt,ernaci,ona.l· e

Cruzeiro serão os
'

pr-imeiros .- ad
versár ios dos argentinos.De há muito _ ·e isso sucede

e-m lodos os princípios de tempo-
rada, foram anunciadas as es-

FRANcrSCO LANDT MAIS UMA
tré ias, em nossos gramados, de

YEZ VENCEDOR
afamados conjuntos nacionais ·e

I IRia,
8 -:- Francisco Landi, o no-

te' c o V estrangeiros, como o América .e o

n rna I na enceu .távl'l volante brasíletro, vencedor
Fluminense, do Rio, e Boca ro .

.re inumeras compet.içoes 3tUVJlIlU-

P.. d niors, San. Lorenzo de Almagio,

O m O·raIlla bí.líst.icas, venceu, domingo último,
River

-

Plate 'e Esl.udiautes de La
_( circuito tnternacíonat AULi)IlIU-

,'13 a este último pelo apertado es-
Plata.

omst.i.co de Inter-sagos. UISpU-
corre de 2 x 1. O jogo foi realiza-. O Ij)tr·ps,i,dente elo Internacronar, taram a referida cor rída os maio-

do no gramado interno do Abrigo dr. Paulirio Vargas Vares, 'receber-a res volantes cio Brasil, da Argen-
de Menores, um Ielegtama do pl,eside'llite' do t.ina 'e da Itália.

Regata Buenos lires - Rio
Em segundo lugar, o «Vendaval»
MONTEVIDÉU, 8 (U. P.) _:_ As últimas informações recebidas so

bre a marcha dos ·,ia·tes que disputam a sensacional prova Buenos Aires
Rio de' Janeiro, .assinalarn que o veleiro argentino "Vagabundo" está
na fre,rute, seguido, a cerca de cinco milhas, p610 iate brasileiro "Ven
daval" vindo em tercesro lugar o iate "Eolo",

Nos últimos postos seguem OIS barcos argentinos "Cesar ". e Canejo".

o

Domingo últ.irno pelejaram a

mi!&1L()Isa,menf�e :aIS equipes pr-moi
pais do Pindorama E. ,C . .e do In

ternacional F. ,C., sorrindo a vitó-

GRE

Porto Alegre, 8 -- A cidade es

tá "ameaçada" de iniciar o ano

com uma sensacional temporada
internacional de futebol,

Partido Trabalhista Brasileiro
·CON,VITE

O Diretoria Municipal do Partido Trabalhista Bra

sileiro, secção de Santa Catari:::a, tem a honra de convi
dar o nobre povo de Florianópolis, para assistir ao comicio.
que fará realizar hoie, dia 9, às 20 horas, na Praça Pereira
e Oliveira, Falarão diver�os oradores, apresentando-se.
tll.mbém, os candidatos do Partido à Deputação Estadual.

•

Dr. Henrique
A.DVOGADO .

Ru� . Felipe Schmidt 2', sobrado

(Altos da (CASA PAR � ISO) .

- r?loÇiapópolis

Instituto Brasil-Esfados Unidos
de Florianópolis

CONVITE
A Diretoria do Inatituto Brasil-Estado. Unido., d. florianópolis.

1\0 impolI.ibitidade de faze:-lo individualmen te. yem convidar. por
.. te meio. 011 lIe'WI a..ociedol paro o Concêrto com que a fe.tejada
pianÚlta catarinen.e. Senhorita Aleida Ferrari da Silva, brindara a

lIOCied.ad. florionopolitana, no proximo dia IÓ. lexto-feira. à. ZO hora.,
.on Teatr.o, Alvaro de Carvalho.

O. 16ciol ca_doa pod.rão fozer-•• acompanhar d. lua. exmal.

senhorClI, a quem o convite é extendido.
Servira de ingreuo a Qprel.ntação do recibo do m�s corrente.

A DIRETORIA

, i

Previsão do tempo
-

Serviço de Meteorologia
Temos o prazer de comunicar aos senhores acionistas' Previsão do T,�po, até 14 horas;

dê, te Banco que o dividendo relativo ao 2°. semestre de 1946 do dia 9: t

será pago a razão de 10% aó ano, ou seja de Cr.$ 10,00 pllra I Tempo: Instável, com chuvas.

as ações integralizadas e de Cr.$ 5,00 para a's' açã_es por. 'Temperatura: Estável.

!nt�gra�izJr. ; Venlos: de Sl1p,ste a nOluéste-,

Florianópolis, 9 de janeiro de ) 947. frescos.

BANCO NACIO�AL DO COMÉRCIO �. A. T'emperatul\as exLremas de ho-

Filial de Florian6poÍis .iI': Máxima 28,8 e Mínima 23,0.

COMERCIOAO
A Fábrica de Vassouras Santa Catarina, estabelecida à rua

Sancto'i Saraiva,- 6.8 (Estreito) tem o prazer de comunicar a

tt)deiJ seus freguezes e -intere-s-sad-os d�sta e demaH p�aça�. que
já está aceitaJ)A'o pedidos de vassouras para qualquer

" quantidade e p�()!l ta entrega ..

Florianópolis, 2 -de jaMiro de 1947
.

MACHADO & BASTOS

Curso' Antonieta de Barros
REABERTURA DAS AULAS de Março

Mahicula das 10 às .2 horás
Dia. 22. 24 • ZS Cllunoll que já frequentaram o CUt'IO,

26 • 27 •• ·aluQol novos dOI 20. 30 • 40 anol.

28 .' aluno. novo. do primeiro ano.

Banco Nacional do Comércio
S O.C I ED ADE ANÔNIMA

A VISO

TRABALHADOR

,VOTA EM:

WILSON AUGUSTO DA COSTA SCHIEFLER

:[ CANDIDATO DO PARTIDO TRABAUlISTA, BRASILEmO, QUE DE.FENDERÃ· NO LEGISLATIVO ES-
I

� "
TADUAL o 'DIREITO DE TEUS FIl.HOS.

,- .

EDUCAÇÃO -- SAÚDE

ROXY
ás 5 e 7,30 hrs, áô.7,45

_ Sessões Chitcs __

Mickey Hooney, Bonita Granville
e Lewis Stone.
ANDY HARDY PREFERE

AS LOURAr::>
'I'res IOLll'a8 pr-imorosas, tódas

tres f'azendo mal ao cor-ação já su

perlotado do ilustre senhor Andy
Hardy ...
Censura : - Livre.
No progr-ama : - Jornal da Léla

nO 45 _ DFB; Noticiário Univer

sal _ Jornal. ,

Preços : Ritz _. ás 5 hrs. _ 3,6fr
e 2,40 _ ás 7,30 hrs. 3,60;
Roxy _ ás 7,45 hrs. - único 3,00.
RITZ _ Domingo: - Lana T'lF
ner' e John Hodiak em:

A FELICIDADE VEM DEPOIS

Uma linda e ínteressaoíe 'histõ
da de dois apaixonados ...

,

, SOHIA SILVASIMAS
participa 001 leUI parentu
• penaoll de .ua intimidade.

.

que leu lar foi enrequed lO

com o nQllcimento d" 8UQ

irma.inh<l

MAGDA
oc-orddo em 7;1/41.

ODEON - ás 5 .e 7,30 horas
_ Sessões Oh ics _

- A luta ele vida ou morte en

tre homens e féras!
CIUME NAi-i ANTiLHAS

Com: Jam·es Dunn e �hei1a Ryan.
- Uma ,htswTia ,de amor num

amlJi,!:'Iü.e p€'.ng-oso!
Pn'\:os: Cr$ ,3,60 _ 2/10 e 2,00_

"Im!). 14 anos".
L\lFERLU. � ás 7.:30 hl',s.

- Cllima Exibi<;:ão -

Enlel'n.e.0eclol·! Tneosqueeivell
CONFLITO RENT[I\1E:XTAL

Com: - J·ohií. P.ayne. lVIaui··een

O'Hara, \Villiam Benclix e Mischa.

Auel' - e apre�e11Lando Comüe

Maf'shall - a 110\a revelação .

P11eço: Cr$ /1,00 (único).
"Imp. 14 anos".

Domingo: Odeon _ Imperial
A 3a Vitorio;;;a apl'ltlsentar;ão de

1947!
O PRISJONEmO DA ILHA DOS

TUBARtmS
Com: WaI"nel' Baxter,

Stuart e J-ohn Ga,radine.

Gloria.

. I
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O· RSTAOO-Qui,nta feira 9 de Jan@iro de t947

DR. NEWTON D'AVILA
Operaç6es - "Ias Urtnârtaa -

Doenças dos intestinos, réto e

anus - Hemorroidas. Tratamen·
to da coltte amebíana,

Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

A.tende diariamente às 11,30 n.
.. l tarde, das 16 hs. em dtante

'"Resld: Vldal Rarnos, 66.
Fon .. 1067

DR. MADEIRA NEVES
M�dlco especialista em DOENÇAS

DOS OLBOS
Curso de AperfeIçoamento e Lon
ga Prãtíca no Rio de Janelr!l

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jo!to Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: RUII
PresIdente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
'!lonal de Medicina da Unlversld-t.
te do Brasil). Médico por concur
tO do Serviço Nacional de Doen
tia. Mentais. Ex interno dia Santa
Casa de Misericórdia" e HospItal
"�lquãtrko do Rio na Capital li.

dera!
OUNICA MÉDJ<:c\ - DOENCA�

NERVOSAS
- Consult6!rlo: Ediflclo Am"'li.

NETO
- Rua Felipe Schmldt. consunae

Das ,15 âs 18 horas _
"lIldllncia: Rua Alvaro de Carv.

lho rio 18 - Florlan6polls,

DR. BIASE FARACO
Jllédico·chefe do Serviço de SifJ!is

do Centro de Saúde

,DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFILIS AFECÇÕES DA

PELE - RAIOS ]NFRA-VER

MELROS E ULTRAS-Vl'OLETAS'
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Jaime Câmar-a, 46

FONE 1648

7

DR. SAVAS LACERDA
� médico-cirúrgica de Olho.
..;.. Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.criçáo de lentes de
, 'oontQto
flIO:N81JLTóRIO - Felipe Schml

dto 8. Das, 14 às 18 horas.
_ID1l:NCIA - Conselheiro lia·

fra, 77. .

TELE'.FONES 1418 e 1204

Ausente

"1\

DR. ARMANDO VALOIO
DE 'ASSIS

Doe-Serviços de CUnlca llifantll <la
As,slstêncla Municipal e de

Caridade
CIdNICA M:kDJCA DE CRIANÇAa

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua N1lDeI! .... '

lllaa4o,' 7 (lildJffclo, S. Franclsco).
Co;nsultas das 2 às 6 horas

IUllSID1tNCIA: Rua Ii!:arE'Chal Gul.
,!berme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
VJ.1lURGIA QERAL - ALTA CI.
81mGIA - MOLÉSTIAS DJD �
• . •. NHORAS - PARTOS '.

'ormado pela Faculdade de MedI·
ctnna 'da Universidade' de São

Paulo, onde' foi assistente por ....
11'108 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUplo 'Correia Neto
C1n1rgia do estômago e vias bl
lUares, intestinos delgado e grOIlllO,
tir6ide, fins, próstata, bexiga,

�o, ovãríos e tromnas. Varlco·
ee1e, hidrocele, vartzes e herna

CONSULTAS:
'

4u 2 às 5 horas, à Rua Feipe
jJclunlàt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso) . Tel. 1.598.
IIlilSIDÉNCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764

o

DR. POLYDORO S. THIAGO
JIIlédicq do Hospital de Caridade'U

FlorianópoJis
Assistente da Maternidade

CLíNICA M�DICA EM GERAL
íOoenças dos órgãos inter nos, cspe:cNal.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA '

Doenças do sangue e doe r:.ervo..

Doenças de senhoras - Parto•.
Consulta. diàriamente das 15 ih 111

horas.
Atende chamados a qualque- hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Melr�

les, 18. Fone 70�
'''J!:SIDt;:NC:iA,t Avenida Trompo...ln.

62, Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSQ
Diretor do Hospital "Nerê« Ramos"
CLíNICA M�DICA DE ADULTQ6

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
..embro \sltos da "Belo Horizonte")

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Re.idência: R. Felipe Schmidt, 38

- )'I'one manual 812
'

DR. UNS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

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

Telefone M. 834

DR. ,M. S. CAVALCANTI
Clín lca exclusivamente de crtànças

Rua Saldanha Marinho, 16
"

Telefone M. '!732,

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meír-cles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das l4 às 18
Residência: Rua Blurnenau, 2'2

Telefone: 1.623

4nTOMOBIÍlSUS I
'Atenção

PU1'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rre, 94

COrtlP� "ALIANÇA UA BAt4-
'o"da .. 117. - 16•• : IA""
IJfCE1rnJOIiI II T_A.J.-SPOJlTJ!:l1

,

Cifras do 413alsnco de 1944: '

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176.603;80•

Sinistros pagos nOb últimos I\) ano.

Responsabilida'.iel •

98.687.816.,30
76.736,40! 306,20

Diretcres:
Dr. Pamphilq d'Utra F'reire de Carvalho. Dr, Francisco
de Sá, Anisio Mas!lorra, Dr. Joaqllim Barreto de Araujo
e José Abreu. \

L .......

Transportes regulares d.e cargos do pôrto de

s10 FR4NVIStO no SOL para NOV! fORR.
.

,

I

I '

Informações com os Agentes

Ftor ianôpolis '_ Carlos Hoepcke S/A - CI - TeleÚme 1.212 ( End te'eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - TelrJone 6 MOOREMACK I

C â m b i o'Rádio Difusora,
de Laguna

Todo o Sul Caterinense escuta

diariamente a Rádio Difusora' ' _

O Ide :,Laguna.
,

) LDiohlraar t"�u"�S97 K cs. (ondas medias. 'ii'

Horários de irradi..ções: .. - Das Escudo Esc
lO às 14 e 17 às 22 horas. Peso Boliviano Blv

Representante em Fror ianópotis: Peso Chileno P$ch
D. F'. DE AQUINO Coroa Sueca Sw.Kr.

Red. do Joon"d «O E.STADQ» Franco Suíço SW.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso OUt'O uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
Franco Francês F'r.Ir,
Marco Vm/J
mo rim ms
Fra nco Belga

'

Blg 0,4271 , 0,4221
"

Taxas fornecidas pela agênf:ia dó Banco do Brasil,!
sem confirmação

- -----,,----

MOEDAS I SIMBO
I LOS I VENDA IOOMPRALIVRE LIVRE

QUEiXAS E RECLAM.AÇõES
PHEZAlJO J"EI I UR .�I' o 'jU< .he

mteressa t, reafmerrte, urna provrdeucra
para eO,ljleltar"1) que eswver errado .lU

Pc.li'l Q\j(' a l ... lllnci rana nao se reprta , e

NAU o -ecanoato que 5. sua -eclarcacão
{JlJ QUfo'IX<:I poder a 'li r <t ce nsa-, encarm

0'1(:"-.... <t �;n('I.: . ..\.f"} R ECLAMAt';(,F,b,
de {) .tST Ao DO, c ue- C "a eu sera leJarl'o

sem .íemcra dI) <;ünheClmellto .de (.lue!U

de r.hlt'.\:I', -e-r.e ....end ... t' e, uma m rur tna

çolf"l Q(J eesoltadu. emncva em alauna ca

sos fl�(! st"l..am ç:�lbi�!'d.du� cem ... ,�N'j_

rnaC.t ·wm .. ueo vntencra tnmada

175,4416
118,72
0,761

10,44570;6')39
152109, ,

4.3738
4,SCJ67
10,6062
3,9G08
1,7146
0,1574' 0,1556

74,5,55
18:50
.0,752
'0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,51, 94
10,2778
3,85'5

:;�... _,-----=fo._- ..•

conTRQ. F€RIDAS,I1ECem€S ou Ann6A$

RETIRARAM SUAS CANDJ- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, ínclusrve as

I
fabricadas em outros Estad()s,
retiraram suas candida,turas,lPara reinar nos lares catarí

,

Il1enses,
� em vísta dá certíssí

ma vitória do aperitivo KNOT.

Cad,astro Soei'al do «O Estado»
Pedimos aos nossos distintos leitores, o' Obséquio de preencher O

compon abaixo e remete-lo á nossa' Redação afim de completarmoa
quanto antes, o nosso Inovo Cadastro Social.

MACHADO A CIA.
A"laola. - Repr..entaçõe. -:ti'

O.IPOI
Matri.: Flol'ian6poU•
Quo Jóão Pi!.\to i n. "

Cabo POIItal, 37
Filie:!: Cre.oi�Q,"

'Rua Floriano Peizoto••/a
(Ed.u.. PI'6p�(I).

T.leqramCIII: �IMUS·
Agente. 'Q08 prinCipal.
munlot'CIIM d... E....".Jo

Nome . _ __ .....................•.. _ ...•...•••• o�

Sexo- . . . . . . • . . . . . .. Est. Civ:il ..... o • • • • • • •• D. Nasc. . ..•.. I •••••••
'

Pais _ o ••• �
.' ..

EsPOSD (a) ..•••.••.• '.0 ••••• 0'0 •••••••• o •• _ •••••••• o o ••• o .' •• o ••••••••• "

F.lmprego ou Cargo • o'••••• o •••••••••• _ ••••••••••••••••••• o •••••••••• O!

Cargo do Pai (mãe) .... 0 ••••••••••••• o. 0 ••••••••••••••••••••• •• •••• 0;

Observa •. \ ..
"

� � t .,aI

,
,

............................................................................................. -: Co;

Agra-deceriamos, também, a Boo,uleza de noticillS de n,asoimeo.t08j
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Fabricante e distribuidores dos afamado. con
fecções -DISTINTA" e RIVET. PO.!lue u,m gran.
de sortimento d� casemira8. ri.cado., brin.,
bons e "})oar.to., tâ:lgodõea, 'morto. e aviamento.
pal'a alfaiate••

,

I
que ,recebe diretamenbl' da.

".,,-
melhore. fábrica.. A Coa0 ·A CAPITAL" cho,m.o o ateng50 do. Snr.. Comerciante. do interiorl no sentido .de lhe fazerem uma

vi.ita ante. de efetuo rem _uo. comprall.' MATRIZ em Florian6poU.,
r

....,rILIAlS em) Blumenou a Lois.:
.....................-........--..........---....�----=---..--..------......------..._----------------..-
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I Calarinense ,I

...

Votar no Coronel Lopes Vieira é urir as portas da' As
sembléia Legislativa aos teus' anseios e às luas aspirações!

.

Votando no Coronel Lopes Vieira estaremos defendendo e

garantindo o. direito dos plquenos· e humildes lavradores e

"pescadores da nossa. terra !

Laies e o .seu grande
.

dia
. Rev est.n ,u11-"e de excepcional g'atlllzaça? de programas, narrno- Beatriz Ramos e o seu ajudante de"
brilhanlismo as festividades com ma de vistas, a decidida e impecá- ordens, Tte. Arruda Câmara,
que Lajes, a risonha "Pr inceza da vel colaboração de todos e,IU Ies- 'I' d

.

_ rOC3i os .os pi-imeíros cumpri-
Serra" vem ele prestar, tão con- Las desta natureza, de ha ITI.·llJ'tOS mentes a caravana rumou para � .

dignamente, ao seu gr-ande e diléto anos que vêm sendo o traço ca- cidade, onde era intenso o .seu mo--

filho, Dr, Nerêu Ramos, ilustre ractertstíco dos 'lajeanos que pri- vimento,
Vice-Presideute da ·f-t,epúbliea, por mam pela conservação do seu po
ocasião da sua visita oficial a ter- pular e tradicional espírito de hos- A entrada da rua Cor-reia PinLO',
ra que lhe serviu de berço. p.italidade, que ludo faz 'e Ludo

.• d
estava postada uma cornpania da,

Apesar , ,o curto espaço de bem- dá para o seu maior explendor.
.

s
20 Batalhão Rodoviário e r·cspec-

po para os prBlPar3iLIVOS de tao A que agora vem de se reali-· .,-

,
-

f
'

d
.

ít .

. tiva of'ícialidade que prestaram a._

magno acorríeoimento, as horneua- zar OI e uma magrn ude inf'rüta
sua Excia. as honras mítitares,

gens que ali r.e,beu de seus con- pelo entusiasmo e alegria conta- N I ,. 'L I L'L
t â I "f-

-, - i 1 o ongo traje o ate o 11'8 I u-'

err neos, pe a .sua sigru ioaçao e giantes que dominou o seu povo, t d Ed
-,

J
-

P
grandiosidade foram muito além tomado do mais jusí.itícado orgu-

o e !, ucaçao, a praça .oao. es-.

d L [' I
soa, o povo tomado de clectrisan-

a pxpec alva g'p,ra , mesmo a 01'- lho na ('xl?losão de explêndida e

____

Florlan6potl!, 9 t.te Janeiro de 1947
.. - .. "._._ .._-------

Golpe de misericordia
na UDN, em Timbó

. o di�e.tórió do P, S. D. em TImibó recebeu, ulti.mamente valiosíssi
mas. adesões que, para a U. D. N., constituern, por sem dúvida verdadeí-
1'0 golpe de misericórdia naquela região do Vale !dlo Itaiaí.

'

.. Dentre as que foram recebidas, destacamos as dos senhores Frede

rico, L,or:e11z, 'Anno,"WuM e Leopoldo Klug, este último ex-prefeito do
municipro nos ,g.ov,ernos dos senhores drs. José Linhares e Luiz Gallotti.

_

Damos, abaixo, puhl icidade dos I(l!oicumentos firmados pelos presti
giosos chefes polítícos tíanboemses :

Sr, Presidente e mais membros do Diretório Municipal do Partido
Soda I Democr-ático de TinntOo.' -

Por meio do ;presente viemos trazer á_o conhecimento de vv. ss. que

reSOI;e!llOS dar � nosso inteiro apôio ao Partido S-ocial Democrático,
preShgI�ndo a�srm, os nomes do eminente fdlr. Aderbal Ramos da Silva
e ,d�al.s candidatos que integram a chapa daquela organização parti
dana.

Desejamos saJ.i.en,t�r 'que a atitude espontânea que ora tomamos não
envolve qualquer motivo 'Cspe.clal.

'

I. Do contacto que tivemos com o' dr. Aderhal Harnos da Silva e al-
guns membros do Diretório do, P. S. D. deste Município, quando da p.as-I
sageI�l �o pri'meiro por esta GdadG. no d1a 23 d-o corrente, ficou-nos a

conVICçao d:e qu·e o ilustre homem público está .animado das. mais eleva
dos ·e l�u�áveis� pr�ó�itús de sOllJci'o.nar os prolfll'e'lllas mais urgentes
da -aJdJml'lllS,traçao pÚlbhca, ·concluindo e amipliando as obras em all'da
l11enfto.

Sem o pro,pósito d·e traçar dlretJ1zes e }.onge mesmo do í,ntuito de
csta.belec'er 'condições para a a10ssa adesã-o, o que seria cü:nftrário ii ll'OS

I'a .f_?mnação moral, nem por isso dcixamos' de renovar a nossu recomen�

daçao no sel��i,�o ,de que seja dado sulU\ção mais aillipla possÍlvel ao pro
blema f\adIOVIano, entre o qual ':Sle inclue cOlmo dos mais llrgentels e in
teressantes á 11oss,a zona, a incorporação ás estradas de rodagem esta
(luais e ·consequen,te re'construçã'O, da rodovia que Uga ês·te MUa1idpio
ao dle Itaió:p-olis.

A grande expans.ão do nosso cOlffiércio e indústria, autoriza-nos a

l-nca'rar diretamente este problema, ,e estamos certos de que· a sua solu

ção ·correspO!ndeI1á também aus ans'eios dos MU!J1;ilCÍpios de ltaiá,polis e

Mafra.

Ass�m, reitera:rnos os nossos ;propósiÍto.s de -colaborar cOIm o P. S. D.,
para cUJa campaniha de pr-opaganda dentro dos preceitos democráticos
es<talfi'Os á diSiposição de vv. ss.

SlJlb:screvoolO�nos, sem mais,
ATENClOSAtVIENTE

(Ass.) Frederico Lorenz, Arno Wulf.

Timbó, 31 de dezembro de 1946.

Arrozeirà, 2 /die janeiro de 1947.
Senhor Presid·ente e demais membros do DÍ1'€,tório do Partido So-

cial Democrático de Timbó.
.

CU[l]ipro 11m dever em vir por .ês<te meio declarar á vv. ss., que re

solvi da!' o meu i-rrestrito apôio ao ParUdo Social Democrático pre�ti
giando a ca-nidtdatura do ilus.tre catarinense Idlr. Aderbal Ramos da Silva
e ·demais candhdatos que inte,grarrn a ·ohapa recomendada pelo Pa'rtido
nas eleições de 19 de janeiro ;p. vinduul'o.

O 'meu ,gesto, ,é espo,n.tâneo - ·e nas'oeu da Illlinha' cÜ!nvÍ«!\çã-o Idte que
os ilustres homens plÚblkos, eleitos, tudo farão-- e:m favor de Santa Cata
rina e do BrasiL

Queira assim, ·êsse Diretório, dar conhecimento da minha atitude ao

sr. dr. Aderbal Ramos da Silva ·e seus doolais cU[l]ipaJIlheiro.s das cal'aiva

na que neste momento obsequia êste Distrito eom a hOl1rosa presença.
Com os protestos de minha estima, fil'me,

Leop�ldo KIug

PINGOS E
RESPt�60S...

o porta voz udenista
veiu, ante-ôntem, recheado
de reclamações: aqui é um

extranumerário duma cole
toria que, n um feriado,
teve a «o usaora» de par

ticipar de um comício pes:C
sedista; ali foi um eSCrIvão

cJe coletoria que da mes

ma maneira, desrespeitou
a circular do sr. Ministro
da Justiça; e assim por
diante ..
Para o «Diario da Tar

de» a circular ministerial
(como ririam dela, noutros
tempos, os plumitivos da
democracia que hoie mou�
reiam no orgão oposicio
nista ...) a circular, dizia

mos, é uma «rosca» para
o funcionário público: não
pode qualquer cidadão que
exerça função pública fa
zer campanha em favor
de qualquer partido que
não seia da oposição ...
E exemplifiquemos: o sr.

Narbal Alves de Souza,
membro do Diretoria Mu
nicipal da U. D. N., é labo
ratarista do Instituto de
Identificação e Médico Le

gal. Diariamen te,. à hora
regulamentar do expedi
ente das repartições públi
cas estaduais, s.s. é visto
'na sede da União Demo
cratica N�cional, à rua Con
selheiro Mafra, trabalhan
do em favor do seu Par
tido... E não nos COnsta
que s.s. esteia em gozo de
ferias... Nem licenciado ...
Já registrou o ·Diarion

esse fato? ..
· Já o comen

tou ? ...

,
',!

:�
.1
,

ERRES E EFES

A CHEGADA

í.e entusiasmo ovacionava o gean-

ele J'illw de Lajes, que se manteve

em p� no automovel 1;31-U receber

as palmas e ovações que partram
de Iodos os lados, enquanto gran-

de ma ssa popudar . empurr-ava 0'

carro oficial. Das ja!l1,elas das ca

carro oficial. Das janelas elas ca

sas, das sacadas dos clube" e uas

marq uizes onde se acotovelavam
senhoras e senhormhas, eram jo-
gadas P,Ul profusão peí.alas de Ilo

res ('_ confet is numa eloquente de-

mOlllsÜ'ação ele jubilo· e de carinha---·
ao �Tanrl'P filho e .amigo que LanLiJ'

j e,l1l c'l1grande-oi,do e org'ulha<do a

te,r1'[\ natal..
A ,pI',uça João, PeSlSo.a, onde se;"

comprimia' ii:101l:lculáv,el multidão,
o ,enLusIÍ3smo' atingiu ao aUgie, e;n

qtuaJ1Jto miilhares .de rojões de 'todos·"

os qua·dl'anrLEls·: (}til<: �idU'de subiam'

vigorosa vibração cívi,ca. aO.8 ar·es, num pipoucal' cns!uIIde--'

Na '1:;aI�de de 5 do ,cm'rente na oedor.
looalidacle de índios, já ,U/ma ca- Serenados OS' aplausos, á c.ustor
I(avana composta de ciuooenta au- em nOlme dn cidade',' ap'l"0s"mLando"
tomQlVeis com a,s mais altas arutori·- bôas vi.nd'a.s ndou·.fJ sr, dr. Ivo-,
dades civis, militares e ,eeJ.esiás- Guilhou P·er·ui'1'a de Meto, Juiz de'

ticas, inúmeras famílias e co1'r,e- Direito d:a Comarca; que· proferiu.'
lj,gioriários aguardavam a chega- I notával oraçãlo, sendo inLerrompido"
da do homenageado que se fazia po.r frenétioos apláusoil.
acompanhar da Exma. Senhora Da Continua na papo 3

Nenhum interventor será subslituidr
RIO, 8 (A. N,) - O sr. Costa Neto, Ministro da Justiça: OTa aqui�_

respondendo á uma pergunta, a saber, se o govérno havia- resolvido \

substituir alguns interventores, disse:
_ "O govêrno mão fará nenhuma substituiç,ão- ate a' datá das elei

ções. São várias as dificuldades que se opõem a tal Imedidà. Em primei
ro lugar, seria impossivel verificar a veracidade das razões ou acusa

ções levantadas contr:a' os interventores pll<ra qu.e sua sUDstituição se'

torne justificada. Em segundo lugar se substituirmcs um só interventor,

de to·dos os Estados virão pedidos e sugestões para que se proceda da

mesma forma, em relação a estes, O resultado seria a l:íalhul'dia admi

nistrativa",

o ·a EspanhaBrasil
LAKE SUCCESS, 8 cu. P.) - Damos a se-guír a resposta do Brasil:'

uo pedido de informações do secretário geral das Nações Unidas, rela

tivamente á resolução tomada pela Assembléia Geral; de que tôdas aS':

Nações Unidas deveriam fazer regressar seus· embaixadores junto aO go

"êl"n,o de Franco: "Não existe emba,ixador do Brasil em Madri desde'

janeiro de 1946. O Brasil está re.presentado na Espanha, desde essa épo

ca. por um encarregado .de negócios. Em consequência. não s� torna ne

cessária qualquer medida sftplementar do govê-rno brasileiro para que'
.

se ajuste a resolução mencionad<1 acima".

•

Na pista de dois audaciosos
Rio, 8 A. N,) - Do.is indivíduos, l,eallldo-o.s qU/MIJdO Hoagem. Ontem'

armado.s de revolv.e·r, e.stão alllir- ,T,8Irificarani-se t.rês
.
.a:ssaltos', sain

mando os ,subúrbt-os da zona nor- do uma- das vítimas ,baleada. A

te. Em plena via 'PúbUca .assaltam poi}fci:a está na pilsLa dos auda-

o.S transeuntes J'o.ubando-o:y- e ba- ciosos alssaltantes .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


