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O deputado José Boab�,
as funções de gov"

do Estado
sr. dr. Aderbal l�. ct1 ..'si:l�;"',<o, : e

l.deputadO
José 1?oabaid, presidente

da nossa Assembléia Legislativa e

uma das mais vigorosas ,eXJpr.e&�ões
de caráter e da cultura barriga
YCNle.

S. excia., que em sua carreira

pública, sempre soube conduz ir-se

com brilhante vert.ícalismo de ají
tudes e que, graças à sua íntelí-

_ gência e .ao seu esforço, pró'l!rio.
I conseguiu galgar as mais delioadas.

I posições públicas, vindo de uma,

i luta modesta mas persistente e no-

I bre, tem sido efusivamente cum-

primentado pela sua investidura;

nas elevadas funções de Chefe do

I
Executivo, como substituto lega}

, do preclaro governador A�deI1bal R.
, da Silva.

,

"O Estado, sauda-o respeitosa
mente.

\

•

pretende . destruir
Washington, 21 (U. P.) O sr ajuda mútua para deter "a marcha não alcançaremos a paz" -

John Foster Dulles aeusou a Rús- da ditadura soviética", se .

O porta-voz republicano em as- Manifestou a 'crença de que, sem

suntos de politica externa declarou, os fundos votados pelo Congres
perante a Comissão de Relações so para a ajuda de emergência á

Exteriores do Senado, que o Plano Europa, o mês passado, "a, ditadu
Marshall é um passo essencial á ra soviética poderia estar hoje na

paz. "Se não dermos êsse passo, costa atlantica, da Normania a

Dakar".
A recomendação, do porta-voz re-

d dpublicano sôbre um pacto de de- Lei' de in aUvi a e
fesa contido no Plano Marshall, RIO 21 (A. N.) _ Do expediente da última sessão da Câmara do!';
veio apenas um dia depois que o Deputad�s constou ainda a a mensagem presidencial remetendo 01 nn-:

velho estadista Bernard Baruch fêz te-projeto da lei de inatividade dos militares, e lnfo�mando que, pro
um apêlo veemente para' que se ximamente, serão enviados ao Congre so os ante-projetos referentes a

promoções, vencimentos e vantagens e herança mIlIlaI>:estabeleça similar umao defen-
O ante-projeto de lei de inatividade possui 5:3 artigos, e est�b�le-siva. Baruch propôs que os Esta- ce os seguintes limites de idade para os of'ioiais : general de Exerclt�,

dos Unidos sejam incluídos no gru- almírante de Esquadra e tenente-brigadeiro - 64 anos; general de. di-
Po de nações, que "irão á guerra visão, vice-almirante r major-brigadeiro - 62 anos; general de.�l'ig;l.

da contra-almirante e brigadeiro do ar - 60 anos; coronel, capitão de
, em defesa de outras". m�l' e guerra e coronel aviador - 57 anos; tenente-coronel, capitão de

O· governo não e Foster Dlllles declarou-se parti- fragata e tenente-coronel aviador - 57 anos; major, capitão de cot-ve-
1 dário do Plano Marshall, na forma ta Fl major aviador - 51 anos; capitão, capitão-tenente e capitão avia-

• A

d em que está elaborado, mas sugeriu dor - 48 anos: primeiro l.errtente - H anos; segundo tenente - 4'}

necessarlo (), acor O várias melhoras, inclusive a cláu- a_n_o_s. _

RIO, 20- Sob a presidência do sr. Nerên Ramos, teve início., à ho- sula para o pacto de defesá e a

hra haliítual, a sessão de ontem do Senado Federal, presentes 35 repre- nomeação de um administrador pa-. Nl·n Osentantes. '

.

'

.,.
'

.

,_ ra superintender a execução do pla-
Lidos e aprovados o expediente, e a ata, fOI a tribuna o sr. VIlOIlDO

no além do estabelecimento de oh- MANAGUA, 21 (U. P.) _ Anunciou-se oficialmente que a políciaFr-eir-e que pronunciou longo �iscurso .sôbre. a, a.Litude da bancada
.. I.�;" . .: I d ção para os países nacional "numa ação dr surpr-esa" localizou um "ninho de COmlJUlS

seu Estado afastando-se do acordo 1l1te:·pal'llrluno. Dl,;:;: que dpse.11'I.,\ J�dVOS (e, p:o. u
., , '. de· 't tas", no 'qual foram detidos "árias membros militante$, inclusive duasdar aos seus pares uma explicação dessa atitude, em virtude das ver- ajudados. Disse que, -depoís . 0-

mulheres, .

sões falsas veiculadas 1)'ela imprensa.
. mar parle em várias conferências A oolíeia in !)mla a iJjda qlle foram apreendidos "documentos sen-Durante seu discurso, o representante maranhenso fOI frequent:_e- internacionais convenceu-se de que sacionais", os' quais "demonstráin a íntct-dependência do movimenf.omente aparteado pelo sr. José Américo que declarou, a certa albl�'a, -iao

"na-o poderemos obter tratado de comunista com a internacional dirigida por Lombarda Toledana".
ser verdadeira a afjrmativa do orador de que a imprensa udenísta do
Piauí tinha atacado a honra do presidente da Repúbl.ioa. paz para a Europa, até que se saiba

"A prova de que isso é 'e,rdade - espondeu o orador - é_ que o
que as nações livres da Europa

govêrno daquêle Estado publicou uma nota. em _q\;e declarava nao estar
continuarão livres". Acrescentou

solidário com os que prejudicavam a pacificação .

O sr. Ribeiro Gonçalves declarou, então, que a imprensa de seu E3- que os lideres soviéticos sabem que
tado nunca atacou o general Gaspar Dutra. as "instituições livres da Europa

Em outro aparte O sr, José Américo declarou: estão inseguras" e quê "com mais
- "O "Diário 'rabalhista", do deputado Renaud, ataca-me quase

algum tempo. ruirão". E d
e

d· d.datiaàqriUaem,s,e'.nte e não me sinto melindrado para voltar-me contra êsses C'OS O IDceo 10 O quar-Disse ainda o porta-voz republi-
O sr. Vitoriuo csclareu que esses ataques são fetos à revelia do de- cano que o "Partido Comunista es-

putado Renaucl.
.

" '� . - tá preparado para lançar golpes lei pelos cemunístas
.

O sr. José Américo deu, a seguir, esta resposta: Então, o' diretor
contra as -instituições livres".dêsse jornal, sr. Vieira de Melo, dirigenLe, também,_ da �g'ência Nacín- '

nal devia Ler maior noção de responsabilidade pública no momento. JOÃO PESSÓA, 21 (A. N.) - Foram postos em liberdade pela comís-De�ia, isso sim, associar-se ao patriótico pensamento de pacificação ' são miliLar que está realizando o inquérito em torno do incêndio quedemonstrado pelo govêrno". IJxplod,·u a bomb� destruiu o Quartel do 15° Regimento de Infantaria, vários dos indivi-
Votando ao caso de Piauí, a uma declaração do se. Vitorino Frein, !i U dúos que haviam sido detidos como' s u s p e i tos entre 0:3

o sr. Matias Olímpia di�se que o orador não apres'entava nenhum jornal

perto de Gbaudl·
.

quais o médico dr. José 'vVandsield, 'ex-candidato do ParLido Co.mun;,,-
d-aquêle Estado que contivesse um ataque ao chefe do govêrno. La, nas últimas eleições, ao cargo de Governador do Estado, o comel'-

Travarâm-e, em seguida, acalora.dos debates, em tôrno do pro,je- Nova Delhi, 2.1 (U. P.) _ Um JO-
ci'ante de algodão Pereira Gomes e o comunista conhecido pela alcli-

to, abrindo crédito de vullosa importânCia ao Maranhão, que foi rebl'-- nha de "Arcaverde". Até o momento não 11.[\ nota alguma oficial di) Co-
dado, segundo afirmou o oraelor, pelas emendas apresentadas, estenden- vem que disse ser um indu fugido mando do 150 R. J., nem ela Comissão encarteg'acla do inquérito, sspedo os benefícios a outrps unidades ..da Federação. O sr. José Américo '8;;;- do Pundjab fez explodir uma bom- rando-se, entretanto, que denlro de poucas h01'as, tudo esleja esc!::Jre-tranhou que o sr. Vitorino Freire considerasse como. causa de hosti;i- ba grosseira contra uma parede, a cido. I. .

.

dade, como verdadeira ofensa o faLá ele outros Estados, inclusive a Pa-
cerca de cinquenta metros de local Recife, 21 (A. N.) - Regressou dei boradores eventuais.

.raíba tenham conquistado os benefícios do proJ·eto. Natal o creneral GI'1 Castelo Branco \ SOI'cI'te' 't ,l-.é
. -

IVeln qlle Gandhi dirioaia orações OÜ- o , I I anUI m a pnsao no .l()·Quando o orador declaou não se queixar da UDN mas apenas dc d S
.

dois deputados dêsse paeticlo, o sr. José Américo perguntou-lhe por- hlicas, pela primeira vez, desde que
coman ante da éhma Região Mi- e requisitei a vinda de um comU'�

que então hav'ia .se separado do acôrdo inter-partidário feito pela ODN, cessou o seu jejum voluntário. IHar que, estava inspecionando as nista sôbre o qual pesam graves,
ao que o sr. Vitorino Freire respondeu que assim procedera por ter "__________ obras milit�res que estão, sendo rea- acusações, e ,continuaréi a 'fazê-lo.recev) re�mendação do "meu govêrno".

Regressou ii Londres lizaclas ali e os corpos de tropas do em qualquer Estado, desde que, o1.Jassou o sr. Vitorino Freife a salientar os prejuízos que causol.! Exército.' encarregado do inquérito colha no.ao Maranhão o retardamento do cTédito consLante do projeto a que
se referiu, em consequência da emenda. Londres, 21 (U. P.) - .o ex-pri- Interrogado sôbre certas noti- vas acusações positivas., Essas dc-

E assim terminou o representante cio PST: ".o acôrdo continúa meiro ministro ,VinstOll Churchill, cias correntes nesta capital, o ge- tenções, porém, se efetuarão 'sem-
e nós do Partido Social Trabalhista continuaremos, cada vez mai,s, so- retornando de várias semanas de neral Castelo Branco, afirmou pre dentro das disposições do Cá-lidários com o presidenle Dutra. Para apo-iar o seu govêrn0, não uc- férias em· Marrakesh, no Marrocos "não é verdade que o comnandan- digo de Justiça Militar.cessitaremos de acordaR 11em ele posições. F.Jca, assim,

'

esclarecida
nossa atitude. E o M,aranhão retirará de seu própfio sofrimento e elas frances, desembarcou no aeroporto te da Região ou qua.lquer de seus A respeito das propaladas viqdificuldades que enfrenta o ânimo e a fôrça necessária para res<J!ver de Northholt ás 12,49 (tempo local). oficiais tenha mandado prender ci- lências que teriam sofridos na pri-os problemas com ,esfôl'ço e energia d,e seus filhos". Churchill disse que estava com- vis. Puando o fizer, será em obediêl1: são, ex-deputados comunistas, de-

li base' Hav 'a' I de Trl·poll· ���t:l��:�ç;.estabelecido da sua ul- �!: �e�����açáãoJl�:��:t����:�,tr�z;� ����� S�i s��::r�las���:��A�:����.

II ,', algum crime previsto no Código so, êsses processos não se enqua-'

NOVA YORK, 21 (U. P.) - Os Estados Unidos estão reabrindo n Denunciados Pe;�r:Oo �::��i��� ateado ao pré- dr�:ri���e�1��t��a���lit�:e�·50 R. I•.grande base nf!.val de t�mpo de guerra, s'ituada ,em Tripoli, em Vil'tlld,� Natal, 21 (A. N.) _ Ao J'uiz Car:.- dia do 150 R. I. em João Pesso"',,�eus COn;Pl:nmISSOS mllrbares com a Turquia terem reclamado um trá- � onde- reina uma justa índignaçã()
:fego maIs mtenso ,para aquele paIs. Os interêsses crescentes elos E�ta- los Augusto, o promotor Francisco esclareceu o general: "Foraril ;pre- contra os comunistas que meS!ll()
do,; ['melos no lJetróleo cio Oriente Médio também contribuiram riara a N'ogueira Fernandes ofereceu lon- sos alguns civis no quartel do 150 os oficiais prejudicados com a pe1'r'�abertura daquela base, da qual poderão operar os aviões norte-ame- ga e documentada denúncia contra R. I. e outras prisões serão efetua- da de todos os seus haveres, tratamI'Icanos.

A
-

d
.

t
' o bacharel Wilson Correia Caval- das, desde que no decorrer do in- os de'bitos com humaniclade apesar-

'

reaçao
.

os Ir; ere��es comunistas à meqida foi exatamente a que '" . .
, . .. . .

' ,

,era esper;;ada, l�tO e,. � Imprensa comunista se queixa de que os aero- canb, deleoado da Orde� PolItIca quento pohcIal-mllItar, do qual en- de repulsa que inspiram.portos nao -8'erao utIllzadospara finalirjad,es legítimas mas como nasp. e Social e contra o investIgador Jo- carreguei o general Adriano Mazza, Um' dos inplicados percebendopara Ia,zer pressão sô�t'e. às ?ações comunistas do orie'nte ela Europa.
J

sé Clementino de· Farias, como in- comandante da Infantaria' Divisio- que estava
.

perdido,' suicld(!)u-se,Alem da base de rl'lpolI, espera-se que os Estados Unidos vpull'lm t' 3�O '>22 1')9 d ,.

'r'
.

I f
. ..

a ter conlrole sobre outra ba�e b "ân' B
.

. .'

I
cursos nos ar 19O5 ;),,,, e � o nana, ven lque esse c 1e e JlldIClOS praticando, felizmente, êsse ato de' n" Ica em engazl, ou seja mal� .pa- ,. I

:ra o oriente. A propósito, lembra-se que a base da Libia italiana ;)odc- CodIgO Penal, por terem espancaclo veementes de culpabilidade de co- desespero em casa de sua propria,1'i ser clecidida em qualquer época em 194-8.
.

' '

prêsos naquela delegacia. , n!lII1Ístas e de sem; amigos e cola- família".'

,

Russia a Europa
dís-

No Rio, o Governador
Aderbal R. da Silva

dos militares

&no XXXIV I Florianópolis __ o QUlnta.feira, 22 de Janeiro de 1948 I N. 10.168

sia de tentar, "por todos os meios
.afóra a' guerra", destruir a Europa,
Pediu ao Congresso que aprove o

plano de assistência que uniria pe
Ia cooperação as dezesseis nações
da Europa ocidental num pacto de

Assumiu as rédeas do govêrno
catarínense, na ansencia do exmo.

RIO, 21 (A. N.) - Vindo por um dos modernos aviões. da Cruzei-
1'0 do Sul, chegou a esta capital. o SI'. dr. J\clerbal R: .da SIlva, gover�
nadar do Estado de Santa Catarma. S. excra qlf� fOI recebido POi

grande número de amigos e outras expressões' pol íticas, tem SIdo muito
. oumprímontado pelo vasto círculo de suas relaçoes.

Para apoiar

de comunistas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 n ESTADO- Qulnta.lelr. J2 ele Janeiro dia """"�8

�
LIRA TENIS CLUBE DIA 25 .. DOMINCO -:.. SOIRÉE MIGNON ÀS 20,30 HORAS. CARNAVAL GRANDIOSOS BAILES
CARNAVALESCOS NOS DIAS· 7, 9 E 10 DE FEVEREIRO, COM INICIO ÀS 22 HORAS .... DIA .8, VESPERAL INFANTIL DAS,
16 ÀS 20 HORAS. RESERVA DE MESAS PARA OS BAILES, NA SÉDE. SOCIAL, DIA 31 DE JANEIRO ÀS'14 H O R A S�.

O governo e o cuxiho A Ltra Tenrs Clube

grAegLOeneaSa'. com(Ul's·sa-Po·)aNorlIlte�.gm.�e.'Ve1'el�c�a�����g� circules grego, Ioi-

'IIlCLLn lhe atríbuída a intenção de pedir VUi [:...
na de Auxilio á Grecia ainda não ao 'governo norte-americano que o

chegaram a um acordo, no plano s'U!bsLi,Luisse em suas funções, a fim
.

militar e f'inanoairo, sobre a exten- de poder aceitar a sua candidatura
são do auxilio dos Estados Unidos a více-oresídencía dos Estados Uni-

O sr. Gsíswold, chefe da Comís- dos, a qual seria apresentada pelos
são de Auxilio, expôs ontem a si- republicanos.'

.

tuação das negociacões, num me- -A próxima chegada do embaixa
mortal em que dá os pormenores dor norte-americano, sr. Lincoln
das uLtimas conversações entre o Mac Veagh, que nunca conseguiu
governo g'rego e os norte-amer íca- entender-se com o sr. Griswold, co

nos, precisando que já se havia mo se sabe, dá, ao que parece, cer
chegado a acordo sobre certos pon- to fundamento a esses rumores.._.
tos. _. .__ . ....__ _ __ o

QuantidQde certa e -preço uRico:
Metro Cubico CR$ 75,00

FONES 1199 e 1479
entender que o govêrno britânico •••• ••••• ••• •..... .-

levará em conta, no futuro, as in- Ee rÍcos quereis ficar
10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda tenções de Moscou para promover

�I
De mO'do faeil

..

e legal
recebimento de ;uros mensais. desordem na Alemanha e sabotar o Fazei hoje uma inscrição
redação. J Plano Marshall. No Credito Mutuo Predial

tambem ·usará
KOLYN05

AGENTES NO INTERIOR

diz

n.Joa�
penneltPermanecem ·em suspenso duas

questões : 1) - A da data da en

Lrada em ação dos novos contin
gentes da guarda nacional e do
exercito; 2) - As medidas a serem

tomadas para sustar a alta do ouro

e do custo da vida.

Quanto ao primeiro ponto, ao

contrario do governo grego" que es

�Já impooiente para fazer .entrar em

combate 58 :novos' hatalhões da
Guarda Nacional, a Comissão :'-lor
te-Americana considera que essas

forças só poderão entrar em ação
dentro de três 'meses, isso é, depois
da. cf!1ega<C!a á Grécia dos equipa
mentos necessaríos.
De outro lado, a Comissão Norte

Americana de Auxilio parece que
não recebeu com agrado a noticia
de que o ministro da Guerr-a, sr.

Stratos, adquiriu na Inglaterra -

com as: 750.000 !.ilbras esterlinas

que o sr. Venízelos conseguiu dos
gregos r ioos residentes na Amér-ica

'Nacional, sem 'esperar a resposta
- 40.000 fuzis destinados á Guarda
do governo norte-americano ao seu

pedido relativo ao fomecímento de
armamentos.

É fac1l de se compreender a im

pacíencía do governo helénico em

pôr em -pé de guerra a Guarda Na

cional, pois presentemente a quase
totalidade dos efetivos do. exercito
:regular está sendo utilizada, em

serviços como o. guarda dos esta
belecímentos de interesse geral
!pr,oLecão das povoações rurais e ur-,
banas etc. o que permitirá que o

exercito se dedique inteiramente á
luta contra os .guerriLheiros e á de
fesa das fronleiras do pais.
Outr-o motivo de divergencias en

tre a Comissão Nor,te-Americana de
Auxilio e o governo grego se rela
cina com os 12.000 homens, com os

q.uais foram aumein1;ados os ·efeti
vos -do exel'lCito reguLar, e que o

Ministério da Guerra'helenico deve
rá lançar a luta imediatamente, en
quanto os norte-amrilcanüsl querem
que esse .contigellte seja mantido
oomo res·erva para 8Iss·e.gUllar a su

bstituição de tropas e I?reellchel' os
clar.os.

.

.

() governo continua a insistir so

bre ao neces.sidade de se vender ou

ro para estabilizar o meio c,i1'ool'an

te, ao. 1)asso que os peritos norte
americanos dizem que o culio do
o,uro é "o.ri·enDal e barbarb". O go
'v,erno grego deseJa 'ainda o descon

gelamento do ouro dado em garan
tia ao "F,ederal and Reserve Bank"
ao negociar o empr,estimos de dez
mil'hões de dolares, dos quais oito
·ai,nda não. foram pagos.
A Comissão Nonle-Americana in

siste, tambem em que a ração de

pão - 1)repara.do com trigo por ela

i.mpo,rtado - sej'a pago pelo consu

midm ao preço de custo, mas o go
verno gr,ego deseja que o produto
seja vendido pela terça parle de
seu valor.

'0 ·s'r. Dwg1ht Grj.s�ld·· partirá
brev,emente para 'Vashington, on<1'e BOM N.EGOCI'O' ,consultará o Departamento de Es-
tado sobre todas essas questões, de- para quem possue de "Cr$
pois cip aprese,niar um relatario certa de la"/. ao ano com

;minucioso sobre a siluação na Gre- informações nesta

Preciso em toda. a. cidade.
do Bra.il
facil. para ambos
rnesrnc na. hora.
Escrever à Caix.l
3717 -- São Paulo

famosa estrê/o do
Diana Productions
que opãreee em "The

. Secret 8eyond The
Doar" Universol- In
ternotionol Releose

Negocio
o••exo.,
vagas.
POIIlal.

Missa de 6�mês McC

RODOLFO FERRARI
Viúva Rodolfo . Ferrari, filhos

g,enros e noras, convidam as pes
soas amigas e de suas relações

Ipara assistirem a missa de 60 mês

'CJ1ue mandam celebrar em· mten

ção a alma de seu finado espôso,
pai e sôgro,

RODÜiLF1O FffiRRAlRiI

no próximo dia 24, ás 7 horas

no altar do sagrado Coração de

Jesus da Catedral Metropolitana,
confessando-se sumamente gratos
a lodos 'que 'com[lar·ecerem a êste

ato de piedade cristã.
I'

Funelonârtos Públicos Esta·
duais e Munfncipais, do mads

graduadç ao mais modesto ser

vidor pú�lico; inscrevei-vos na

As.sociação Benefíeente e esta
reis preparando um peculio pa
ra vossa famflía,

-,
Bosto um cm. no escovo seco

Agrada mais... Limpa mais... Rende mais...

da Indús- DesmentindoSiDdicato Nacional
fria de Fõstoro .'

I S'· d· I d 9
Washington, l (D. P.) - o se-

mposto ln Ica e I 48 I cretário de Estado norte-ameríca-

Ficam avisados os industriais fabricantes de. fósforos de segurau-
no, general Marshall; declaro� que

ça estabelecidos. em todo

o.
território nacional, que o Imposto Sindical I

o programa para a reconstruçao da

do exercício de 1948 deve ser recolhido à Agência mais próxima do Europa, agora diante do Congresso
Banco. do Brasil SIA., durante o mês. de �aneiro de. 1948, de acórdo com dos Estados Unidos, "não estipula
os artigos 580, 586 e 587 da Consolidação das LeIS do Trabalho (Dec. nem contempl

. . -

d h
9-8-1943)..

.

. .

a a aqmsIçao e ases
.

Êste Sindic[.tto expediu pelo Correio, em registrado, as guias pró- mIlItares para os Estados Unidos

pri.as para êsse recolhimento, e pede áqueles que,. por qualquer moti- em troca de assistência econômica
vo, não receberem ditas guias em prazo rasoável dirigirem-se à Secre- a países da Europa"
taría do Sindicato (que tem sua séde social à Av. Calogeras, 15-9°, no A pro

.

't S' t
.

d E
D. Federal) solicitando .os impressos próprios. . P�SI? a ecr� ana

.

e 's-

Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1947. tado dIstnbulU a seguInte nota:

João Dale - Diretor-Presidente. "O programa norte-americano de

...................... _
_ _ _ __._ .. _ .. __ _._ .. _._.__._ .. _�._ .._._.___

assistência à Europa em sua recons-

trução, programa que está
.

sendo

agora considerado' pelo Congresso,
não estipula nem contempla a aqui
sição de basei militares para os Es
tados Unidos em troca de assistên
cia econômica a países europeus. O
objetivo do auxilio norte-america
no é unicamente o de ajudar as na

ções européias em seu programa de

reconstrução e restabelecimento de

OFERTA ESPECIAL UEANO NOVO: \,
Cr$ 2.600,00 I

ICO - MOD. VEREADOR

Lor;tdres, (U. P.) - O jornal
"Yorkshire Post" publica um des

pacho que diz que foi descoberto
outro documento comunista "dan

do instruções explicitas aos ale
mães sôbre a maneira de agir para
destruir o Plano Marshall".

O despacho, citando uma alta

autoridade", diz que o documento

está em mãos dos ingleses .

Circulos do Whitehall deram

sua economia.

Novo documento

I

Distribuidores exclusivos �

ALMEIDA BASTOS & 0IA.

Felipe Schmidt. 2 - lo andar - Florian6polis
.... ,

_.; _ _ ..

CARNAVAL DE 1948

Serão realizados POl' üsta clube

em sua séde social;' nos' dias 7, 9,'

e 10, respectivamente, sanado. se

gunda e terça-feira, grnndiosos-·
bailes à fantasia, com inicio às 22"

horas. No domingo, d'a 8, haverá"

uma vesperal infantil nas 1 (i às'

20 horas.

'Reserua de mesas - As mesas

serão reservadas a partir das 140

horas do dia 31 do corrente mêse
na séde social do Lira. É .ihr-iga
tória a apresentação· do talão dÕL'

mês de :(evereiro, para o que c.

sr, cobrador estará pre..,-lI1l8 para-·
esse fim.

Preço das mesas: Asstuatura

para os três bailes Cr$ 100,lI0.
Para a vesperal infantil não-

haverá mesa reservada.

A compra de mesa só ])odel'á:.
ser efetuada ,pelo próprio sõcío
ou pessôa de Sua familia.
O clube não distribuirá convi

te. Para as, pessoas em trânsíto.
nesta capital a. Secretaria do Lira,'
a critérío da Diretoria, e sob li"

responsabilidade de um sócio, ex-·

pedirá ingressos, mediante o paga-'
mente de uma anuidade, isto e,
Cr$ 240,00.
A venda de ingressos será pro

cedida até' ás 18 horas do dia da.
realização de cada baile, .pela Se
cretaria do clube.
Não será permitida a permanên

pia de menor-es de 14 anos, depoís
das 20 horas nos bailes dos dias 7.�
9 e 10.

.

Para o necessário controlo por
parte da Diretoria "solicíta-se dos'
81'S. sócios o obsequio de apresen
tarem o talão de quitação refe
rente ao mês de fevereiro, na en

trada, ao porteiro.
Fpolis., em 17 de janeiro de'

1948.
A' DIRETORIA

y � --- - ---.- '

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE
40 ANOS

MAIS Dl1
�j1
"'

Diz-se 'que o organismo muda t
completamente de sete em sete;.
anos. O certo ê que com o passar' �.
do tempo a saúde se modifica e' �
em muitas pessoas de mais de>,
40 anos começam a. aparecer dia- ;
turbios. muitas vezes de natureza-- ..

séria. Entre estes ° principal ê c''

disturbio da bexiga, uma fraque.· �

za cujas exigencias, que se ma- .

nifestam .principalmente á noite
quando se está bem quente na';
cama, são muito irritantes. Esse,
debilidade da bexiga ê um resul· i'
tado de disturbios renais e si fôr-,desprezada, poderá tornar-se pe-·
rigosa, transformando-se em cal- ,.

culos, pedras ou cistite (inflama·.··!
Cão crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigo3>
do que uma série das afamada!.·
Pílulas De Witt para os Rins e'

Bexiga. conhecidas em todo 0>,

m�EPwiTT1
Para 05 Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E /00 P/LULAS

íJ GRANDE É MAIS ECONOMICOJ-

a

DelambertSerraria

. !(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
·

1
- do o seu grande prestígio e' o seu:

�' ..

1 so
.ene ínstc açao infinito amor as coisas catar iuen-

�Dela :eira apoteose assistimos �om ' 3, seguro' para a democra:l:�, - se��u�o�s�n���p�s�ç��,ss,� agradeci-� admiração estouvada de uma erno- Assim, livre do quebranto dos menco a êste vulto invulgar ua.

ção nova, à instalação de mais um descontentes 'e da fadiga dos amor- cultura catarinense.
-"ANIVERSÁRIOS: S. Excia, o Sr. Governador do Es- curso superíor, em nosso quer.do tecidos de entusiasmo foi a idéia Ao .nobre homem de Estado, dr,

:JOAQUIM L. SOUZA FILHO tado nas quais foram tratados vá- Estado. crescendo e eis que se transforma Udo Deek, de cuja fidalguia e de

Faz anos hoje, o jovem Joaquim rios assuntos de interesse de S O marasmo e a indiferença em em verdade rebrilhante" fagulhas cuja dignidade nós nos orgulhamos
,

S .

.

que nos situamos, no, que tange <'10 resplendentes que ressurtem ao a convicção de nosso acatamento.
\Lucio de ousa Filho, filho do sr. FranCISCO. ensino superior, criou entre nós, martelar de um esfôrço continuado Ao querido governante, dr.
�Joaquim Lúcio de Sousa, funcioná- TENENTE TH1!;,ODORICO POTIER um estado de incredulidade quasi e sereno, Aderhal Ramos da Silva, cuja per-
.rto da Imprensa Oficial do Estado. Depois de haver servido no 140 pagã e, assim, era preciso, como Eis o reconhecimento da Facul- sonalidade sem par nós já nos

O aniversariante que goza de vas- B. C. por mais de tres anos, deixa já fizera Rui, e como êste mesmo' dade e aquela tristeza de mosteiro acostumamos a admirar e cuja
.

1 d izad b
. pontificava "era preciso ferir esta das primeiras reuniões se trans- bondade, generosidade e amor a

.\to circu o e ,mmza �s, r�ce era'l a nossa terra, com destino á Ponta superfície glacial com um jor r» de forma nessa alegria desenf'read.i d�l nossa terra tocam os marcos do in

.por certo, muitas felicitações de! Grossa (Paraná), o nosso prezado água em ebulição". mocidade estudiosa, estudante d'.: finito, o meu e o nosso eloquente
:.seus amiguinhos. '

aruizo Tenente Theodorico Potier Um punhado de médicos, f'arrna- entusiasmo. ' testemunho de uma marca de ad-

ROMEU SEBASTIÃO NEVES oficial do· Exército e' que foi elas- cêuticos 'e dentistas, pela iniciatí- Ê que esta ãncía incontida 1]'(' míração e respeito. ,

Pelo transcurso, ante-ontem, de sificado no 13ó R. L sediado
va do dr. Benoni Laurindo Ribas, saber e que o calor e o aroma da-

d
A condg1.'egaQ_ãf,o em geral e a ca-

naque- lançou as bases da futura Facul- queres dias "idos e vividos" sir- ,a um os pro ,eí"51)J'.8.S erv particu-
.seu aniversário natalício, foi muito la' cidade. dade delineando em planos largos vam de incentivo a novas lutas e lar o nosso grande e imoredo iro
cumprimentado por seus numerosos Pelos seus elevados dotes de co- os esboços da feliz iniciativa. a novas vitórias. agradecimento.
-amigos e colegas, o nosso distinto ração aliados á uma finissima edu- A terra porém não se achava A luta pela conquista dêste rr- Atingida á glória, não durmamos

-conterraneo, sr. Romeu Sebastião cação civil e militar, soube se im-
bem mondada e os agri-cultores, conhecimento tem um grande va- sôbre os seus loiros. seduzidos pe-
incautos, não tinham ainda aque- lar! los encantos das carícias mornas e

:Neves, academico de direito e ati- por á estima de quantos gozarem la aureola santa de heroismo que As conquistas f'aceis são coruo pelo extase dos cansacos doentios!
-vo representante comercial. de sua convivência, grangeando um faz resistir ás internper ies. os prazeres á frio, sem grnnd=s Recrudesça-se agora mais do

PROF. LIÉGE COSTA DE BEM vasto circulo de amizades. Assim, rusgas ,e nugas, aqui e contrastes; - batalhas em que O� que nunca a labuta faiscando ao

O .d�a de ô�t�m assinalou o aniel O Ten. Potier, que-se faz acornpa- ali, surgiam, sempre, porém, re- desníveis dos sentimentos, não apa- ar os instrumentos do trabalho

-versarro natalício da Exma. Sra. nhar de sua' Exma. Espôsa : Dna.
solvidas pela teimosa at ividadt. recem e em que os atos medidos p pará que possamos ir serneanrto

para o bem, norma '€ss'encial de dosados se encadeam como os de modo a que, no término de n03-
Professora Liége Costa de Bem, do Emilia Szesz Potier e filha a gracio- nossa classe e, com ela, num ores- acontecimentos quotidianos," )lOS deveres, si erros ou faltas hou

sGrupo Escolar de Araranguá, e es� sa menina Roselis Vitória Potier, centeamor-aos altos interêsses cn- É como o' tédio das doutrinas in- vermos cometido, valham tanto'

-pôsa do Sr. Henrique de Bem, do seguiu viagem hoje. tacínenses caminhava a idéia. ror- contestadas! como a espiga solitária do joio no

.alto comércio local. "O Estado" deseja-lhe uma hôa
talecida já agora pelo desassomnro Ê místér que o recontro seja meio da loura e vasta seara ama-

inúmeras felicita ões os do "O . ' . ?OS que sa�em querer. � a descnn- duro, para que assim, ' íncontutos durecida.

__

As
'" ,ç I

VIagem com votos de felicidades. solaça? nao tOI?ou pe, embora os entusiasmos e frouxos os frei()� Trabalhemos.

Estad� Jun,tam as suas com votos FALECIMENTO: mergisse, as vezes, do fundo Iri que nos prendem ao.s ancestrais ,6 trabalho que é a redencão

-de muita saude.

I
JOSÉ SOARES CORMANN doso, como fantasma, r,eb'atlda po- possa o homem, dommando os ím- universal afirmou Rui, é mais que

NA:SCIMENTO: Faleceu dia 19 do corrente o sr.

1
rérn sempre pelo faroleiro que ve- p.etos in�ontido,s

.

que dormi tam.
a inteligência e tanto como a ini-

Maria da Graça é o nome da filhi- T
'

S C funcioná
lava da segurança do nosso ideal, dentro dele, errar, pelo remo pru- ciativa a fonte de todo o bem estar'

, .ose oares ormann, uncionarro Assim, com êsse venerável des- vilegiado da razão; as obras que humano e só êle constroe e só éle
-nha do casal Romeu Sebastião Ne-I do Estaleiro Arataca da firmá vêlo vingou a iniciativa embora (,S simbolizam os grandes sonhos � redime,
-ves-Ziza Paim Neves, nascida a 18 Hoepcke. rumores da adversidaci,� des.g.en�· ao os grandes anceios da humanidade! O marasmo que empalha o 'ví-

edo corrente, na Maternidade desta' O Velho Cormann como era co-
ar de quando em vez, uma sensa- Bendito o primeiro que dominol_� cio e a preguiça que incuba a m:?J-

'Capl'tal. ,ção grave ,e pesada de agouro! as emoções e que poude crlar. dade, são os frutos inesgotáveis
• nhecido entre seus intimos, foi um No entanto as .obras nascidas do, neste ,estado de espIrita que COfl- àas de'sgraças e das ruinas rio;;

NOIVADO: dos tripulantes do hiate "Anita" na cal'ação resistem ,a tudo inclusive sana com o extase, o sentimento ji) homens e das nações,
Com a gentil srita. Maria da Con- viagem Florianópolis-Rio feito que à indiferenca do,s incr,edu].os! belo, o sentimento de justiça, i) O, mundo atI'lavessa uma fase JH��-

"ceiç,ão Fernandes, dileta filha· do tanto engrandeceu o espqrte da ve- E pela confirmação dos fatc:s sentimento de am,or entre 08 ho- rigosa de sua evolução histórica e

,sr. Olivio Joaquim Fernande� e de ia de nosso Estado.
históricos as idéias que mais Bill- mens, a grandeza da verdade cieJl- os regimens como as nações estão

I F polgam as massas e que mais far- tífica, o culto intangível da lilJer" ameaçados de sossobrar, si o prr�
,sua espôsa d. Ondina Porte a cr- A f 'I' I t d tamI la en u a a apresen am�s tamente se 'espalham entr,e 0:3 po- dade, a soberana onipotência ria vilégio da razão ,e da fé, da ('.ultu�
mandes, contratou casamento, a 18 sinceros pezames. vos, levando às gentes às lutu� t' consciência moral, a fôrça extra- I'a ,e da civilização, fund.;amentos
<do corrente, o distinto jovem Aloi- às cruzandas, afirma Carlyle não vagante da esperança, o medo In- geradores e organizadores das de�

,sio Machado, filho do sr. João de são, como dizem os demagogos, os contido do desconhecido que mau- mocra.tlias, não substituirem cs

Deus Machado e de sua espôsa d O melhor pr..ent>e póTa .eu fi- convites ao egoismo, aos gozo, du têm a humanidade suspensa 11a ímpetos incontidos d0s instintos
,

'1'
lho, é umo caderneto Co CRE'!)I- luxuria e ás conquistas do mane)') Dúvida Et,erna! deoSenfreados, 'substratum seguro �,

ICecilia M!lchado, TO MUTUO PREDIAL, d d E" t-
" .' I 'tO d g' d f' d�e o po er, J'S agora, en ao, Ja atmgldr>. a egl Imo, os r,e lmes e orça e <7

O jovem par tem sido muito cum- As caminhadas, as que maü en- meta tão desejada e tão sonhada e intolerância!

�'Primentado pelo largo �irculo
-

de 'feitiçam 'e seduzem .os homen" de' que antes, f.ora rmais subjetiva que Ês'te estado-de-coisas é ° indício

$uas relações. tôdas as classe, são as chamada� os imaginosos enredos dos romano incontestável de que os homens
Armando ,d'Acampora e á luta e ao combate: as vêze5. nu- ces de, amor! como as nações, se ach,am incapa-

--0- Senhora ma desabalada ostentacão de fero· É que aqui se deram as mãM. zes de manter inatingida a inte-

(,molaes L!ln�-tn"J pa�ticipom ao. porente. e cidade: .outras vêzes n"um arrar.ro em uma aliança de aço, a vontade gridade diamentina da consciencia
J) ti q U "migo\. o no.cimento de .uo incontido pa,ra. o bem; sem que Hí) e a iniciativa de um lado e do OL1� moral.

Civil e religiosamente, realiza-se filhinha VERA-LUCIA
'

mais das vêzes, uns e outros. t,�, tro, a vaidade e o orgulho de rios- Por isto se atiram ás prátiMs

1l0je o • .enlace matrimon ial da gen- Maternldoa1e, 19 -1-·948 nham nutrido nenhum sentirwml ,1 sa gente em criar com a fôrça [n- que esmasculam .o Claráter, prote�
-

.
- de ódio ou di-> benevolência· para telectual da nossa 'elite cultural, gidos então, pelo -conformismo so�

'tilissima e mui prendada sr,ta. Lucy
, .

coin 'seu semelhante � , um novo núcleo' de aprendisagem, cial, diz Baruk.
_dos Anjos, estremosa filrha do sr. Por isto- milhões de americanos ond,e a nossa mocidade pudesse, Esta ,incapacidade de resistência

-

�Edalicio dos Anjos e exma. esposa, diz Van Pass,en atrnderam o gi'if.0 sem sair para longe de seus lar,e,s. moral' foi Q calâo de cultura cm

.'�om o nosso conLerraneo- sr. Wal- Aloisio Machado de \Vilson "para tornar o mundo fDrmar, em definitivo, a cupula d€'� que se desenvoh.leram os ;r,egimens

F'1h d lt
" e , --' .......•.•..•••... , sua ,organização cultural. de fôrça, na quimérica ilusão de

ter Lange I o, o a ,o comerciO
�} Maria da Conceição At

- O •• Outras faculdades se seguirão a que os sentimentos humanos sec

� ,de nossa praça. 80"aO... propT'eta�lo ,esta até que a univers'idade de criem e se modelem como aço, á

Servirão como padrinhos do noi� Fernandes \I da Sapataria Santa Catarina se erija para qUE', golpes de malho.

'"Vo, no civil, o sr. 'Valter Lang'e e participam cos parente. e O RAPIDO à Rua João Pinto, assim, "possamos apresenta�' a Multipliquem-se, assim, .os colé-

,e:x:ma. esposa, e n.o relig·ioso o sr.
pe..ao. de 8ua. relQçõe. o .,Wa ao...u. lreguMe. e emiga. nossa v'erdadeira grandeza dent.ro gios onde se plasm� os caráte'res;
.•eu c(jntl'oto d. cQlÍlomento. lJue mudou-s. pore a mesmo rua, de nossa modestia e a onipotência multipliquem-se, .assim, as Uni ..

,Joel Lange e exma. esopo'5a. Por ocorrido no dio 18 d. jonell'o o.nexo à Tintu'rcria Guarany, .n- de nossa fôrça dentro de nossa im- versidades onde se sedimenta a

'parLe da noiva, no civil, 0 sr, Ma- de 1948, de espera o prmrência que' tGdõ. pertubável ser,enidade". cultura e onde se,revigüra a cons�

-noel dos Anjos e exma. 'espos?, e sempre lhe dispensaram, E êsses cerimoniais Vl,rao, ,já, ciência moral para que esta, co�o
1110 religioso, o sr. Edali-cio dos An- ' pela 'excelência da nossa mocidad'· aqueles sejam os oentros de re3!S-

Ghandl· V·ence a batalha da' pa
estudiosa, já pelo amplC' descorti- tência viva ,e dinâmica das fôrcas

,jos e exma. esposa.
.

:

,

'
"

Z no dos que, nesta hora, norte'un o.s da democracia :contra as fôrças ii1s�
O ato ci,vil realizar-se-á ás 9 ho- destinos de nossa terra. Eis chega- tintivas do regime totalitário. E

Tas, na residência dos pais do nor- Nova Delhi, 21 (U. P.) - Altos Terceiro - Coriformidade da po- dos como Diretor dessa }<'aculdade a nossa classe cabe um papel pri�
'VO, á rua P,a.�re Roma n. 59 e o re- dirigentes indús, paquistão, e sikhs,1 pulação de Nova Delhi �m permi� ao fim de nossas .atividades, tendo vilegiado no concerto dessa PU}·

]igioso ás 10'I,l1oras, prometeram a Ghandhi por fim' á
I
tir aos muçulmanos que andem pe�

cumprido com ser,enidade li sem· paração,
d t'ostentações o nosso dever. Si o indivi ualismo raçou no!'-

Após a cer,ip10nia e em avião d::�uerra religiosa entre a lndia in- ,las ruas em grandes números, pela 'Fiz,emo-lo como obrigaJ;ião, sem mas novas na formação das socie�
'''Cruzeiro doll;;ul", os nUlbentes vÍa dú e a Paquistão muçulmano, e o primeira vez desde que começaram alardes e sem a esperança de gran- dades modernas faze'ndo do egois�
jarão até Pô�t� 4legre. veJho e frágil espiritual de 350 mi- as desordens comunais, em Setem- des me,rcês; sem nem siquer esp8- mo o fundamento e a doutrina com

ENLACE Hll':íDINGER _ ROSAR lhões de indús considerando que bro. rar que nosso nome transponna que se defendem e com que se 01'-,

I
os ombraes desta vida, píos ecredi- ganisam; si o trabalho honesto' e

Na residência dos pais da noiva, havia atingido seus propósitos, in- Quarto - Comêço de evacnaçãe tamos como Eça, que pão há nada organisado transformado em su�

.em Estreito, realizou-se ôntem' � terrompendo' o jejum de seis dias, das mesquitas muçulmanas por par� mais ilusório do que a extellção ·de - jeição servil vem. servindo de de-

enlace matrimonial da gentil SriVc.. depois de havê-lo iniciado. te de refugiados indús e sikhis. uma celebridade! grau nã,o para 'emancipação eco-

Alda Bessa Rasar, filha diléta ,do ÁS primeiras horas da manhã de� Quinto _ Promessa por parte do Si assim pensam, .os não quero nômica das nações, mas sim como

ase' Marr!os deixar de 'encarecer os servicos r'�- estrada larga pana emancipação
.distinto casal Sub. Ten. J pois que o, dr. B. C. Roy, médico Paquistão de melhorar relações com levantes prestados à Faculdade por dos potentados; si o trabalho dis-
�Rosar e de sua Exma. Espôsa, dom assistente de Gandhi, anunciou que a India. Clata,rinenses ilustr,es, ciplinado é mais uma fôrça viva

. () jovem Fritz Hildinger. êste não viveriam mais que algu�
,

A iniciativa coube ao dr, Brmo- para a ,erupção da anarquia do

Serviram como Padrinhos, por mas horas, 'caso continuasse em Sexto _ Promessa dos refugia- ni. Laurinda Riba's, ,então DÍl'etor que uma r,esistência á eclosão' do�
do Del), de Saúde Pública, distúrbios; si a.s dores e as misé�

'.parte da noiva, no civil, o Sr. GO,rg'e J',e,ium, os diriaentes muçu,lmanos, dos do Paqlll'sta-o de extreml'sta l'n� -

IJ � Foi êste colega qUE} traçou os rias dos povos se medem nao pe ()

·'Miguel Malty e Srita. Hilda Bayer, indus e sikhis se reuniram e apro� dú Sewak Sangh - que ,esteve planos preparando os estatutos e seu gráu, mas sim pela latitude
.,e no religioso, o Sr. Sub Ten. José varam apressamente o plano de causando a maior parte da campa- o regulamento de estabelecimento. onde 'Se sitiam, ,cabe a nós irmãos

-Marcos Rosar e Exma. Espôsa; por Gandhí, correndo á sua cabeceira nha anti-muçulmana _ de cumprir Aqui os nossos agnadecim,en!.os. e meeiros da dor universal, vel'

parte do noivo, no civil,'o Sr, O�car para levar a boa nova. Entre os seu programa de sete pontos, em Ao Desembargador Urbano, fi- -cliaro nesses horizontes e fOl'mar

gura de alta projeção no meio cul- uma palissada - trincheira de
'Cardoso Filho e Exma. Senhora,

el
presentes, no

.pequeno
quarto da favor da paz. tural catarinense deve a. Facu!d:{- combate ativo contra êstes' despo-

no religioso o Sr. Paulo Hildinger e casa de Gandhi, em .l3iria, encon- Seu acompanhante caiu ao solo '

f' 't d t "11 tismos
,�.. I

d,e uma soma ln lUl a e rava.l0 Esta's tl'l'nch,e'j'.ras sera-o· as Fa'Ctll�·""nta. rngard Hildinger. trava-se o líder extremista indú dando gritos' extranhos, e o "men- per"eVeI'ante feito as ve'zes em�' .

.

, "
.

,

dades onde se moldurarão os cará-
Após ás nupcias o casal seguin RastÍ'iya Sewau, que, juntamente sageiro" disse á multidão que já longas madrugadas, A êle o prci-

teres onde a fé e a razão; a sabe-
-'para o norte do Estado. com outro lideres de Punjab, asse- então se formara que seu amigo to de nossa grata ,e justa admira- dori� e a. consciência moral; a: von-

"O Estado" apresenta votos de gurou a Gandhi que seria acatado somente voltaria ao conhecimento Çã�o Senador Ivo D'Aquino, de tade e a iniciativa; dominadorae
'muita felicidade extensivos ás Ex- seu programa de sete pontos. quando Gandhi terminasse o jeJum. cuja altura ainda olha e acompa- dos instintos ancestrais, façam do

'mas. Famílias. Com seu jejum, Gandhi' obteve o Nehru empurrou o fanático para a nha as coisas catarinenses a noss'l homem um ser privilegi,ado d::t

VIAJANTES: seguinte:
.

rua e, agarrando pelos tornpzelos o gratidão, .

criação e não um animal que se

A,o dr, Lui" Gallotti, devotado nutra de sabedoria para aniquill'lt",
OLIVIO NOBREGA Primeiro - Acôrdo do govêrno homem que se achava caído, arras- "" f '1'0 nedj'o o rel)an'no do

filho desta terra, à nossa admira... como ra el ,

'

Regressou hoje para S. Francisco da lndia em reiniciar os pagamen- tau-o para a porta da rua. S"'nhorcão sincera e a certeza de llasso " . .

'depois de alguns dias de estadia tos ao Paquistão. � A última refeição de Gandhi foi i�,espeito e acatamento., Aqui, o marco da nossa vo�ta_d8'
nesta Capital, q Sr. Olivio Nobrega, Segundo _ Promessa de todos ,os terça-feira passada pela manhã, e Ao nobre senhor Vice-President'� e de nossa capacidade e dec,1S�o:
-l'd d "d b d d da, R'epu'blica sr, dr, Nerêu Ramos. aqui, o símbolo de nossa ,vonl,ac e:
I er a maiOrIa a anca a o I funcionários da União Pan-Indúl. o J'eJ'um' foi encerrado ás 12,32 mi· 't t ' "a' mar'"ar'o

I as honras de nosso mais respeit(l� reSlS en e aos vem{)o", e .d ,la

'.'p, 'S. D, naquela cidade.
•

para fomentar o' melhoramento das I mItos de ontem, hora local, tendo
30 agradecimento pela mallGir:l dos hnmem: rJp má fé,

"

-
"

S, S, teve várias conferências rom' relações entre ambos os dominios. 'durado por espaço de 122.. horas.
•

que que sempre nos atend�u. pon- (continÚ,a na '6 pág.)

Vida

,<\
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CARNAVAL DE ,1948tornaram aos seus postos, em cida-I A Diretoria do, Clube 12 de Agôsto realizará em sua séde, bailes á
des do Ruhr, após uma greve de fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, H e

protesto de vinte e quatro horas. 10 de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e' terça-feira, rC3e1'

Funcionários brítanícos declararam vando o dia 9, segunda-fe-ira, para umà vesperal infantil, das 16 ás 20

que reina calma no Ruhr pela pr'i- horatENDA DE MESAS _ Os preços para a venda' êI:e' �,��a� '���;e'ra�
meira vez nos últimos dez dias e das, com direito a quatro cadeiras, obedecendo a disposição constante

da: planta exposta na séde do Clube, serão as seguintes:
(Salão de dança) Assinatura para todos os bailes Cr$ 100,00
(Salão do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ '70,00
(Para a vesperal infantil não haverá reserva de mesa) ,

No próximo dia 2 de Fevereirn, das 17 ás 19 horas, na séde social
serão vendidas as mesas, observando-se rigorosamente a ordem de
chegada dos senhores sócios.

A compra de mesa só poderá ser efefuada pelo própriô sócio ou

pessôa de sua família, sendo que em nenhum caso uma só pessôa pode-
rá adquirir mais de uma, mesa, '

DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: -r-r- A todos os sócios quites com a

Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidas uela
SeCTetari'a, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

A apresentação desse convite 'torna-se ohrígatória no ato da en

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des
tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada

I
festa. Ess·e convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da
rá direito a entrada do sócio e de sua família. NES,SE PARTICULAR A
DIRETORIA AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR.

.

Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex-

pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a

Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessôas ou famílias de suas

relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou
cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos

I Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00
Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00 ' ,

1 A venda de INGRESSOS a pessôas não pertencentes ao quadro 80-

M::'_-�'--·_-----""'I-'----", cial do Clube e que estejam de passagem por esta cidade, cessará im-

ISSaO I-ng eca I prefer-ivelmente ás .19 hOTas do dia da teali�açã� de ,cada resta .

.;) .

CRIANÇAS - De acordo com as cornumcaçoes, e· termínantemente
lLondres

-

(D. P.) _ O "Ir{ves- proíbida a entrar ou permanencia de .menores de 14 anos, depois das tO
, horas nos bailes. carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro.

tors Chronicel" anunciou que pro-
. Seerétacia do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janeiro

vavelmente uma missão econômica de 1948.
e financeira britanica iria ao Rio de A DIRETORIA De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co-

Janeiro,. dentr� das .próJdmas �ema-; O ,"Colégio Barriga-'Vlerde'" UM ANALFABE'DO mércio e produtores interessados que esta Repartição aceita propostas,
nas, a fim de negocrar a solução do está construido o 'seu majesto- é um cego. Não deixes teu amigo para fornecimento de SORGO.
problema envolvendo os saldos bra-: so prédio e' úeeesslta de sua

na cegueira da ignorância. Dá-Ihel Plor ianópols 18 de Dezembro de 1947.
I aIuz da instrução, levando-o a um , I " IVO C6RTE "sileiros em esterlínosr
, :valiosa colaboração.. curso de 'aMabetização dle adulws. .,_

, 'I .<'''. . ; ,i _ l _:_,_.'. '-,

I,

In,dul'ado por
engano,
Rio,' (A. N.) ., Por setença do

Juiz das Execuções Criminais, Fre
derico Carneiro de Magalhães, es

tando condenado e em cumprimento
da pena de 1 ano e seis meses de
reclusão por crime de apropriação
indébita, obteve o beneficio do in
dulto concedido pelo decreto n. '"

2.2.065, de 1946 aos criminosos e

contraventores primários, defini
tivamente condenados a pena não

superior a 2 anos de' reclusão,
da qual [á tivessem cumprido me

tade da pena. O Ministério Público
interpôs recurso, tendo uma das
Câmaras Criminais do Tribunal de

'Justiça desta capital reformado a

defisão em 13-11-947.
Considerando ilegal a cassação,

do beneficio'que obtivera, por pen
sar terem sido cumpridas tôdas as

exigências legais e por sentir-se

ameaçado de ser, novamente, preso,
Frederico impetrou uma ordem de

habeas-corpus áo Supremo Tribunal
Federal.
Solicitadas informações, o desem

bargador presidente do referido
Tribunal de Justiça informou que a

data do decreto de 15-11-1946 o

paciente não, tinha sido ainda con

denado' por sentença irrecorr-ivel,
pois o acórdão que c-onfirmou a sen

tença condenatória de primeira íns
tância foi proferida a 16-1-47, acres
centando, ainda, .que a data do' alu
dido decreto o paciente somente ti
nha cumprido um mês, 26 dias da

pena de reclusão a que fora 'conde
nado, não preenchia, portanto; as

duas condições fundamentais exi

gidas: não se achava .ainda defini
tivamente condenado a data do de
creto (15-11-1946) e não tinha cum

prido, ainda, a metade da: pena.
Entrando em, julgamento na ses

'são plena do Supremo Tribunal de

ante-ontem, o pedido foi indeferi
do unânimemente.

Oporfunidade
Grande companhia 'étltari
nana., que ••tá aumentando
leu quadro de funoionario.,
preciza d. dua. (2) penoa.

de ambo. OI .exol.

lnformaçõel � Rua Vi.aonde
de Ouro \ Preto 13. da. 9 à.

12 e da. 14 à. 17 hora.:

..... '. .. .. ..! .

Reina calma no Rhur
deBerlim, (U. P.) - Mais

150.000 trabalhadores alemães re-

que não estão previstas novas gre
ves. Contudo, anunciou-se que os

trabalhadores industriais de Bo-
chum, que fizeram uma greve de
protesto, ontem, planejam levar a

efeito uma paralisação geral do
ltrabalho em comêços de fevereiro,
·se a situação alimentar não fôr
snelhorada.

Dr. LindolFo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Constituição da lociadada••
PlanOll contabeia •• Organiza
gõe. - Poracere. .. .arviço.

correlato••
Rua Gal, Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Da. 17 hora. em diante,

/

r •

A disenteria é mais comum em pessoas de

vinte a trinta anos, embora não seja
...ara entre crianças.

Se [õr a .lugares de condições sanitárias defi-'
cientes, previna-se contra a disenteria. A dgua

que bebe pode' estar poluída.

Desapareceria o perigo da disenteria se compre
endessemos bem quanto ela é séria e contagiosa
- agírrdo prontamente e de maneira adequada.

Conheça � resposta a estas per
guntas. Que é disenteria?E uma en
fermidade. contagíosu usualmente ca

racterizada por forte diarréia. Há
dois tipos principais: disenteria bacilar
e amebiana. Como saber se está ata
cado do mal?A disenteria bacilar pode
se revelar repentinamente. Caracterís
ticos: febre alta, diarréia aguda,' às
vêzes dor no estômago e náusea. Mas
a disenteria amebiana em geral não
surge bruscamente. Sente-se cansaço,

.

um vago mal-estar no estômago, tal
vez um pouco de diarréia. É muito
séria a disenteria?' Pode, nos casos

mais graves, causar até a morte! Não
facilite. Procure imediatamente o seu

médico se sentir qualquer sintoma. Ele
sabe como curá-lo - mas a demora
pode tornar a cura lenta e difícil:

�
I
\
.'

i

Quatro veículos 'comuns da perigosa
disenteria. São êles: os Alimentos, as

Môscas, as Mãos, os Líquidos. E êles
vão longe e caminham depressa! O

"habitat" favorito dos parasitas da di

senteria é o intestino humano.' Uma
vez expelidos, êles vivem, literalmente,
"da mão para a bôca". As môscas apa
nham êstes parasitas. Levam-nos aos

alimentos, -aos pratos. Daí, nós os le
vamos à bôca, O· leite é outro veículo.

E pessoas ,cujas mãos estão contami

nadas podem tocar os nossos alimentos,
antes que nos cheguem às mãos -

quer seja no lugar onde são produzi
dos, vendidos ou preparados.

Decore e observe êstés conselhos
preciosos I Não é preciso sofrer os in
convenientes da disenteria:' evite-os!
a) Expulse as môscas de sua casa -

use telas ou mate- as com DDT ou

outros inseticidas. b) Ferva a água
que bebe. E, também, a vasilha em
'que a guarda. Cozinhe bem os seus

alimentos. (Os parasitas não resistem
a 10 minutos de fervura). c) Lave com

água quente e sabão talheres, pratos,
etc. Use água quente e sabão para
lavar o assento dos aparelhos sanitá
rios. d) Lave as mãos frequentemente
- sempre depois de ir ao banheiro,
sempre' antes de comer. e) Isole-se
sempre qualquer membro da família
que estiver atacado de diarréia e con-.

suíte-se o rriédico. O perigo de contágio
é maior nos primeiros dias.

• Você verá o nome SQUIBB nas prateléíras de sua farmácia.
Nas receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores 'fabricantes do mundo de penicilina, estreptomicina,
vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos re

ceitados pelo seu médico para restabelecer; ou assegurar sua

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas de Squibb
têm descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melhorar o padrão de saúde e aliviar o sofrimento humano
em todo o mundo.

SQUIBB

Clube Doze de Agosto 'Universidade ,para Extrangeíres
em Perugta [Italía]

Leva-se ao conhecimento dos, interessados que no Consulado Ge
.ral da Italia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare
chal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programas.
dos cursos que serão desenvolvidos pela

'

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:
de 1° de Abril a 30 de junho

'

"

de 10 de julho a 30 de Setembro
de 10 de Outubro' a 23 de' Dezembro.

Cia. Continental de. Seguros
,

Rio de Janeiro
Fundado em 1.924

INCltNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS
Capital Realizado e Reservas Cr$ lS.140.HO,5G'
Sinistros Pagos. até 31/12/46 Cr$ 18.162.62i,30

_ .8ÉDE (Rio de. Janeiro) STJÇUR.SAL .
(São Pau�o)

Av. Rio Branco, 91 .:::_ 30 ando Lgo. da MIserlCordla, 23 - 100 an�
Teleg. "CONTINENTj\L" T,eleg. "CONTAL"

. AGltNCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú -
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GRANDE.
Comissários de Avaeías nas Principais .Cidades do País e ?O Exte-

rior. , .. . . -

C'dTem a satisfação de comunrcar o inicio de suas operaçoes n� I a�
de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se
nhores.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto n. fO.
Caixa Postal, 39/40.
Flor íanõpolís,

Penitenciaria do Estado
'AVISO
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DDT

Clube �,(12 -de ;Agosto'»
A V )-S O

A Diretoria do Clube «12 de Agosto>') avisa a

seus associados, que as mesas para atender o Serviço
de Bar, serão dispostas no salão da biblioteca. nos

três bailes à fantásia, que
-

se realizarão nos' dias
7, 8 e 10 de fevereiro.

os

A DIRETORIA

A Argentina ,quer explosivos
Washngton, (U. P.) - Não I de exportação para 500 toneladas de

.obstante a licença de exportação T .N. T., que tencionava adquirir
ter sido concedida pelo Departa- nos Estados Unidos por conta

anento do Estado á Argentina. pare- da industriá argentina "Ferretera"
.ce pouco provavel que esse pais pos- que

-

é "uma agência dô govêrno" .

.sa obter cerca de 500 toneladas de O explosivo, de acôrdo com o pe
'T. N. T., qué procura adquirir nos dido de licença, era destinado á'
.Estados Unido\ desde novembro. construção de estradas e em' parte

para fins militares, principalmente
'Um informante do exercito nor- manobras terrestres, aéreas e na

vais. A "Phoenix" em seu pedido
frisava tencionar adquirir ese ex

plosivo da "War Assets Administra

tions", que é uma agência' do go
vêrno norte-americano. Todavia,
em dezembro, o Serviço de Exce
dentes de Guerra transferiu todos
os explosivos que possuía para o

exército. At-é esta época a, "Phoe
nix" não adquira os explosivos pa
ra a Argentina.

2

I
'te��únericano «,eclarou á "France
J'resse" que o exercito não está dís

jposto a vender esse explosivo e até
.agora a companhia que age em no

.me da Argentina nesta transação

.não conseguiu.encontrar taf quanti-

.dade no m«.®dl1.
_

Foi a.7,de 'novembro de 1947 que
"a ':Phoenix Shipping Company-2",
-. de Nova York pediu e obteve do
;Departamentú do Estado a. licença

-_
-

�M(IlrAlS(joI."�- .

deShelltox

todos os insecticidas

o tnais tradicional de
•

de acção instant8nea.

Áo ser .tingido o inse

cto tomba fulminado. '

Produto químico
derivado do petró.
leo que reforça ain
da moi. o poder mor
tífero do pireCro•

\

Última de.coberta d.

-ei8ncia. Séu efeito

,m o r t a I é definitivo.

Impede que '08 inse

cto.s •• r�produ:..m.

.1.IRA TENIS CLUBE
-

" COMUNICAÇÃO N. 3 .

'Levo ao conhecimento dos -senhores associados que, a diretoria. em
,sua últi-ma 'rel}Il:ião, resolveu autorizar a portaria do Clube a exigir.
quando necessario, dos senhores associados, para efeito de identificação.
o talão ele quitação mensal.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas de
.carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação do recibo
do mês de' fevereiro.

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.

L•.384

.!.Rádio-Técnico
A Eletro-Têcnies está neces

�''8itando, com urgencia, de um

"técnico -para consertar rádios. Recebemos e agradecemos a se-

"'Paga bom ordenado, mas exige guinte cQ_muniüação:
. '-4::ompetencia. 'I'emos a honra e a. satisfação de
I Tratar na mesma, à rua Tra· levar ao seu conhecimento que

:rjano, 25. nesta data, foram empossados os

• . . . . . . . • . . . . • .• ••••••••••• novos componentes da Diretoria do
FERIDAS. REUMATISMO.E: Instituto Bnasil-Estado,> UJ1Jidos de

PLACAS SIFILITICAS Florianópolis assim constituída:

',' Elixi�r de. Noglle ira I Vi�:����::�d�:�,t;_ E:����.�li'S�aoei�·�
",Medicaçao auxibsr no trotamento

ld MI" 10 S t" . Th'da .ifUu va O e o; . ercre arlO � 0-

� • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mas C. Cabral; 2° ,Secr,et,ário-

SERRARIA DELAMBERT Osny Gil KesLen; 1° Tesoureiro -

FONES 1.199 e 1.479 Charles E. Moritz; 2° 'I'esoureiro

,-QUANTIDADE CERTA E PREÇO � Eurico Hostemo ; Dir. de Cursos
úNICO - Dr. João de -Ar'aújc ; Dir. de Bi-

. 0........ .... .... .... .. .... blioteca Severino Arcoverde ;

ALVARO MILLElv DA ConseEheiros: Sevrero Simões, Dr

SILVEIRA Henrique Stodíeck, Orlando ScaN
ADVOGADO -

I
pelli, Walter Cruz, João Neves, De

.�MARIO C�IMACO DA SILVA sembargador HeI'.cí lio ,M
..
edeiros e

...ONTAOOR Dr J. J. de Sousa Cabral.
'Causa. Civel. e Comerciai.. At 1 c' osam t

<Contrato•• DiBtrato.. etc .-Serviço.,
.e 1 I . en e.

.

de Contabilidade em geral. Erasto Macedo - Presidente.
",Caixa Po.tal. 105 Florian6polia Thomaz C. Cabral - 1° Secre-

Sa.nta Catarina tár ío.

Instituto Brasil
EH. Unidos

3

(

Std. '1011

IJM PRODIlTO

Livr.e.ae de mosc.. mosquitos e outros insectos noci

voa, extermínendo-OI com Shelltox. Shelltox contém

3 poderosos agentes' mortíferos. Três golpes certeiros

com um s6 insecticida I Shelltox age instantaneamen

te e custa menos que outros insecticidas.

. . . . . . .. . .

S,BELL-MEX BRAZIL LIMITE.B:;D E N T I-S TA. l'elegramas retidos
Dr. Mario Da Campora. Relação dos telegramas retidos

Afonso Pamocene, Valdemiro
Cirurgião de1!ltista Orlando Silva, Otto scnaerer Brus-

";.Aten'de excluGixamente com co, Sever ino Castillhos de,Al1bu'quer-
hora morcada que, José Fernandes, Alice Renose,

Juraci Silva, Edgar Lemos, Ade
- Rua Tro,jane na 25 .- Sob. mar Camilo Nascimento, Pedro Mi-

.

Florian6polis guel, Flores Belo Costa, Maria Vi-

,Diariamente da. 9 às 1"2 e drino Augusto Pascoal, Capitão l�i-

d '14" dade, Almerinda Emerenciano, Má-
as as 17 horas rio Miranda, Enêdina Dronko, Epa-

- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• minondas de Carvalho, José L ino
FRAQUEZAS EM GERAL Bastos, Laurinta Vieira, Alit-io

''VI N H O C R E O S O T AD O Luiz Almeida, Jacques Barreto,
«SILVEIRA» Klaas Dyikstra, Manuel Olnn, Ma-

• . . . . . . . .. . _. . . . . .. .•..••.• !le, Emiliana Simõ-es, Juraci Fer·
reira da Silva, SueI Lima, Dr. LUIS
Leite Lopes, José Pedro Mendonca,
'rornas Tasior, Ruth S. Santos, Ma
ria Lucia, José Ol iveira, José Nu
nes e Cand ido Guimarães.

SENHORITA!
A ultima cceação em reirl-,
gecante é Q Guara�á KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

.

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

•••••••••• o ••••••• � •••� •••••

I

IRMÃOS DELAMBERT
LENHA A DOMICILIO
FONES 1.199 e 1.479

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus portadores de titulos já integralisados ou sorteados

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schrnidt, (Edificio
Amélia Neto).

ferre,no
. � ..

s. rico. querei. ficar
D. modo facil II legal
Foz!!i hoje .uma in.criçõo
�o Credito Mutuo Predial

DATILOGRA,FIA e
..

Correspondenda
-Comercial

DIREÇXO:
Amélia M Pigoz�i

RUA ALVARO ;;DE CARVALHO. ss

Vende-.e 6timo terreno nesta
"Capital. com 8x33 m.II., pronto pa-
11:0 edificação AU91bela QuOrTratéar %la Avenida Rio Branco 1\ II U
L� W.

d'
·

....................... 00........ IVOrClar-Se
O TESOURO

Da instrução está ao alcance Hollywood, : (U. P.) - A atriz

de todos. Dá esse tesouro ao teu francesa Anabela pediu divórcio de
.amign analfabeto, levan-do-o a.ium Tyrone Power, acusando-o de
\ curso de alfabetização no Grupo "abandono e causador de fremen-
Escolar' São José, na Escola Indas-. .

trial (I" Florianópolis ou na Cate- da tortura mental com seus pedidos
-dral -Metp{):politana. J para que o deixasse livre".

LEillI A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

. . . . . . .
_ .

Confere
Diploma

o VALE DO IT,!J.U
Procuram na Ágêncla

Progresso,
LPffiARIA 43, LIVRARIA.:

ROSA

METODO:
Moderno e Eficiente

i -
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conômica voltaram a encontrar-se,

vencendo o primeiro _ pelo dilatado

escore de 5 x 0, vingando-se assim

da derrota que lhe foi imposta pe-

• seu leal antagonista, pela contagem

de 6 x 3.

.

Bacharelandos em Clencias Economicas

portos acaba de receber comunica

ção telegráfica. da C. B. D. de que

o Campeonato Brasileiro de Remo

'realizar-se-á a' 7 de março vindou

ro, na lagoa Rodriguo de Freitas,
na capital do paíís,
Em vista dessa comunicação, da

tada de 16 do corrente, reune-se

amanhã o Departamento de Remo

da entidade para deliberar sôbre

a participação de
_

<Santa Catarina

Conclusão
que lbo. poróm, no concetto do povo brasi-

leiro, êste mesmo que só tem a se

neneríciar com a atividade constru
tiva destes novos prorlssíonais aos

quais nos juntamos desde agora.
E, é com .estas palavras, meus

senhores, 'que nos levantamos dos

plácidos bancos acadêmicos e pro
curamos encaras, tal como na rea

lidade se mostra sob o ponto de

vista científico, despido de cores

partidárias, êste Brasil tão nosso

quer-ido,
Excelentíssimo Senho'r Diretor da

Faculdade de !";i,ência-:; ECio,nômic:1s
de ,Santa 'Catarina, em nome de
meus colegas, eu vos solicito con

ceder-nos o gráu de bachar-el em

Ciências Econômica's.
- Era o que eu tinha a dizer I

4 solene instalação...
Conclusão

Sabado último, no Campo da F.

C. D., os quadros representativos
da Delegacia Fiscal e da Caixa E-

E que sirva de ,exemplo aos que
nos sucederam no santo trabalho
de procurat-, no conforto ef'etivo
da ciência, a cura dos males na

turais".
Serenados os aplausos às p;1!3.-·

vras do orador, foi, a seguir, pe[n
dr. Agripa de Castro Faria, declaru
da instalada a Faculdade de Far
mácia e Odontol-ogia de Santa Ca
tarina, com as seguintes palavras ;
"O Doutor Agrípa de Castro Fa

ria, Diretor da. Faculdade de Fa1'

mácía e Odontologia de Santa Ca
tarina, usando das atribuições que
lhes confere .Q Regulamento desta.
Faculdade e tendo em vista a au

torízação para o seu funcionamen

to, conforme decreto n. 24.316, de
8 de janeiro do corrente, publica
do no Diário da União; no dia 14 do
mesmo mês, declara,' para fins dI}
direito, instalada a Faculdade :1e
Farmácia e Odontologia de Santa
Catarina".
A Assistência prorrompeu em

demoradas palmas manifestando i_}

seu entusiasmo por mais essa con

quista no campo científico de nQS

sa Lena.
Em seguida, falou .Q sr. Hamil

ton Ferreira, em nome do Centro
Acadêmico XI de Fevereiro, feito
o que o dr. AgrIpa de Castro Faria.
agradeceu o comparecimento de
quantos ali se encontravam, en

cerrando, a seguir, a sessão solene
em qual foi instalada a Faculdade
de Farmácia e Odontoogia de San
ta Catarina, fundada a 22 de janei
ro de 1646.

-NOTAS-
- O ato foi irradiado pela Rá-

dio Guarujá.
- O Decreto que autorizou O:

funcionamento do novel estabele
cimento de ensino superíore de S
do corrente, está assim redigido =

DECRETO NR. 24.il16, de 8 df�

janeiro de 1948.
.

Autoriza -.Q runcíonamento da
Faeuldade de Farmácia e Odon
tologia de Santa Catarina.

.

,

O Presidente da Repúbica, usan
do da atribuição que lhe confere
o artigo 87, item I, da Constituiçãn,
e nos têrmos do artigo 23 do De
creto-lei nr. 421, de 11 de maio de
1938, decreta:
Artigo único. É concedida auto

rização para o funcionamento dos
cursos de farmácia e oríontologia
da Faculdade de Farmácia e Odon
tologia de Santa Catarina, mantida
pela Faculdade de Direito- de S,tn
ta Catarina, com séde em Floria
nópolis, no Estado d-e Santa Cata
rína,
Rio de Janeiro, 8. de janeiro de

1948, '127° da Independência e ({IJ;
da República.

(a) Eurico G. Dutra
Clemente Mar-ian i

...,... OS PRIMEIROS ALUNOS --

Os primeiros alunos, inscritos
aos exames vestibulares, presentes
à instalação, são os srs. Werner'

Springmann e Venício Olinger.

AGORA COM PL os DE SORTEIOS,
�.._. .-_..._-_._.�_._._._..._.__._._.......__.. ._._... .__w_-_..._._._._........_-.._-.._-_. .-:..__-_-_._..-_-_._-.-.-.."..,..,.",..� ....._._._-_-_-_.._._...-_w_..._-_-.-_._._-_-_-_-_

..._._-_...·_-_·_-_-_._-_..._-_......_..-.-_..._-_-. ....,._-.-_-_-�...,..,.

I
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ta!:s�?...S�a�.��t!.� Onda de frio IR'IIIPOD aíbttU.o • remete-lo 'DOUII Bechçlo ·efta ..� Nova York
. -

(U. P.) - Um man

...to _tela,· O l\OUO !IIOV8 Caduti'o Iedat

..... ••••••••• ••• ' ••••••• ., ••• " 111 ••••_ �lt •••

to de neve. cobre as regiões meridio
nais dos Estados Unidos, desde °

Texas até o Tennessee, enquanto o

meio oéste sofre uma onda de frio

que é considerada a mais intensa
de todo este inverno. Para os Es
tados do nordéste vaticina-se esta
noite neve e vento, e os observató
rios advertiram Nova York de qU3
se prepare para uma nevada de
vinte e quatro horas seguidas.
Em contraste com a parte meri

dional, na Califórnia impera um

calor asfixiante, acompanhado de

....... 111 ••••••• .,.. III'L CIrtil' ••••••••�....... D. II..... • ••• � •••.•••• <III

:EaII ••••• ., 111 ••••••••••• \.

� (.) _ ••••••••• 0 .

....� _ ou <M'.. • •••••••••••••••••••• � .

lIIIIrtIo .., P.... ,(mJe) _. � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�••• .0
,•••••• � ••••••••••••••••_ ••• '•••••••••••

_ .

intensa sêca, que levou ao raciona
��oa, "JIdMm,. pnt:IIiM .. lIlOtieIu ...IJI"I� menta da água em várias cidades.

_._tos . oatra. ..� GIl .. ,••ou -mi.. Grandes zonas dos Estados de Ar-

kansas, Tennessee, Mississippi 'e

Louisiana estão cobertas de neve.

No meio oéste há poucas esperan

ças de alivio, do frio, que afetou pe

rigosamente as já escassas existên
cias de "fuel-oil" e gás para aque
cimento.
Os termômetros em Chicago re-

gistraram 1&° abaixo de zero, do
mesmo modo que em Fairbansk, A
laska, O local onde fêz mais frio
nas últimas 24 horas foi a cidade

de Hemigde, Minnesota, onde o ter

mômetro marcou 38 grau centigra
dos abaixo de zero.

Está nevando desde a noite pas- I

.sada numa faixa de 300 quilômetros
desde Dalas, Texas, até Nasville,

. Tennessee, para o norte, e a bor
rasca avança para a Geórgia e as

Carolinas.

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clinica. médica de adulto.

e crianças •Consultório - Trajano, 29
Tele!. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

Feli:tn Schmidt n. 38
Te!. 812

DI. A. SANTAELLA
.

�o pela J'aculdade Na-

H
de lleó.lclna da UmT...1_
Brull). Xéd1co por COIICUl"
lWY1ço Nlft:lonal de Doa-

lia L Ex Interno da 8imta
JI1.terlcórd1a, ,e Ho.wpttaJ

do Rio 'Da capital 1'.
dera!

....,.a IUlDI� - DODÇ.u
lODB�AlI

- iDIII8ultólrlo: Edlfte10 .&m.ua
NiETO

- '_ "'Hpe Schmldt. COUulUICI
;OU 11 " 18 hOru' -

Reaideneia :

Largo Benjamin Con.tant n. 6

... POLYDORO S. THIAGO

..... do Hospital de Oaridad.
de Plorlan6pollB

�te da Maternlde.de

'�O. IUlDICA - D18TO:a
� DA GESTACAO • DO

PARTO

...... dOll 6reAoII IntenlOll, ..
peoIalmente Cio ronçAo

.....ou da tlrolde e de:mal1l

&JI,ndulas internas.' ..

.....-.u>u. - ELEC'I'1l0CA"
....IU.RA - .ME!I1A1iOLIIJMO

BAIJAL

._.. lI1'rlamente da :!3 Ia
18 boras

...... cblUlladoll a qUlllftuET

..... IDClUJllve durante a noite.

....-uLTOmO: Rua Vitor lIetr.

1811. 18. Pone, '10&.

Da D01&: .yenld-a Tram·

powsk1. 82. Pone 7..

.. a. S. CAVALCAm
llI!lIdea u:cluslvamen:te de crl&iII4lU

, .. ..JdJanln MIIrlnba, 1.
Telefon. II. 7.

i II. SAVAS LACERDA
I ....��OII de Olllalt

1- o..1cto.. NIU'III - Gul'a:o«&.
. "Nacriça.o d. lente. de

, aontato,
Reiniciou BUCI clinico

Con.ultorio: Felipe Schmidt 8
í Doe 10 à. 12 h•. e das

I
14 ã. 18 hora.

TELEFONE 1418

, DI. ROLDÃO CONSONa
=r=:�a:��..u:: �
• • •• lf.OBA8 -I PABTOB .• •

lhnI&do pela Faculdade de M�
lt!IIu da UnITerBl.dade de SlQ

l'Indo, OII.de foi assistente por "'...
... _oa do ServIço� te

1"ro1 • .AUpl0 COrnla Neto
....... do estômago e T1u 1it4.
iIlIInI, lDteetinos delgado e lP'ouo,
1lIOide, rins, próatata, be.xWa.
...,. OTtrlClIll • trompu. Va.r_
..... lIIikk-ocele, varlze. e 11....

OONSULT.A8:
... b_.1I boras, l Rua hl3MI
�t, 21 (<<ltol da ela ""Iío

r&l.lo). Tel. 1..1598.
ItiIIUl»:a.NCIA: Rui' Ewtevêe l. -

-

1Iior. 17.; Tel. II '1M

DI. NEWTON D'AVILA
� - "Viu Urln&rlu -
Doatu doa mteBt1noa'rrâ.�.... - Hemorroidas.

to oa coUte amebWua.
lNalot;erapia - lZItra Tel\:llIelho•CozIWlti: Vitor Xelrelel, 28.
1.... d1ar1amente .. 11,80 lu.
.. ,= du 16'- bll. em ll1alUe

: Vidal Rama., M.
I"one 1087

II. LINS NEVES
1I0l&tias de senhora

OMum1tórlo - Rua Jolio Pinto .. ,
- Sobrado - Telefone 1.�

auk1Incla - Rua Sete de setembro
- (óIldtItlc1o I. A. P. da EBtiIft)

Telefone Mo 834

Derivados de
petroleo
Rio,

.- �

(A. N.) _:_ Afim de aten
der a qualquer eventualidade no

tocante aos suprimentos e deriva
dos de petroleo, o general João Car
los Barreto, presidente do Conse-

. lho Nacional do Petróleo, devida
mente" l1uíO'fízm:lv-"eto' -Pres-i-dente

.
da República, enviou a todos os

.......... '""!'
ministros do Estado recomendações
sôbre a conveniência de reduzir o

- Dr. CLARNO G.
consumo daqueles produtos, evitan- GAtLETTI
do gasto que possa ser dispensado. A D V O G A D O
Essa medida. visa sómente elevar o Crime e cível
nivel do nosso estoque, que presen- Conlltituição d. Sociedade•
temente é baixo, como enfrentar NATURAIAIZAÇÔES
as dificuldades que ainda perduram

I
Titulo. Dealarat6rio.

face á falta de transporte de supri- EIIarit••• Praça 15 d. No... 23.

mentos das fontes produtoras. lo. andar,
••.••••..... ; . . . . . . . . . . . . . . .. . .. R••id. - Rua Tirad.nte. 4'1. IFONE •• 1468 .

Refinarias de
.

petroleo
Buenos Aires, (U. P.) - lIm

contrato entre a M. W. Kel log Cor
poratíon, dI! Nova York, e a Yaci
mientos Petroliferos Fiscales, com

panhia exploradora de petróleo do
do govêrno, para a construção de
três refinarias, foi aprovado pejo
gabinete árgentino. Segundo os

planos elaborados, será construida
uma refinaria com capacidade de
4.500 metros cúbicos, em La Plabl;
uma de 1.500 m3 em San Lórenzo,
Pronvincia de Santa Fé, e finalmen
te uma de t.OOO metros cúbicos de

capacidade, em Jujan de Cuyo, na
• •••••••••••••••••••••••• lO •• lO ••••

Provincia de Mendoza. I
O custo das obras de La Plata foi 1

calculado pela Y. P. F. em 125 mi

lhões de pêsos. O custo das demais
não foi ainda calculado.'
A refinaria de La Plata será uti

lizada para a fabrica�o de gasoli
na de aviação que, �Ónforme os

têrmos do decreto que laprovou (l

contrato, é fator vital �ara '0 de
senvolvimento das fôr4as aéreas

argentinas em suas ativillades nor

mais.

.. PAULO FONTES
CLtndco e operador

CewtuJt6r1o: Rua' V:itor X� •
Telefone:. 1.4.015

�das 10 la 12. du 14 bll
�bcla: Rua Bluro_u. •

Teletone: 1..,.

FARMACIA ESPERANÇA
40 Farmaeê.tleo lfILO UUS
Hoje fi ammhl Hd referWa

Dr..- aacloaal•• ..a:rucelru - 8 ".ttlu - P.rta-
,

Bart.. - "l'ÜptI ••. 'M'I'UItL
Gara....... exata ....nbda .. reeel� aiilce.

TINTURARIA CRUZEIRO •

Tiradentes 4-\

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chápeos

competente - Serviço rapido e garantido.Profissional

V. S. quer o pr6gresso da
n.ossa Juveutude1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver,
de".

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurai 51" a. á. - Limite Cr$ 30.000,00
.

Movimentação com cheque•

Banco do Distrito federal S.l.
CAPITAL:' CR$ 60.000t-OOO,OO
RESERVAS:

..
CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 •
/ FloÍ"anóPolls

.

TEUS FILHOS
.plaudirão te_ ,edo,'

quando souberem q_e cola·
boraste pró Restabeledmeaa
lo da Saude do ware.

QUER VESTIR-SE COM C�fORTO E ELECiANCIA 1
,

PROGURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

AV I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA �

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O D:m:
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DB
ACORDO COM ESTE REGU.LAMENTO. .

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR- DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI'
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI·
CIO AMÉLIA NETO.

f1)MPANHIA RAWNÇA DA lAIA
'.àd... 117. - ... :; III J
OUIIDIOI II 1':aAlf811lBTlJl;

Cifr.. do Balanço d. 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
o-s
•

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Responaabilidadee
Recete
�tivo

J
I
Sinistrai pago, nOIÍt último. I\) &no�
Responeabilidadee

98.687.816,30
• 76.736.401.306,20

Diretores:
Dr,' Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Ani.io Mallorra,; Dr.
e Jo�� Abreu •

de Carvalbo, Dr: Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

•

T Q!, rl�_ K"II 10/

Aumente o Capital do CoIé�
gio Barriga-Verde, afim de
que possamos construi-lo, ins�
crevendo-se, hoje mesmo, no

seu qualdro social de com-po
nentes.

Punido o cel,
Harquie
Paris, '(U. P.) - Uma fonte

autorizada confirmou as noticias de
que o coronel Jean Marquie, antigo
chefe da missão francesa de repa
triação, em Moscou, foi sentenciado
a sessenta dias de prjsão, por não
ter obedecido a seus superiores de
:Paris •

O coronel Marquie fôra despedi•.
do pelo Ministério dos Antigos Com
batentes, depois de ter dado uma

entrevista em Moscou, condenando
a expulsão d�s membros da missão
soviética de repatriamento, em Pa
ris.

o .

Vende-se , LENHA A DOMICILIO

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

FONES 1.199 e 1.479
ótimos lotes de terrenos situa·

dos à ma Delminda Silveira n. 261
próximo à Penitenciária do Estado,
distante do centro .apenas 10 mi
nutos de ônilbus, e s·ervido pelas

li-Inhas da Trindade, Gemitério e

Agronômica. Lotes de 12 x 30 pas
sa a rêde de agua e luz. 'Proprie
tário: Edmundo Meira.

LENHA I
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

. Proprietario .

OSWALDO DUARTE

Para os pessoas de fino.
paladar Café Otto é

DE TI?ANSPORTES AÉREOS lTOA
sem par.
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·t-�-- .. -----.----�- .. - ...-----

Flcr�a�óDoib:22 ele Janeiro

A posse do ·sr. Barbosa Uma Sobro
Recife, 21 (A. N.) - O TRE, em ver aqui varias assuntos de interês

sua sessão desta manhã, por unaní- se do Estado, entre os quais o do

midade de votos, diplomou o sr. açúcar. Salientou que o seu progra

Barbosa Lima Sobrinho, conside- ma de govêrno é -

o mesmo exposto
rando-o governador eleito de Per- na plataforma com que se apresen

nambuco, em 1"9 de janeiro de 1947, tou ao eleitorado. Quanto a viagem
há um ano, portanto. ao Recife, disse nada haver decidi-

A decisão resultou de um oficio do) por enquanto, parecendo que

do PSD, requerendo que fôsse toma- só viajara quando estiver marcada

da aquela medida, tendo em vista a data da posse. A respeito do Se

que os recursos atualmente no' TSE, cretariado informou não ter 'tam

não poderiam modificar mais a si- bém tomado qualquer resolução,
'tuação dos candidatos. O TRE man- pois só tratara do assunto quando
dou proceder a um levantamento estiver no Recife.

total dos resultados das 'eleições e

chegou á conclusão de que, real- AGE A COLIGAÇÃO
mente, possuía maioria de votos o DEMOCRÁTICA

candidato do PSD. Ão que se informa, o sr. Neemias

DECLARAÇõES Á IMPRENSA Gueiros, advogado da Coligação De-

Falando, á imprensa, o sr. Barbo- mocrátíca de Pernambuco; coligiu,
sa Lima declarou estar certo' de durante todo o dia de ontem, copio
que haverá recurso dos seus adver- sa documentação que enviou ao Re
sários contra a sua diplomação, o fice. Destina-se, ao que se acredita,

que, entretanto, não impede que, a a instruir um novo recurso da Co

partir de hoje, e já como governa- ligação contra o ato do TRE, díplo-
y

•

dor de Pernambuco, procure resol-. mando o sr, Barbosa Lima.

fi defesa do Mediterraneo
VALLETA, MALTA, 21 (U. P.) - A maior tarefa de tempo de ]JaZ

da marinha norte-americana está sendo executada aqui, na Baía de

Marsa Sciroco, onde o porta-aviões "Midway " transportando a bordo

milhares de fuzileiros norte-americanos, chegou ontem,
Uma alta. autoridade naval dos Estados Unidos disse que os Iuzi

'eiras vieram em parte para substituir os homens cujo tempo de' ;�er

viço expirou, a parte para aumentar os efetivos disponíveis no Merl i

terrâneo, contra qualquer eventualidade, tal corno a guarda dos interês
ses norte-amer-ícans na Palestina e na Cirenaica, onde a Fôrça Aérea
do-s Estados Unidos está novamente ocupando um aeroporto.

. -

Confra OS mandatos trabalhistas
S. PAULO, 21 (A. N.) - A direção estadual do PTB está prepa

randó um recurso, com base na lei 211, que cassou o mandato dos co

munistas, vis'ando pleitear a extinção dos mandados dos deputados
trabalhista,s, que ingressaram no PTN.

Expulsos
LISBOA, 21 (D. P,) - Foi anunci,ado pela Agência Tass que dois

membros da embaixada da Argentina em Moscou, o adido sr. Conde, f'

o segundo secr·etário, sr. Basan foram expulsos da União Soviética por
terem tentado f,acilitar a fuga de duas pessoas em avião que iria de
Moscou a Praga. De acôrdo com a "Tass", o fato s,e verificou em � do
corrente.

da Russia

NOMEftDO SECRElftRIO-
S. PAULO, 21 (A. N.) - O sr. Hugo Borghi foi nomeado secret.ário

da Agricultura do Estado, em substituição ao sr. Alkindar Junqueira.
O sr. Sinésio Rocha foi nomeado secretário do govêrno, 'em lugar do sr.
Cassiano Ricardo.

Contra nova· conferencia
LONDRES, 21 (U. P.) - prmlIero ministro Atnee rejeitou uma

proposta apr.esent.ada na Câmara dos Comuns, para que tomasse a Illl
ciaLiva de promov·er um novo encontro com Truman e Stalin e outros
cheJ'es de Es�ado aliados, a fim de ,evitar que s,e deteriorem ainda mais
as relações iif�ernacionais. .

Urgente apelo aos EE. Unidos
LON:bR�S, 21 (U. P.) --,-- O "Foreign Office" informou que n In

glaterra enVIOU novo e. urgente apêlo aos Esta<los Uni elos a fim de
apressar o envio de aIrmentos à Alemanha, para combater � falta atual
e re_duzIr o descontentamento que me[j.ça seriamente prejudicar a pro
duçao.

. ,

O ministro das Relações Exteriores, sr. Bevin, telegrafou ao secre
tarjo ele Estaelo Marshall, esboçando a situacão.
..

Sabe-se que os ingleses e.stão seriamente· preocupados com a possi
bIlIdade de que a falta de _allmentos possa ser usada como o principal
argumento p�ra a promoçao de greves, propaganda contra os inglese:.
'e nort�:am81:lCanos ..

e ,�u.a administração na Alema.nha Ocidental.
.

O ForeIgn Of1Ice Il!formou que ainda não fôra recebida respos
ta de Marshall.

NUNCR EXISTIU IGURl

ínstalacãc da Faculdade de Farmácia e-
, .

Odontologia de Santa Catarlna !IIWIPB5W"Hw_mm

Presentes os sre. representantes dos srs, vice-presidente' da Republica, Governador

Aderbal Ramos da Silva, e autoridades civis e militares, classes médica, iarmecêutice»
e

.

odor.tológ,fca.- O discurso do dr. Agripa de Castro Faria, diretor do novel estabeleci- ..

menta de ensino superior. Outras
Conforme noticiámos, realizou- Distrito Naval; Cap. Daví 'I'rt.rn

se, a 17 do corrente, ás 20 h01'<\3, powski, da 16a C. H.; dr. Agr'ipa de

no auditório do Departamento de Castro Faria, representante do de.

Saúde Pública do Estado a sessan Udo Deeke, ex- Interventor FedR

solene de instalação, da Faculdade ral; dr. Benoni Laur ido Ribas, di
de Farmácia e odontologia de san- retor do Departamento de Saúrle
La Catarina, iniciativa feliz de UlD Públi-ca; drs. Zulmar de Lins �P

pugilo de médicos, farrnacêuüoos ves, Biase Faraco, Augusto Ferrei

e dentistas tendo á frente o de. ra de Paula, Newton Linharus

Benoni La{irindo Ribas, diretor do d'Ávila, Artur Pereira e Oliveim;
Departamento de Saúde Púbhca.
cujo funcionamento foi autoriza- Sra dr Rubensdo pelo- decreto n. 24.316, de 8 de ••

.

janeiro corrente .do sr. Presiríente

I Ramosda República, publicado no Díárío
da U�ião, de 14 dêste mês. A efeméride de hoje assinala o

MaIS um estabelecimento de en- . . _

sino superior, 'em nosso Estado. natalício da. exma. sra. Gessen da

vem de ser, assim, colocado, á di,- CostaBamos, dignissima esposa do

posição da nossa mocidade. estu- sr. dr. Rubens de Arruda Ramos
diosa, e, com o seu funcionamento, Diretor dêste jornal.mais uma velha conquista conta-
mos no terreno das nossas aspira- Dama virtuosa, sempre pronta e

ções de povo livre. desinteressadamente a =praticar o

Ás 20 horas, precisamente, no bem, sem olhar a quem, alia a esta,
local a que nos r-ef'er imos, foi aher- elevada qualidade de coração uma
ta, pelo dr. Agripa de Castro Fa-
ria, diretor da Faculdade, a S8S-

fina educação a par de inconpará-

são, presentes os srs. dr, José Boa- vel modestia.
baid e 'I'en, Rui S. de Souza, repre- Tendo grangeado um vasto cir
sentantes dos srs. drs. Nerêu Ra- culo de amizades receberá, por cer
mos e Aderbal Silva., Vioe-Presi-
dente da República e Governador to, ínumeras felicitações no dia de

do Estado, respectivamente; Ma- seu aniversário, como provas in

jor Otávio Oliveira, Secretário. in- contestáveis ele apreço e reconheci
terino, da Fazenda: Vereador-es mente de quantos tenham a 'ient�
Victor da Luz Fontes e Hamilton
Ferreira, r'epresentantes da Cãrna-

ra de compartilhar tão elevada

ra Municipal; Capitão, de corveta amizade.

Paes Leme, representante do !'i° Nó-s, os de "O Estado" folgamos
como o registrar êsí.e acontecimen

to, augurando muita saúde e feli

cidades, com as bençãos do Onipo
tente, à dignissirna esposa de nosso

Diretor.

solene

notas.
farmacêuticos Ronulfo José da '

Souza Sobrinho, Gercino Gerson
Gomes, Luiz Osvaldo d'Acâmpora,
Sálvio Guilhon Gonzaga, Henrique-:
Brüggrnann e os cirurgiões dentis
las Djalma Goertner Rosluido, Al
cides OIfveira, Pedro Mendes de"
Souza. e Orlando Filomeno, pro
ressor es ela Faculdade ora ínstala->

da; dr. Elpidio Barbosa, diretor' doo:
Departamento, de Educação; Cel.
Cantídio Régis, comandante da Po-
lícia Milit.ar; 'I'en. Leandro da'.
Silva Jr.; Irmãs Egíelia e Co'n3g"Lm-
des, do Colégio "Coração de Jesus";'
sr. José Cordeiro da Silva e fi Iha ;:
Zoraide , CU?ha"dentista .

do . D. S.

P.; srs., . .AlCldes Abreu, diretor da,
Diretoria- do Cooperativismo: Ni
via Pinto de Andrade, delegado "!,J.
r. A. P. M.; farm. Eduardo- Santos;�
estudantes Aires' de

'

Melo, Hélió"
Cal-dei-ra, Flávio Vieira, Carlos Go

mes; dr. Moacir Tomé de Olíveir-t.,
médico-veter-inár-io

.
do D. S. P._;-·.

drs, Alfredo Cherem e Percy Bor
ba, médicos psiquiatras da Colôni.ll-:
Sant'Ana ; dentista Argemiro O:l.n-·

dra; sr, José B. Rosa; drs. Madeir.e
Neves. Miguel de Sales Çava!canf.i:·
Arnaldo Santiago, do P. S. P.; drB.
Homero. de Miranda Gomes e MárÍo;.'
Wendhausen, diretores da Colônia"
Santa 'I'ereza e Hospital "Nerêu
Ramos", respectivamente: sr. Ari.
R. de Castro" Secretár-io do D. 'S__

P.: sr: Adão Miranda. correspon
dente de "A NOTICIA", nesta Ga-
pital e muitas outras pessoas cujos
nomes nos escaparam.
Constituída a Mesa, pelos srs. dr •..

José Boabaid, 'I'en, Rui S. de Sou-'
za, repres-entantes dos srs, Vice
Presidente

_
da República e G,)ver-

nadar do Estado, respectivamente
e dr, Agt-ipa de Castro Faria, cürn-
tor da Faculdade e sr. Arí R. de
Castro, Secretário, foi aberta a

sessão, usando da 'palavra o dire�
tal' ela Faculdade de Farmácia e

odontologia, que proferiu . o mag-
nífico discurso que transcrevemos,
abaíxo :

.

"Por muito se hão de avaliar.,
neste instante, -em que reunicl3&
acham os 'mais elevados repre;;o>.n
tantes da garantia catarinense c :1.<;:

mais altas figuras ele sua cuUura
e de sua erudição, por muito se ..

hão de avaliar repetimos. Ü' nevoU)"'
s'entimento de satisfação e êsLe lu
xuoso aparato d·e al.cgrias, C(Jn)',

que, nesta luminosidade de verda-

Conclue 3a Dà�ina

A

Deplt Daniel Faruco
Em visita á Assembléia Legisla

tiva do Estado esteve ôntem, o

ilustre coestaduano Dr. Daniel Fa
raoo, eleito pelo Partido Social

Dernocratico do Rio Grande
.

<lo
Sul.
Ao ingressar no recinto, S. Ex

cia. foi convndado pelo presidente
da 'Comissão Permanente, deputa
do .Qoroné} Pcdro Lopes Vieira a

tomar assento à mesa.

Apóz a leitura do expediente, S.
Excia. foi saudado pelos lideres

dos ·diversos partidos, tendo fala
do em nome .do P. S. D. o Deputa
do Dr. Antônio Nunes Varella, pe
la U. D. N., o Dr. João José de
So'uza 'CaJbral e pelo P. T. B., o de

putado Braz Joa,quim AIVes que
com palavras vibrantes e inc'isivas,
anaJ.leceram as qualidades apri
moradas ·e elevada cultura de es

pirito de S Excia., cujos dotes,
aliados ao profundo sentimento de

patrioti,smo muito vem eontribu

indo par:l. honrar a sua terra natal,
Santa Catarina.
VisilVelmente emocionado, S. Ex

cia. agradece a cariIlJhosa recepção
e as homenagens prestadas pelos
ilustres representantes, da Assem

bléia Legislativa d·e Santa Catari
na.

Ao encerrar a s.essão S. Excia., o

OOl'onél Pedro Lopes Vieira, em

ligeira prel'eç�o, ·agradece ao ilus
tre visitante a. hoprosa visita que
se dignou a fazeD, ao Legi·slativo
Catarinens·e.

Dr. Rold,ão Consoni
Rua Felipe Schmidt, 21 - sob.

Reassumiu a clbiica'

Boírríemo

Brevemente .

Grandes e modernas ins-'
talaçõe� a serviço do au
tomobilIsmo.

DELAMBERT

No Brasil todos somos brasilei
ros.

Seja qual for o Estado em que

nascemos e seja qual for o Estado

em que nos encontramos es,lamOE

,sempre na nossa CRsa.

É élIbslll'do, portanto, falar em

receber bem pessoas que vem de

fora, referindo-se a cidadãos vin

dos d,e outras unidades da Fed·e

ração, como se fossem ex.Lrangei-
Esse modo de se expressar é um

bairrismo ridiculo e anti-nacional.

Os limites de um Estado que são

fronteiras nacionais. São apenas

delimitações geográficas para me·

ros.

lhor ·coordenar _ps problemas re

gionais. EmpreStar-Ilhes outro sen

tido é tralbalhar contra a unidade

.da pátria e contra a harmonia so

cial da familia brasiLeira.
Um paulista tem tanto dir,eilo a

morar em Florianópolis, como um

catarinense na BélIhia ou no Ama
zonas. Aí vezes, até, faz mais pelo
progresso do Estado em que se en

contra,
.

do que os nele nascidos e

que lá vivem.
.

Não é por ter avós e bisavós nas

cidos numa cidade, que se adqu.i
rem direiLos de bêhemerêDlcia. É

pela maIl;eira como se contribui

para o bom nome da terra, para
o pr-ogresso, para o bem estar do

povo, para o desenvolvimento elo

nivel sacia I e cuILural.

"Res nau verba" - como diziam

·�os latinos. Nada de "latir" ...

Sansão de Castro

s� riCO" querf'i'l ficar
DI" mod,.., faci}' e legAl
Fr-ze; hl'je urna inscrição
NO Crf'dit,., Mutuo Preclial

Na presid�ncia do
Clube Doze

- Ass'umiu a presidência do ·Clu!bJ:)1·

12 de A,g'ôsto, na ausencia do res

pectivo titular sr. Nelson Nunes,
que seguiu para o Rio de JaneirO!'
o sr. Miguel Daux, vIce-presidente'
da arLstocratica sociedade.

DO

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS

. ,

ESPINHAS,. ETC.

FRECHA
Entre as razões alegadas p'elo deputado Pires Ferreira

para abandonar a U. D. N., a falta de direção foi uma. Se aque

le ilusLre parlamentar conhecesse a conduta urlenista em San
la Catarina, teoria mostrado ao Brasil alguns aspectos carnava

lescos da eterna vig ildncia.
Kodaquizernos alguns desse-s aspectoss
1.0) _ As Câmaras Municipais de Araranguá e Blumcnan

(maiorias udenistas) - solidárias com o honrado govêrn()·
Aderbal R. da Silva; ,

20) - Nas Câmaras em que o P. R. D. é maioria e a U. D_

N. minoria, moções d,e solidariedade ao mesmo govêrno tive
ram o voto conLrá-rio das representações udenistas;

30) - Os ver,eadores udenistas de Itajaí aprovaram aplau
sos aos 8rs. Presidente e Vice-Presidente ela República e ao

senador Ivo d'Aquino, pela cassação ds mandatos comunistàs;
40) -- Os' vereadores udenistas clt' Florianópolis, sôbre o

mesmo caso, vol aram em sentielo diverso ... Ect., ect., etc ...
Oual é, no final de tudo isso, o ponto de vista do Partido? .

Valerá a opinião dos que estã'o contra' os que são a fav01�
ou a dos que são a favor dos que rslão contra?

Nêsse sim ou não ou sim, vale o sim ou vale o não?
Pois s'im! POiíS não! Viva a marmelada!

Guilhe1'me Tal.' �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


