
Aderbal Ramos. da. ,Silva. nao é apen�s o can I a o a VI uria:, é o governador
de Santa C�tarma Ja eleito. pelo coraçao do povo barriga' verde, que não esconde
11 seu entusiasmo � . ne� .

disfarça a sua certeza em vê-lo à frente da adminis
tracao publica da nossa terra fecunda e laboriosa.

LAKE, 3 (D. P.) - Estão divergindo as Nações Unidas

K, �891t- sôbre a atitude a ser tomada pana solucionar o caso espanhol.

lOS E,stad_os Dh:1Jidos resolveram assim a iniciativa de luta para

P a, rt I-da' r-Ia �;;�Si���J:�1f��ri��\���:::��:���:;E��s��V:�ongem a guerra CIVIl, que as Naçoes Umídas devem evitar a

'todo o custo. Entretanto, várias propostas surgiram no senti-

A Car d V·t
r •

B
- . .

do de um simples isolamento diplomático, enquanto outros

aVaDa Ua I orla. - epercussao do discurso do sr delegados .farem Isug�stõesA ai?da mais moderadas. Para evit.ar

fleturI· V
'

O··"·
• ,que ,pross_Igam as dívergêncías em toríno do caso espanhol,

U 10 argas.- eSlstlu oa candldatura.--Outras notas a delegaçao de Cuba propoz a criação de um sub-comité que

Joaçaba, 3 (E.) _ Joaçaba acrescenta que Irm recebido até d d t d
• estudara, todas as propostas e emendas, -a.presentando mais

exultou de entusiasmo com a ameaças mas que nada o I"\l"i �n o a eS�d e que cabso,o go- tarde, uma sugestão única á Assembléía Geral. 0. delegado

"t d d'·
, , ,

-,' " ," verno cOla'VI e mem ro,s do norte arnertcan I'
.

def
. . ,_ A

VISl.a o ean Idato da VItorIa, l'pcnal' fie suas aí itudes. rt'd"'"
-

, I o cone. 'UlU, ao enrnr a opmiao de seu gover-

deputado Aderbal R. (la Silva .,
pa 1 o o:" co�,ntes ser aceitos no, mostrou-s€ porém, contra as propostas polonesas e russa

lli[
,

• , sem uue ISISO Imponte em com- d st d
.

� ,

1, uíto hem relacionado nes- O '-!ENADOR (lETCLTO YAFK':\'� ; '.' .'� acam o que as, mesmas" em vez de solucionar o problema,

ta cidade, OII(le esteve por' dí- R' (.J.
prormsso part.ídarto com o go- Iriam desencadeadar a luta armada na Es'pan.. ha.

.io, 3 K) - Pela pi-irno irn vez vêrrio.
-

versas vezes, em todas elas clr,pois de instalado o SC'nauo, o se- •

conquistando novos amígos e nado!' (i'{'['Úlio Vargas compareceu Rio, 3 (A. N ..) - O General
admiradores, o ilustre catarí- àquela casa rio Congresso, ucom- G' M

'

OIS o'nteir'o falando hoje á
nense teve ensejo de verificar punhado rl'r enorme comit iva t f'

_

repor agem a, irmou nao acre-

quanto são fundas e sinceras () ex-uresideul e [oi cumurimcn- ditar que o senador Getulio

�s ,simp?,;i'as da so?iedad� local lado prn: mrl11br�" da bancada pes- Vargas tenha pretendido aeín
a s,�a vigorosa 'pe�sonalldad�. �f'íIJ,;1 a. Os urlenislas conservaram- gir o Exercito em suas decla-

Sl�nples; destítutdo de quais-, ,'i(' numa -aül uuc hust il, f' não 1'0- rações no discurso de P. Ale

quel prurtdos de gTa�deza.; o r-am á sala do café, aonde rumou a gre. Considera que a oração
dr. AdeI'bal.R: �a SIlva, g:oza senador gancho acompanhado do I expressa uma atitude de com-

fIe exh'nordmar18 popularída- spnador Dorneles. bate político.
de nesta zona. * ���������������

O lalu;amen1:Q -de- sua c(llldi� nIJ'�r;.!.'l'IG l).-\ CA\'DIDA'I'I THA

datura foi recebido com de- Rio, 3 (.-\ . .\',) - O SI;. ,1i)�;0 .\1111'

monstrações de jiibilo, . sendo I'ieo d,l'elinoll _rIa indica\;ão do ::;pu

g'erais as referências elog'iosas nonw paea a ll'l'cf'il'a s"!latoria tJa

ao seu caráter e ás suas virtu- Pal'iliba,

.(los pessoai�. Uaj a satisfação
(�om (iue se assinalou a sua

It-a�sag·em. l}or esta cidade, e

flue serviu (le oportnuidafle pa
ra flue os seus correlig'ionários
e o eleitorado em geral l'eafir
massem seu propósito de COll

sag'ra-l0 uas urnas. E assim
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E1'OllanÓPOUS - - QUlfta-fitra,

Política

...

:\Iunkh, 3 (C. 1:'.) - .-\s elrições
elo domingo na ZOlla•

será.

o DfSCr'RSO DO SE\'ADOR llol'lle-amel'icana criaram um \'er-

l+ETúLIO Y;\.R<*AS dacleil'o impassE' com l'rlação ao

Rio, 3 (3.) - ConlinHam os co- Dr. Josr[' :\ln('11p1', c!Jefe da ('nião

nWllü'tl'io,s a J.'PS'PCilO do discurso

I
C1'isU Socialilslu, ]� qlll' :\'J'Uellee tlc

do .spnador GrLúlio Val'g3s, 1)1'0- \'ia ser clirmiLiclo, como "político

nllJliciaclo em PÔl'lo AJrgl'P e no ]wl'igoso" sem PSCI'lIpulo, pelo fa

ql1al ({!pl'íniu �,el1 c1'(:'(10 polítiCO fi- to dE' tel' sido capilão na r()ll�ra

lia,ndo-.s'r Ipublicampnt,r ao Pal't.i- espionagrm alemã, .\.5 allLOl'ielades

eh) 'J'l'abalhisUi Bra'sileil'o e ala- mililarE';; ('m B.'l'lim I iuha!)\ mes

cando \'rcmenLemel1,te o� 1111líl iros mo conyocado, ln\ra dOml'1g'lJ á

r os pal'Lillos polilicos. :'\a C:1ma- lloiLe. nma enL1'c"isla colpli':l á

ra do,; DrpuLar!os, o lidrl' üa maio- imprrnsa 11al'.a allunciar sua de

I'ia, SI'. Cirilo Jllnior ddpl1illeu O miss[lO. ::'lIas ,enquanlo is�o, :1;; :lPU:"
p, S, T). das a,cUisaçóes formuladas l'a(õps mo�lra\'am que sru pal'tidJ

11elo rX-j)DesitJrnll'. olblinba maioria, c que, Mu(>I!',;1.' Cl-

* nha asisim pr-obabilkladrs de 'jel'

COM, SEM OU CONTRA' pIrita mini�Ll'o pl'c,;idcnl,(' ii:, B:l-

Hill, 3 (E.) _ O .51'. Gliccl'io AI- -(·irra. A rnll'evisla foi, pob, (:,n

\'P;:, dr[)ulado j}'e;;&erlisla gancho, éelada à úllima bOl'a,

rlrdal'oll, cm apade, na Câmara,
qllle o P. S. D.!la dr \'f'llCP1' as Judeus na Palestina
('I('i�'<)('� no R. (:l. do Sul, com, sem

ou conlra o :-ll', Grl úlio Yal'gas,

•

S. Paulo, 3 CE·) ::- A crise elQ

)l'llH, r:m cOIl!�eqnência da, alilude
da dinp\\ão nario,rwl eonlníl'i(\ ;i

{'antlidal ma H llg�O BOl'gl'l,i. foi o

acunLecimPIlLo rir gTa1n(j(, �t1��I()ão
aql1i, ontem). A séde do 1:'TB c"lr

ve apinlmda dr genlE', Ill'O'clll'anrlo
FIliJ'OJ'mat'-se si\lwe 'a v,pl'aci.darlr (la

notícia ..O líder rios "marmiLeil'os"

]H'I)C-L1l'a va. ,dlp,sfazer o e ["eito das

notícias rio t;1olpe sofrido, dizf'lltlo
aos amigos que a direção cenLral
fiaria hoje, o S'f'll del-imr.111 ido, () fa- Jerllza,lém";- 3 (1:'. P,) - O pJ'i

meiro grupo ele emigrantes il'Jgais
judeus, cJ.e-pOl'larlos pal'a a ilha de

Chipre, l'E"gTes'son hoje ao lwrLo de
Ri(), :3 (K) - O SI', Souza CosLa, :\Taira. E�s,rs cla,mh'slinos podel'ãD

vimen,tu favoral a Hugo Borglli :31\- lili,cl' ria, bancada prs,scclisla g'élll-

h�['Úuindo l}()lllJeS como os dr> Pt'CS- rllO ,e t'x-milli>sL[''Ü do govêl'l1o Gc-
ag'ol'a df\Srml'llU'cal',. (Icnuto da

, '1' (-,. 1)
-

l
.

L' '\' d I r.', quota 11m'mal de rmloTanl'C's para
"r,8 11 aJa, .<11'1) .rallu e O!1 ],()8. 1:11 nllU arga.s, eü arou, na ."amara I·

..

,.
" k

H B 11"
.

I' cI I D t d J' I
-' o cOl'l'PnLe mps .

. tI,go ,org 1 lllf'lS Ir, (1 srna Oi' I (OoS , e.J)u a 005, rc el'l11'r o ao cx-
_

()rLúlio Varga.s o liqnidná na prú- vresideniJe:
xima conY('fI(':5.o, P,rlo mpn()�, (' o I "Corno dita,dor,

que se. diz aqui,., I aêusrudo nes,la �asa,

10 é qur a cl',ise não por1-p ;;('1' COI1-

lrsl.acla ])01' Iling;uem (� mllil.o m['

nos pelo SI'. Hugo BOl'ghi. Os di ri

g;l'nLrs rio P'l'B i,rn,pf'rliral)l o lllO-

Unidade Econômica
na Alemanha

,,{irias vczps

minha palavra
-: Sp fez ouvir enl sua dpfcsa, e aR-

O SII. Hn+ü BORGHJ EXPLICA sim aco.nuecerá lodas as \'C,zes que Novla Iork, 3 (D. P.) - Os

S. Paulo, 3 (E.) - l<'alamdo á lal ocol'l'er". meios políticO's comentam o

JilTIpr,p,nsa, o sr, H11�O Borghi, ex- 'II" acordo OllÍ'em assinado p€lols
pliranrlu o .caso sUl'Sido el]1:1 (.orno Rio, 3 (A. N.) I" Continua sr,s. BY:rin:es e Berwin, sobre a

dr sua pr'psiclêncJ.a na Comis:5ão
I
reunido o Diretorio naciona.l fusão eoolfiomi,ca da..s zonas

'Rxemlliva do P T· B., em S. Pan- de D.· A. N., que deHbe,rou só britanica,s e !!lorte americana

lo, cla"sMica rlf' manobra dos plu- tO'mar oonheci.me.nto da renun": dia Alemanha. Afir,mam-se que

(ocraila,s 'f' l'pacionários as tenla- cia do sr. Virgílio de Melo esse é o primeiJr;o p3!SSO para o

iha.s para tlrf'ltituÍ-Io daquelas FJ'la,nco, secretário geral, de- curmprimento do acordO' de

JlInções. J)p!lois de di:r,rr que em- pois da eleição de 19 de janei- Pot.sdam, cele-brado ha um ano

1'l'pgarnm o suborno para realizar roo e meio, no sentido. de 1Jratar a

��t>u" inll'nl.oR, procurando inimizá- ��2'5te momento, o sr. Manga- Alemanha como unidade eco-

lo cm'n aR rl�";"I'S ll'ahallli::lus" beira faz a exposição, defen- nomica.

Regulados e não anulados
RIO, 3 (A. N,) - 9 ministro da Educação assinou, ontem

uma portaria regulando os exames de habilitaeão ás escolas

supertores para o ano escolar de }1)47. .

�

N. �,. Este telegrama retíííea o que publicamos e em que,
por engano de transmissão se dida terem sido anulados os

t\xames.

o CASO ESPANHOL

Perecerem doze pessoas
PARIS, 3 (D, P.) - As autoridades anunciam ter encon

trado 0.8 corpos de doze das treze pessoas, que viajavam num

avião militar francês caído ontem á tarde nas montanhas alsa
danas. É de presumir que o décimo terceiro tenho sido atira
do a grande distânwia, pela explosão dds tanques de gasolina.

Os empregados e· os lucros
IUO, 3 (A. N.) - o ministro do 'I'rabalho, considerando

flue a Constituição Federal estaheleee em seu artigo 157, Incí

.<;üs 4° e 6°, que a Iegfslaeão do trabalho e previ{lêncin socíal,

;i� lIo'� lu('l'� da.s' ell1p;'e�sas, it;põ;;so -sêmailã)�nieirfdWc:8lU;jf-'SY-.Q,,:
assinou, hoje, uma portada, desig'nall.do uma comissão com

posta por funcionários daCjllela secret'a.ria de Estado para, em

f'omh�são, sob a presidência do sr. Nério Battendeler, elaborar
(oS ante-pI'ojetos de leis ordinárias disciplinando os m�nci()na

aos (lÍspOl'iitivos const.itucionais.

,O abono aos funcionários
RIO, 3 (A. N.) ---'- F'alando á Illliprensa· o deputado Segadas

Vialllla disse que con.sidera sua propo,sta para o- ABONO DE

NATAL veIXladeimmente viável pois o go-vê'rno pode atende

la com os saldos das ,contas correntes· do flessoa,l permanente
dos ministérios. A despesa irá apenas a é8lnto e setenta mi

lhões de cruzeirü,s, sendo aquele saldo superrioI". A prop,osta do

deputado SegadJas Viana, cOlnforme já informamos, será de

oaenta por cento Ipara os ordenados superiores etc.

Hão se metesse em política·
CIDADE DO VATICANO, 3 (D. P,) - Fontes do Vatica

no r,ecusaram-se a comentar o j'llllgrumento d.o Monsenhor Tiso.

porém indica1ram que a Santa Sé advertira áquel,e sacefrdote

que "nãü se metesse em políti'ca" desde quando o referido clé

rico era membro do' PartWo POlpular Eslovaco.

A bruxa 'recomendou um banho de sangue
I'l'ALIA, 3 (r. P.) - Cinco irmãos foram pre!'\os, hoje,.

��oh a nleg'a,ção de terem assassiua.do a tino llepondo lJCra,nte aS

tmtoridades, os acusado� confessrul'um () m'ime. Explicando o

motivo du assassinato, disseram (lue se tratava de uma tenta

ítva para salvar Sua prog'enitora, que está louca. lleclararam

tamllém que, indo II uma cura,l1deil'a, a mesma -afirmou que se

lmnllassem a yelha ('om sang'ue de uma mulher, a loucura dCd

saparecia. Diante disso resolveram matar a llrimeiwa IllUlher

que apareces�)e. E quem apnreceu foi a própria tia.

o govêrno não pode A acumulação.
Roma, ::) (F. p.) - O MlIlis.[l'o d.odi·Ex'lt'riol'. Ni'ni, i,n[ol1rnOll ao Vali- e erl8S

cano que a� auLoeidarles italiaqaR Rio, 3 (A. N,) - Tendo o'

não lcem poderes para suprimil'.as novo eistatuto" dos militares

publicaçõrs anticlericais. Sabo-,se abolido a acumulação de fé-

que o VaLicano pl'oLeslou e�pecial- rias, o ministlr10 baixou aviso

l1Je<nlc conlra o semanário Homa- declarando que deve ser res�

no Dom Basilio, que vem alacan- peitado o direito dos que já ha

do a
_ igreja r ridicularizando os viam feito jus ao gozo ele mais

l1acll'e". de um periodo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONVOCAÇÃO '�O..

CONSELHO DELIBERA'l'IVO
Pelo presente ficam convocados os S€/DJhores membros do

Conselho Deliberatívo e respectivos suplentes abaixo rela

clonados.vá comparecerem a séde social,· a rua Frei Caneca, no
ipróximo dia 4 de Dezembr-o, 'ás 19,30 horas, em sessão ex

traordinária, convocada pelo 801'. Vice-comodoro em exercício,
em virtude de solicitação de associados, na forma' da letra F'

doart. 16.
Ordem do dia:
Interesses gerais do Clube.
Ass. - Oswaldo Bulcão Viana, presidente do Conselho

Delíberatívo.
Conselheiros: Oswaldo B. Viana - João Ed. Moritz -

Amoldo S. Cúneo - Waldir F. (}i,l - Felix Schae.fer - Flávio
Ferrari - Milton Lemhkuhl -, Paulo Lange Darci Lopes -

Adolfo Nieolich - Ernesto Brandt - José Galluf - Osmar

Nunes - Walter W'an-derley; - Armando Sabino - Nazare

íllO Simas - Joel Moura - Abelardo Fenrari - Alvaro A.

Vasconcelos - Orlando Coelho.

Supletrtea: Amoldo Sabino - Júlio K. Capot - João Pín

to de Olíveíra - Walter Stodíeck - Wílson Abrahan- Arge
miro Cabral.- Mário Vieira - Osni Raff.s � Joel Lange -

José Martins.

Lagôa a bela vila que fica distante cátorze quilômetros
da capital, está situada na ilha de 8-anta-Cat3iriJn!a, IA Sua situação topográfíca é notavelmente encantadora.

O teritório assemelha-se a uma grande bacia, fechada
entre monros, excéto pelo lado do mar, em que 'é semeada de
colinas e morros maiores, contados por vales, e uma parte
plana, margeando o grande lago.

A vila de Lagôa tem um clima fresco e agradável, que
convida o excursíonlsta á vida ao ar Iívre.

Não há termor, pois, da insalubridade do ar atmosférico,
que contém aquela mesma dosagem de oxígênío e' de azoto,
peculiar aos climas elevados e salutares.

Assim, próprlamente originárias da localidade, não há
P,inlfermidades,

As endemias são desconhecidas na Lagôa e a sua popu-

lação é corada e robusta.
'

Grande número de forasteiros tem visitada a: encantado-

-r

Anúncios' mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos,
A direção não se respon

sabiliza pelos conceitos'
emitidos nos artigos

assinados-

NOSSAS SECÇOES
Direção de;

ra paisagem. BARREIROS FILHO
Da eapttal muitas pessoas aproveitam os domingos e os Notas Politicas

dias feriados piara gosar dos seus formosos cenários e do seu Notas Locais

clima invejavelmente agradável. Artigos de Redação,
Página Literária

Que panorama maravilhoso! SIDNEI NOCETl
Do alto do mor:ro das

-

Sete V01tILs, para qualquer ponto Crónica da Semana

que se dirija os 0'1hOI> , se descortínam . o panorama magrrí- Economia e Finanças
Vioo Bancária

f'icerute do grande lago que é conhe-cido de todos pelos nomes Notas Cientificas
de lagôa Gralnde ou Conceição, com as numerosas casas que Notas Rurais'

J bordejam e os morros que o círcundam: Estatística
. Nem Todos Sabem"

O lago nas suas constantes ondulações, de um verde
A. DAMASCENO'

opulento, sustem a canoinha dos pescadores em busca do pão Go-vêrno' do' Estado"

de cada dia. Notas da Prefeitura'

Volvendo-se as vistas para a esquerda, depara-se-nos lá Vida Escolar
Religião-

no alto duma colina, salientando-se, bela e alterosa a sua Jurisp"udéncia'
velha. e oentenárea igreja: as ilhas do "Xavder " e das "Ara- Vida· Militar

nhas" .

Noticiário do Exterior :

- Noticiásio - do País
1 -==",<,cm:n:T"OC ']J'Qo.-:a a U1'I'·eI'ra, ve'enl-se as ilhas d-o "Campo-

I Artigos de" Redaçãoche ", "Três Inmãs " e "Moleques do Sul", qrre ficam 1011- A, A. V�SCONCELO" '!"!

linguas, m.o oceano, apresentando uma côr meio azul, meio
I Pelos Municípios ;; �

pardacenta, que é produzida pela dístància, Assunms Internacionais
Concursos

Elevando-se ás alturas, corno se estivesse envolvido em Artigos de Redação

I SIMBO- J VENDA I COMPRA
um manto azul, €JnoontramQS o "morro do Ribeirão", corta- D; P. AQUINV'

LOS LIVRE
.

LIVRE I') do pe.las nume-rosas roças verdejantes e pelas queimadas ver- FAtos Policiais

-----:------.-----------------;...._---_ Vida, Social',

Libra
. molhas.

Vida Feminina.

Dólar fi: 175,4416 74,555

I� Do tÔlPO' do moro-o, tambem se avistam as dunas de areias M�a7.ineU$S 18,72 18,50 branquissímas ,e movediças, que s'e erguem das concavidades PEDR,O PACJ1.O' M�CH�DO'Escudo Esc 0,761 0,752 sombrias, todas as praias e pontae ao sul, c.ampos, areias e
Esporte.

Peso Boliviano Blv O 4457 04361 ----_--.,. _

Peso Chileno P$ch'
, tlrírlcas, formando todo êsse contraste de côres azues, bran- FARMÁCIAS m!i' PLANTÃO I

Coroa Sueca
0,6039 �,5968 CM, vendes; amarelas e pardacentas - paízagem íncompa- Eslarão de jrlaruão, durante <VSw.Kr. 5,2109

I
v.1496 rável. mês .de dezembro, as seguintes-�:�cpOapS�i�rg'entino Sw.Fr, 4.3738 4,32�4 ,Bem ao f'11IIlido, acompanhando a linha alvacenra das praias f::1J'J�1<icias.:, ", . ... '.'

,M$N 4,6108 4,5232 ve-se a constante neblina das costas.' ',' rlom!IlFln - I'·aWl001U '.Nelson.
Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 102778 .' . _

- H.na (.Fellpe 'Schrmdt.
Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9008 3,855 Ao l-est�, o oceano sem flln que S€ ,con'fjunde com � h?rI- 7 sábado - lo'\fl.l'mácia, Mdclerna'
Peseta Pts

-

zonte, lOllgInguo, e neste oceano, braillcllis, ve.las de lIgeIrOS - PJ'u(\a 15 de Novembro.

Franco Francês f
1,7146

I barco� que, fa.zelm o com�rcio de Ar.ara11tg�á a Florianópolis.. __

8 )��01;:ingo -: ��an�)áÓi� Modernal

Marco Fr.;l'. 0,1574 0,1556 Sao daI tambe.m observados vasos maIlore-s, a vapor, que .� Ia�;a 15. de N�HeUl.bl.o,Vm ;3 ·t· d:
1·J sabado - I' al'maCla: Santo'

Florim Fls mUI as v,eZles se a:pI'lOXIlmam a costa. Alltônio _ Rua' João Pihto.
Franco Belga Blg 0,4271' 0,4221

E' do alto dês-se morro, que ·se obs'erva. a posição da 15 domingo -- l<'armúoia Santor
Lagôa. António - Rua João' Pinto'

21 sábadO - F'ul'máeia. Catari-'
n 8I1SB" � Rua' 'I'ra:jano.

.

2.2, domi'ngo - .Farmácia Ua�ari--',
'l1cnse - Rua· 'I't3j'anb.

25 quaJ'ta-feil�a' \l\faL'al): � F'iw-·
mácia Rauliveil'u - nua -

Tfajano.
28 sábado - 'f:<'al'máéia SantO'"

Ago::;tinho - Rúa Ctinsclheir0 Ma
fl'a.

2Q domíngn - Fiú'máéia' Santo·
Ag-osüüho - Rüa Cbnsi'llleiro Ma
fta ..
, l) serviço nollll'IlO' será efetua--'-·
do pBla Fal'máéia San�o Antônio,'

I si la á' Rua JõiIo Pinto.

Imm�ij�Md:jarm'

I '>

..

G R I P E o TOS S E Q B R O tH1U íTI

C â m bi O

"'I ;-.!

MOEDAS

Taxas fornecidas pela agência lto Banco do Brasil, �I

sem confirmação
� ;.we�.,..Q�.�..�

,
"'_:u::;::·:�..

•

Laboratório
t:línico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. H. 6 S. Medina Farm. Narbal Alus de SOUZI

farm. L. di Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame de urina I Exame �Ol'a
verificação da gravidez, Exari�e �e escarro,
Exame para verificação de dOenç<;18 da
pele I boca e cabelos, Exame de fézes I

Exame de secreções.

I ,.
�utovaccinalil e tl'Qnsfu�ão de sangues,

.

Lxame q\Úmico de farinhas, bebi�a.

I'..... ..C.o_f:_::uaa, etc.

TOME KN-O'T f
APENAS Cr. 3,00 I

Com essa ínfima quantla voe.'está .auxiliando o seu próximo.

O MIéLHOR "PERITIVO I Contribun para 8 Caixa de Esmolu
&:; PI � II0lil lndhrentea Ào Flodanópou.. I

É NOÇIVO AOS ANIMA�S 00
fiM TELEFONES' M'Al'S' NECESSITADOS

Bombeiros , ,..... lJJjJ
Policia -

, -.. lOlli'"
Delegacia O.' p, S<ll!ial'............ lS7�"
Mate'rnld-a"de' ,......... l1S!
Hospital Nêrêu Rà·mos", .. , ..

- 8;tl
Santa Casa- 103&·
Casa de Saúde S. Sebásti1ill' US$
Assistência Municipal' ., , . . .. 166'"
Hospital Militar 11&1
14° B. C. 1530
Base Aérea ,... 7&'
7- B. I. A. C: , .. ,......... 1591'
Capitania dos Porto·,·'-, . , , . . . . . 1380'
16- C, R:- -........ 1608"
Fô..�a P!,}i�ial 120r
PemtenCl3na.. '

, , ','
' 151&0

"O Estad()o" __ __ 102i
"A G�eta" . < .. '" • .. .. .. HiS6
• Diário da Tárde� , .. ,.",...... 157"
L. B. A. . ..............•.• ' • •• 1641
Ewp, F.ü.D:er!!tja --Ortiga �

, . ,... .. .. 10,,�

CONTA CO�RENTE POPU'::'AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

CAPITAL: CR$ 60,OOO,POO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000000,00

Tt'aj�no, 23 - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ai\'lVERSARlOS
810. !l/AlUA PERE.'IRA

Festeja, boje, mais lima prfma
.

vera, a sla. Mar-ia Pi'reil'a. filha de

-exma. viuvá Maria Pereira:

,.D'!'. OS:l/U,VJJO VmlHA D"L'TRA.
'I'ranscmiv- 11t',�[.e data. o auivr-r.

: ssário nata lic io riu SI'. rir. Osmun
I do Vien-a DnLJ1a.

.rie RUY STOEKLEI': ÍJE SOUZA
Passa hoje, () natalicio, o s r. [(õ_

'nenle Ruy �loeklel' de :-':oIJZ,a, nfi
f cíal da Policia Militar do Estarlu.

RULALfO J, THOJIAZ
A ef0mérid.) e: hoje, assmal» li

,��"pa,ssage'll!.' ela data nalalicia cio sr.

Eulália José 'I'homaz, Iunciouárto
federal.

Rplação d(l,� passagJl'il'(J� que e111-

baroaram lia capital, (tia 3-12 pc
la aeronave "Tamtvn", da CI'llZE',i-
1'0 do Slll�
Para Ctu-ií.íha : Nair Gomes da

Costa P,erpil'a, Airnée Perrita (+011-
.zaga e "�da Madalena Pe rcir-a (30n

,:za.g'a. '

Para ,São Paulo : Romeu Geral
.do Pimenta de Pádua, Kur-.L \Vil

lhof't, JUJ'ge Miguel Rahay, Mario
nono, Neli Bôo.s, 0(10 Re inprechí e

.Adnlf Osmar Graft.
Para Rio dr Janeiro: Wilmar

-Galon Vaz, Edwin Hough, Brigido
Edgar d ela Silva Azevedo, Bruno
Nich íelon. Jorge Mantins Bastos,
Laura Vien-a Olíuger 'e Olímpio

.Ol ínger.
Desembarcados na mesma data
.Procedente de Porto Alegre:

-Cartos Berenhauser, Paulo Eurilio

-Guirnat-ães, Ligia Rodr-igues Gui-

.marâes, Pedro Ernesto Guimarães,
Laoína Alvim ,RchmieH, Célia Al
vim Schrnidt Câmara, Alice Bre
-ves SchmidL

Vultos da História
Patria

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

REí'IRARAM SUA.S CANDI

DA'TURAS

Tôdas as bebidas, iuclus1\'j;. a�

fahricadas em outros Es tados.
retiraram S'l,as candidaturas, Ivanl ç€inar 'nes 'Ia, re� catar;-,luenses, - em vista da certíssi-
ms vitória ,:do �aperitivo KNOT.

I
Câmara deJ1omérc10

, ' AmericamI

Trejano, 7 - Tel: tt51
...

Florianópolis

A MODELAR
Recebeu das melhores fábricas do país: finos

c »stumes de linho, seda e tropical:
sedas de lindas padronogens.

GRAVATAS flniaaimcsr
pANA�1ÂS de tôdas as côres;

CRETONES e LINHOS nacionais:

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e chantung.
Tapetes de tôdas as guaHd'l.des e

tamanhos.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

•

E
E.

Rio -t--' R-egl'()SSOU de sua viagem
ao Norte o Sn1'. William ]<'. Combs

vice presidente executivo da Câ
mara d� Comércio Américana. que
aoaba de percorrer as prmcipais
oapit aís brasileir-as e i,nsILala-t, em

r
cada uma delas comités repre
sentaí ivos da nef'er.ída entidade.
Noticias recebidas até agora pe

lo E'<�Cl',ilól'io() da Carnara nesta Ca-

p.i,llal revelam que tanto os circu
los comerciais como as autordda
ct'E'� do governo nos diferentes Es
tados receberam o Snr. Combs
com rat-o entusiasmo, tributando
lhe as mais si,glli,ficati\� e calo
rosas homenagens,
Em todas as cidades por onde

passou, desde Salvador até Belém

do Pará o :-\111', Combs notou um

Cl'f'Cll-'n-lE' interesse da parte cio co

mércio bi-as.ilei ro em· re-estabele
cer P p,s LI'E'i t,3'l' oontá tos com o

mercado norte-amei-ícano, conían
clo-s'" às dezenas as propostas até

agora recebidas pela Camara de
Comércio Americana no Rio para
a admissão de novos sócios.
A'l; a presente data já foram

instalados e estão Juncionando na

da menos de 7 comités represen
tativos cla Oamara de Comércio
Ame ricana assim localisados : Sal
vador, Recif.e, �i\o Luiz, Belrlm,
Par-anaíba, Fortaleza e Natal.
Dnmíngo o Sr, Combs iniciou a

segunda parle de sua. viagem para
Porto ALegne, devendo visitar nu

percurso as cidades de Floriano

polis, Cut-idfba, assim como São
Paul� e Belo ÍIorií�nbe, já de vol

ta a esta Capital-

l'[ÊS UE DEZE1IBRO
Dia 12 .�� (�uinta-feira - SOIRÉJE 'DAS GINASIANAS

DO COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS .

Dia 14 - Sábado _ SOIRÉE D0-S CONTADORANDOS DA Verdadeira batalhaACADEMIA DE COMERCIO DE SANTA CATARINA.
'"

Dia 25 - NATAL - MATINÉJE INFANTIL COM FARTA .

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas _ DAS I Ioguslavía, 3 U. P.) - For-

21 HORAS EM DIANTE SOIRÉJE.
'

I ças armadas 'com �orteiros e

Dia 31 - GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE _! metralhadoras, estão travando

SURPRESAS' _ TRAJE A RIGOR.
uma ba,t�lha COTLtm quatrocen-

x x x
tos a seíecentos camponezes

NOTA: A DIIp:;JT-onIA D1<'nw. A OSi SRS, �OCIOS A
armados ou "Hukbalas:ps", a

APRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE 1\1:8.
'

t;�;dest� ��i>it�i"D rmilf'\m<>_

'�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�IPIJLOS MUNII1IPIO�
Acredita-se que esses ele- O ESTADO encon··

I) U Ll mentes estejam tentando fugir I, Ira·se à venda na
da plan.icie central de Luzon banca de jornais Ipara as provincias do sul, .Beck»
�,pdB a vigUancia é menor. IQUTNTINO BOCAlúVA.

R,e-col1cla-nos, a dalla, ele hoje aNo 11'C ias de
,do nasciimenLo, em 1.836, de Quin-
'tino de Souza Boc'aiú,'a, em VHa Recebemos informação de um f,ato que merece nossa Ten.ba sempre em
,de Itaguai, 110 Estado do Hio formal replfiovaçãQ e o mais justo oomentário.

Começa a -sua viela como tipó- T'emos a certeza de que as auto:r.idades competentes sa-

,Slrafo, dedicando-se a cal'l'eira das beràJo levá-lo em cons'ideração. IJetns,' especializando-se no j01'l1a- Domingü último, após o jô.go de futebol en<bre o Palmei-

llismo, l,endo sido um cios mais ilus- ras e o Olimpico, devido ao gJ'an:d'e movimento de veículo.s, o _

ires .
ca,minhão do 32° B. C. da/ILda, "marcha-ré", chocou-se leve-

Repúblicano fervoroso expandiu mente ,com o carro do ,sr. Sohrader, comerciaJnte nesta praça.

,!Suas ieléias na tribuna popular e Frente ao cin'emá, o' co,melriCÍante parou o seu lj,utomóvel, na

- as' de,fiendia pela impnensa.· Após ocasião em que o caminhão, i:mp,rimindo maior velocidade,
,a Pl'O'c,lamação da República roi af,asltava-,se do local. Pedindo o cami\nhãlO que parasse, de'8-ejou
.chamwo ,'para o.cupar a pasta do o co.merciante que o condutor vl€ll'ificasse, ta,mbém, as conse

ExLerior. quência,s do choque, que felizmne'De foram pequeilllaJs. Entre-'

Avesso a disci,plill'a não poude taillt-o, -o ,sar,g,e'l1Ibo que comandava a patrulha, se,m levar em

h
'üompleLar seu Cur,so d;e Direi'Lo na consideração o falto de e,star o ,sr. Schrade,r em complaJillhia de

y: Faculdade de São Paulo le foi Mi- sua ,&e,n.11-o-1'a, usou expressõ€os delsailrosas, prel"imitindo que ou

ni.sko Plelüpobenci-ário em missã(}
I
tros ,soldados, €om virtude do seu proceder, dess'em algumas I

-e;special, na RE\pública Argentina, I pancadas na oapota do carro.

;:a-fim�de tr,aLar sobr,e a anLiga I Este fato merece ser levado- ao conhecimento do Ilmo.

quesLão _ daiS Missões. I Sr. Co:mandta'llte do 32° B. C., a.fim de que o.s elementos es- João Frallolwl.s e Í't'tl11ã:os, ag,rw'e,oem ws pels'Soa,s que enviaram f]o-

Foi Senador pelo Distri'to Fede-
1 eolhidos, pal1a chefiar patrulhas s'ejam -os mai's se,renos e edu- res e lel,egl'amas de pez-ames e lbCompa<nharam o e,nwrro de sua cari-

ral, sendo l1eeleito. Foi Pr�sidente· cados. nhosa mãe ,e convidam prura a miissà qp,e será ['czada quinta-fe,ira, ás

.do Esbado do Hio'.
,

Quem dirige 'Um grupo de soldados, em s'erviço de patru- ô 30 horas, na CalLedral, no alLrur do Sagrado Coração ele J:e·sus.

'De ,seu saber existe uma varie- lhamenJto, preci-s!a ter noção exalta da 'autoridade que lhe eon-
'

,.dade de artigos, dl'ama,s e carlas fere a glorio.sa varda do noSso Exército,. E só em condições
1 _

illoLavei,g, l.ornanoo.,.ge ho,je, para a excepcion.ais, oomo a falta de destac�me'nto 'policial, é que seCd" S
-

I d O E .. d
Mocidade est.udio.sa, ma,nancial de a.dmite a hipotese de s,olldados do exército, <trooando o sabre ,de a· aSlfO oela' o « s.a 0')
".exemplos. Caxias por xieotes de bO-N1acha. "

, .

bséq' d h

Faleceu a 11 de iTulho de 1.912, 0'1 t C d t d 320 B C t b'd
Pedimos aos nossos (hstllltos leItores, o o. mo e prccnc er .,

IhI.U.S re oman.lham,e
o

1:' 'd" q�e em sad 1, 0, �mdo compon abaixo, e remete-lo á no.ssa Redação afim de co.mploetarmos
isendo sepullado., íl seu lleclido, em cava elrIsmb que e e pecu I'ar, es>peL,�ar a a mlraçao o"

'

,.

I
auanto antes o. nosso Inovo Cadastro Social .

...Jacarépaguá. povo blume'nlaueulse, levara natuI1almente o n.osso comellltarlO,
. ,

And1"é lYilo Tadasco. evitando a If1€opetição dJe cêna,s desagrradá'Veis, como a de do- Nome '
, . , .....................................•

.CASA� MISCELANEA -d-l'strl'- mingo passado. ) Se"'. o'
'

., . . . . . . . . . . • . .. Est. Civ�l ....••......•. D. Nasc. . ............•

'ilbuidcra . dos Rádios R. C. A
,

Victor, 'Vãlvulas e Discos.
Rua Cunselheiro Mafra

Rua

B R IT O
alfaiate indicado
Tiradsntes 7

Blumenau
ca�CI uma garrafinha de-

ftPERITIVO «KNOI»

Rua Semir.ário, 131 - 135 - São Paulo.

FOANITURAS
OURIVEIS

UTENSILlOS "'ARA
RELOJOEIROS t

I
Balanças para oficmas - Para brilhantes - Laminadúres

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra
tear - Cordas, vidros para relógios, etc,

Preços e prospectos com 'a

CASA MASETT{

Preços especiais para

Vendas a V 1ST A e a

revendedores.

P R A ZQ.

"r'

AGRADECIMENTO

" o" o' o' • <I <I • o' " o" or ... " " 'fi " , •• 0 ••• oi .. " " " " " " .; • " ,; " 'fi " • " • oi ••••••••••••••••••••••

&pOS()' (a) •......' ...•••.••.••••••••.•••.••••• , ••••••••••••.•.•.•••••

Observo _

'

'

','.

Agradeceriamos, também, a g,en,uleza de notícias de nasoimentos.

casam:entos e outras', de p'a'rentes ou d'e' pessÚ'as amigaS.

A MODELAR

}iru,squc (Do cOl'l'espondenLe) As 20 horas houve a solene en- 'Pais
Esla cirlade viveu doming'o, um elos t.reg-a ,dos diplomas l�O' salão "São

seus nraiol'es dia.s. com a realiza- Jo.sé", oimpanclo a me,soa o Sr. 1n8-

(;ão ele g-randes feslas molivadas pelol' Ge,ral do Ensino, Prof. Lui-s

pela colação de g-rau das comple- Sanches Bezel'l'a da Tl'inclade, pa- Emprego ou Cargo ...••.......... , •...•..
' ..•...•.••.. , .............•

Hwnlarislas cio Grupo Esco,lal' "Fe- raninfo ela turma e autoridades ci-
Cargo do Pai (mãe) , ...........•...••...............••

liciano Pires". "is, militares, ec!.e::tiásticas e d€-

O povo, como sempre acontece mais homlc'nagea'do1:i.
np!",T a laboriosa cidade, prestou o Coroando a soIenidade do térmi-

seu -concurso ao progra'Jn1a feito no do curso, 'f.oi canLad0, com vivo
......................................•................ .- .

com baslante critér-io pela comis- entusiasmo por todos oS" pres,entes
sü:) ol·g:lnizador3. o Hino :\'ac_ional J3f'i).B·il;e·iro.

LIRA TENIS CLUBE

,--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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um 'general brestletro
lUIAJl'II, (U. P.) - o ge- Falando como um militar de

neral Salvador Cesar Obíno. 45 anos de experiência, Obíno
entrevistado por ocasiao de declarou: "As mentalflfades
sua chegada a esta cidade, de- militares que representam .us

, clarou e "As grandes potências grandes potências não aconse

de nosso mundo não se atre- Iharão o emprego da bomba
veriam a usar a bomba atõml- atômica, em caso de outra

ca, no caso de uma guerra, guerra. Vimos seu efeito mor

porque elas a temem". tal em duas cidades japonesas
Interrogado sõbre o p1'esi- e acredito firmemente que nos

dente Perón e o atual govêrno sa lição seja, o espírito do me

argentino, o general Obino de- do que será bastante forte pa
elarour "O govêrno argentíno ra neutralísar suas vantagens
não os ameaça. Nem Perón, militares".

/'Não vejo posslhilêdades de ne- ------------

nhum conflito na América do' a
HuI, nem 'no Hemisfério ame- m
dcano, nem no mundo. Ao

"

contrário, acho que teremos
'um longo periodo de paz".
Explicou êle que "os povos do
mundo estão por demais can

sados. Eles tiveram um Iongo
e duro conflito armado e não
se prestariam para outro. Há,
é verdade, muita conversa aI.respelto de guerra, mas vejo Ipouco fundamento nestas eon-

'versas".' I

fala

RAINHA DA CARIDADE

VoLo na sta .................................. .; .o ..

................................ , 0 ..

Residente ................................................•...

•••• •••••••••• "0 •••• o" ••• 0"•••••••••••••••••••••••

.................... �
.

Os coupons devidamente preenchidos, devem ser remetidos a es
ta redação. Dentro de poucos dias serão expostas á venda, ao preço
de Cr$ 0,20, as cédulas para o mesmo fim e que, uma vez preenchidos,
serão encaminhados ao nosso jornal.

Condenados ,

a morte
ROMA, (U. P.) - o Tribunal britânico dos crimes de

guerra condenou á "morte por fuzilamento", o coronel-gene
l'al Eberhard von lIackensen. e o general Kurt Maetzer, culpa
dos pelo massacre de represa lias dos subterrâneos de Ardeati
ne, Os réus, ladeados por três policiais britânicos, receberam
calmamente, agradecendo com um gesto de cabeça, quando o

tradutor oficial leu-os em alemão. Á medida que os juizes se

retiravam, ouviram-se prolongados aplausos e vivas. Um pou
co antes do Tribunal ter se reunido para pronunciar o veredí
to, os tradutores italianos caminharam através da multidão de,

,.fJSpectadores,
advertindo-os contra qualquer eXPI.osãO. A mUI-Ittdão. entre a qual se encontravam pa,t:_entes das vítimas do

masaere, receberam assim o veredlctumem silêncio.

I

I,

Organização Comercial Catarinense ll'Fundada em 1939
Direção: Dr. Rafaá! G. Cruz Lima •. Advog3do

Assistente: 'Academico Francisco Carlos Regis ., Solicitador.
Advocacia em geral •• Procuradoria •• Contnb.Hdode,

l

ESCRITóRIO JUR1DICO COME:RCIAL
A8Ilunto8: Juríc icos·" Comerciais '-,Rurais e Informativo.

Endereço Teí. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte riosso Organização ontl!s de .e decidir pela com

'9ra ou venda de imoveis. pinhai. ou qu alque r
empresa ne.te e.tado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVO.<J-AD0

mm FreI Rogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fo-ne 54

membrClS dos diversos govêrnos

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

UiD�D rr2osota�D
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Heitor Blttencour.t e exma.
sra. Stela Hoceti

Bittencourt
participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas

relações o nascimen to de
seu filho HEITOR,
ocorrido dia 28 de

novembro

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

LABORUÓRIO OOtH S. I.
CAIXA POSTAL. 36

BLUMENAU _ SANTA CATARINA
COMERCIANTE: D'á um li

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'� Fevereiro. Con
tribuirás, assims , para a forma
ção cultural dos catartnenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro),

A liberdade
de imprensa
Bogotá, (U. P.) - o Conaresso

Inter-Americano de Imprensa ado
tou. uma serie de resoluções uisan- FOTO ,., ANDRE'do solraçuordor a liberdade de im-

ATENDE A DOMICILIO
prensa, 'inclusive a 'resolução de' Banquete••. Jantares •• Ca.ámen-
quç: qunlquer ataque contra qual- tos •• Festas •• Batisados ••

quer .iornu; do Iiemisiério oci- Competencia e rapidez.
dentai se1'(í considerado ataque a

Hote! Metropol ". Tel. 1.147
toda (/. :'Í1np?'ensa do continente

EMPORIO ,ROSA Praça 15 da-
Novembro n . 2! .

,�v,M VJRG�'.J � DA n...._<'''7O� WETlEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

o Sabão'
./

"VIR(jEM 'ESPECIAlID DE"
\'�ETZEL lNDU8T-RIAL-JOINVI1AL1j (�ar';Q

TORNA A ROUPA RRANQUISSIMA

i' I A, �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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um pre

gudor de

"ouro para c' iança com o nome

i:"ANAMARIA, no tr a ieto da

Praça Quinze até a rua Alves

.,-de _Btito.
Gratifica-se à pessoa que o

, ·�ncontrou,
, ':redação.

si o entr�gar nesta

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

A quem encontrou um broche

-de ouro nas imediações da

::Relojoaris Müller EOS Correio�
·e Telégrafos ci fàvor de entre

."gá·)o nesta redação,
_.<1 _ o�"''''' o ••

TERRENO
À' ,venda na A�enida Rio

-Branco, em frente ao numero

"99� Tratar ns mesma avenida,
n", 89.
•

' o. e ••.• ·e e ••••

'VENDEl\1-SE
MOVEIS' ANTIGOS

Dive·r.a. ca.as e ,.qrandes terre"

'::no com posto e agua corrente

,,:aituad-os em Coqueiros. Tr<ltaf na

..calQ na. 87 logo ap6. a Copelo.
, ,. ..

VENDE�SE

o ESTADU-Quaria.'�i,a 4 de De:Zê��b,o de 1946
-�-===--

O Brasil também assegura á

Argentina a venda de .

180.000.000 de pés quadrados
de pinho do Brasid em bruto,
200.000 metros quadrados de
madeiras diversas. 15,000 me

tros quadrados de embuia, ...
10.000.000 de unidades de to

ras; 80.000 metros quadrados
de cedro: 17.000 toras de cedro
e 80.000 metros quadrados de
madieiras- duras.
A Argenrtina e'l1itregará,

um p.eriodo de cinco anols,
5.000 toneLadas de lã brutJa e

1.000 tOlnelarl!as de cafeina. O

govêrno brasileiro a,ssegura a

exportação pana a Argentina,
no mesmo' periodo de tempo,
de uma cota amuaI de 15.000
tonelada;s de ferro em liJIligota.s.

SÃO FRANCISCO

/assinado . e� BueD�S Aires o vODvêni'o
I. Eo�erclal argentino-brasileiro

Buenos Ames, (AFP) -I tável de trigo da A, ,.'.

'N l\1f;�; sté d
-

_"'-I genmna
. o. m.:"l.L.U:> eno .

as Relações não for inferior a 2.600.000
. �XJte:llor,e\S, re.allzou-se ontem toneladas.
, a norte a assímatura do Con- Quando o ref'er ido j, ld ã

C
.

l'
sa o n o

Yelll� .

omercia �rgentm?- atíngír es-sa última' quantida-
__Brasilelro, estabelecido no mes de, o govêrno argentrno se
-de �e.t'embro passado, durante compromete a vender ao Bra
.sa Vl's.lta que flze�.a� ao Rio de sil 45 �Ir, do saldo desse ano.

,Ja:nlelro o ,s:�cr.etarlO da Indús-! Durante a vigência desse acôr-

�Ia..e . .o0merclO Ae outros fUl�- I d�, o Brasil se compromete a I"clOua:nos do governo argentl- nao comprar em outras fontes
mo.

:. ,'. A.
I vendedores de trigo qualquer

Assístiram a c:nmollIa o fração de cota oferecida pela
"C�lallcel,er Bramuglía, sec,re�á- i Argentina, e por sua vez a A r

, rIO da In�ust�la e Co�erclo, gentíma se compromats a não
sr. Lagomarsímo, o pre�ldenie vender a outros compradores
do Banco.Central, sr, Ml.ra'nda, qualquer fração, sem consulta
.€ o embadxador do Brasil, sr. prévia ao Brasil:
.Batísta Luzardo. As atas cor-

-l1e-spondJentes foram assinadas O Brasil se compromete a

· pelo ministro Bramuglia e o vender á Argentina 5.000 pneu

".embàixa;dor Luzardo. '
máticos Ipara caminhões, como

Pelo Convênio assinado com antecipação dos 40 000 que
, o Brasil, o govêrno argentíuo venderá durante todo o amo de

'.se compromete a vender, e o
1947. O govêrno argentino se

-

.Braeíl a comprar, um mínimo compromete a comprar do

,doe 1. 200.000 toneladas de trt- Brasil a quantidade de pneu
-

go arnualmante, por um perto- máticos necessarra para co

�'do de cinco anos, a começar
brir o deficit de seu abasteci-

'em 1947, e a terminar em 1951, monto, que não possa ser co

e

.sempre que, em cada um dos berto pela sua indústria local

-Teferidos amos, o saldo expor- de borr-acha.
-------------- i O Brasil se compromete a

entregar, em 1947, a quantida-
Dr. CLAIiNO G. de de 3.000.000 toneladas de

GALLETTI borracha em bruto, e entre

,AD V O G A D O
1948 a 1951, 5.000 toneladas

, Crime e cível
meneais. O Brasil se eom,p:ro-

:-Colls.tituição de Socíed-ades mete a vender 'á Argentina, em

\;� :.NATURALIZAÇÕES 1947, 60.000.000 de metros li-

'�.
Tí,tu.lol Declaratórios neares de tecido: em 1948,

'\ L Escrit;·- Proca 15 de Nov. 23. 80.000.000; e de 1949 a 1951;
\ 10:ondor. 100.000.000 de metros por ano.
c r

• Relld.---· Rua Tirodentes 47, I O Braeil adotará as medidas

l:: FONE •• 1468 I necessártas para assegurar á
-

,�-_. '" -.�. 0'0 ,,--�,-"""'_"I Argentina, durante cmco anos,
cotas trimestrais, até a quan
(tidade de 1.000.000 de quilo
gramas por amo, de caroço de

algodão.

de cargas doTransportes regulares

Informações com os Agente3

Fto r ianópolis - Carlos Ho epck e S/A - C[ - T�leh re 1.212 ( Eo d. te eg ,

São Francisco do Sul - Carlos Hoepck e S/A -- CI - Telelone 6 MOOREMACK

A Agoniá
da Asma
Aliviada em Poucos Minuto§
Em pOllCOS ruinutos a nova receita

- Mendaco .._ começa a. circular 110

sangue, aliviando O� acessos c os ataques
da. asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, rcspiraudo livre P.

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve c

remove o mucus que obstrúe as vias re�

pi rutórins, minando ;1 sua energia. arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prernaturamente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com n garantia
de dar ao paciente respiração livre c fácil
rapidamente e completo alívio do sofr-i- .

menta da asma eru poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo. em qualquer
farmácia. A nossa nnrantia é a sua maior
proteção.

.

Menda c o' A��::rr.<;.m

Agora tambem a Cr$ 10,00

B R I TO
o alfa íatll indicado
Tirade*. "I

por bem como ás pt;ssoas que enviaram

flores, lelegramas de ,pez'a.mes e

Agradecimento
A viuva ISABEL ABREU DOS

SANTOS e filhos, agr-adecem ao

competente méd.ico dr. Saulo Ra

mos, pelo desvelado tratamento

dispeusado ao seu esposo ,e pai
ROZE�DO JOSÉ DOS SANTOS,

acompanharam o ,enLerro; agrade
cimento este tarn·bém extensivo ao

sr. d. d. Diret.{)[' e COI)f){l 'Dooente
ela Escol-a Industrial de Flori,anópo'-
liso

-

Coqueiros, 20 de

194.6.
novembro de

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogãs nacionais e estrangeiras - Homeopáti�s - Perfu·
marias - Artigos de borracha.

Garante·se a exata observância no receituário médico.

WUJ.llflV:J .lS - 'Ja�v'l - "OaU'8olqna .. :o3!JJollJa[at-O)aolapw.fl
" l81sOd 'ilQll:J - 1'9 au0.i - 1'9 'O!ol�.lJoH ,.u,", VDH

O«V96Â(lV
03uvolg DílJlImll:J ap O!J1}!sn:il 'olp :.lOl�l!([
11lIsi!Jdma a s::puazlIj 's!lIqu!d ap slIpua}\
(O!J!mqoIÍlI OluawlIllllda(l mn mo:))

'1VIJa::;rWOO OClI(lJan.r OIaQ.LI3HS3.

Uma cas"! sita a rua Tenente

:Silveira nO. 42. (fretar com

Artur Moellmann, Caixa pos'l·

:�I: . �: �. �I��:��_� .

'Vende-se
Um prédio. sito· á nuà 'Flu'vial, em

'Itajaí, bem' 'próximo ao Cais do

· Parlo, cujo terreno mede de frente

35 metros por 70 ditos de fundos.

- Tratar em Ita,iaí, com Q dr. Os-
· mar Nunes.

ELEGANelA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trojes sob-medida. I

GUASPARI
Vendedor por cont:1 proprio:

PLACIDO MAFRA - B<Dzar de Módos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

pôrto de

DO SUL NOV! rOBIpara

I.P. A. S.E.
LOC,\'C_lO DE AREAS NO EDIFÍCIO IPASE

EDITAL I,

1) :._ Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão

recebidas propostas para locação de áreas 00 Edifício

IPASE, observadas as seguintes condições:
2) - Preços por m2 - 2° ao 50 pavimento Cr$ 25,00

(Vi,nLe e cinco cruzeiros)
Preços por m2 - 6° pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00

(TL'inta cruz.erros)
Preços por m2 - pavimento térreo : Cr$ 4.0,00

(Qua.cenl.a cruzeiros)
Preços 1)01' 'mz - porão , Cr$ 15,00

(Quinze cruzeiros)
Não serão consideradas, em qualquer caso, propostas in

feriores a 30% sobre os preços fixados.

O I PASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão loealizadas as áreas requeridas pelos inte

ressados.

5) - As divisões das salas serão feitas pelo IPASE, o qual co

brará Lima taxa correspondente a despesa efetuada e que

será incluida no valor locativo,
O IPASE reserva-se o di-reito de recusar qualquer pro

posta, em d'ireido ao proponente, de indenização alguma.

7) - Terão pref'erencia, em igualdade de condições de preços,

as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram re

servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro

postas, dentro do prazo do presente Edital.

8) - Para efeito do disposto no ítem anterior, são as seguintes
as repartições aludidas: Delegacia Regional do Trabalho,
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
JLlllt.a de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo

g'l'afia e EsLaItis·bica e Cia. Sul América Terrestres, Miariti

mos e Acidentes.

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

nenl;es deverão indicar em sua,s propostas, o nome de dois

fiadores, prazo do c·o·nLraLo e fim a que se destina a área

pl'e!;endida, bem como que �ceitam aos term�s do Regu
lamento do Edificio que faz 'flarte integrante do contrato.

10) - As prO'tíOstas serão recebidas à.té o dia 14 de dezembro p.

V., 'e abertas no dia 16, na presença dos interessados, ás

14 horas, salvo aviso em contrário, no Gabinete da Ge

rência loca�·
11) - As propostas deverão ser entregues na Agência, dentro do

horário do expediente, em. envelopes fechados e lacrados,
e snbsoroita s ",,>>Xl.n nome do interessado e a �nd'Ícação:

"LOCACÃO-II:DIFÍCIO".
Agência .do IPASE, em Santa Oatarina .

Florianópolis, 30 de novembro de 19/!0·
!vIÁRIO MARQUES GARCIA

:JERENTE

3)

6)

IQU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElECiANCIA?
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

AGRADECIMENTO
Raso Rovere e filho., Luis, Alvaro, Antonio, Orlando e Mario

Rovere, ainda acabrunhados pela morte de seu querido filho e irmão

CLEMENTE ROVERE. vem por elite meio agradecer o todos que lhes
envioram pezome. por meio de cortas. cartões e telegramo., tornando
extensivo 008 colega. do folecido, pela men.ag�m que prestoram
colocando luto em seus autom6veis durante tres dias. Estendem ainda
seu. agradecimentos a U. B. C. S C. pelo enterease que tomou nome-

I ando umo comissão de 1I0cioll. afim de levo!' ·0 infausta noticia' àil
. rertaçõelJ dos jornai•. A todos. pai!. CIi SZU'i agradecimento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Encerrando a temporada desportiva de 1946, a Federação Atlética]
Catarinense fará realizar a 31 do corrente a tradicional

«Corrida de São Silvestre»

4
�

Direção de PEDRO PAULO MACHADO.

PRECÁRIÁ Á SITlJA(J'ÃO no
ATLETISll'IO Elt( J?'E:RNx])f

BlJC'())
Rio, 3 (Via aérea) � A Fe

deração Pernambucana dê Des-
Domingo último foi um dia gra-j Confeder-ação Brasileira ela Veja e Pires, João Eloi Mendes, Ot'l:nl?d0' portos comunicou 'á CBD que

lo para o elegnnte esporte da ve- Motor, ;;\anta Catar-ina contou com Filomeno, Rafael Linhares Fíltw e há vártos anos não: têlíl realí
la. /1 anos de VIda completou o o valioso concurso de diversos U- muitos outros. 'zado 008 seus campeonatos ofi
Veleiros da Ilha, agremiação que monstros do Veleiros ela Ilha, OD-

A nova diretoria, empossada, do- ciais de atletismo; razão pela
muito dignifica o esporte náut.ico tre os quais destacamos Ademar

mingo úll imo. ti a sogufnte : Co- qual não pode fornecer ele
Catarlnense. Il\unes Pires, seu mais br-ilhante

modero _ Hígino Luiz Gonz.Jga;, mentos sôbre o desenvolvi-
Nas incontáveis competições ve- "Iach tmen", vice-comodoro _ Jorge Barl%lito';, merrto do referido' esporte no

loiras em que tomou parte, soube I Fundado para embelezar, com
10 Secretário _ Humberto DiAh,s- NSltado de Perna:mbu-cô:

a valorosa agremiação da Prai- suas velas brancas soltas ao ven- 'l'
.

C I J.cio; 20 secre .arro -. amos '),'_ -O' "'BIL'�HO" DOS PAULISTASIJ1ha cumprir "portormances' no- to, as água;; azuladas que ba- minoni ; 10 T A I "
esoureiro - ,\1'!lO'{W'

S',. Paulo, 3 (via aérea)táveis, laureando-se várias vezes nham a nossa encantadora ilha, o
Busch; 20 Tesoureiro _ S-LF1W0S

campeã barriga-verde e tornando- Veleiros da IIl1a l't'IH'l'8'Pllfa uma Pelo:: triunfo obtido sôbre o se-
KoLzias.

.se adversária temida e respeitada sociedade esportiva desenvolvida á .lecfonado gaucho, os craques
1)01' todas as sociedades de vela custa de mUI lo sacrificic p01' par- Comemorandc o aot.ntectm-into, da ,e�qlll'i,'p,� r�p�e;s11Irrtaüva: da F.

espalhadas pelo Estado. le de seus mais devotados aux il ia-j realizou-se um grandioso üiesfi1!"' P. F;. f,óraml gratrãoarícs; cada

,
Nos dois pr-imr-iros Campeona- res, como Manoel Gouçaves, Ra- náutico, que alcançou o maior su- .um com mil: cruzeíros; d:e acôr

tos Brasileiros, patrocinados pela f'ael Linhares, Buchller, Adernar cesso. A elegante parada marftí- do, aliás, coam O) que' estava: e-".;,.

ma, em homenagem ao sr. Capitão tabelecído antertormente: OS'
dos Portos, constituiu um espetá- reservas receberam 500 cru-

O Caxias triunfou em Saco dos Limões cuia belo e impressionante. zeiros.

.... �... _.............

ininterruptas atividades
o

' Veleiros 'da Ilha
Quatro comple-anos de

tou

Sueste,

�,�re ,Domingo último . realizou-se, no I Mandico e Latnarque, Ip iranga : -

,gramado ela Vila Operária do Saco Al'Í 1, Waldir e Chico Branco; Ari
dos Limões, o encontro pebol ístico II, Haroldo e Alberto; Lebetiulia, o petroleo mexicano I Previsão do tempo

Londres, 3 (U. r.) Nem os cir- -

culos oficiais Loudrinos nem os Previsão elo Tempo, até 14 110-

in berêsses netroltí'eros puderam ras do cI ia 4.

COlnr.imal' a cle,claraoão do novo
'11('mpo Inslavel ;;'ujeiLo a chuvas.

presidente elo México, i\Iig'uel Ale-
'J1el1lpel'alm'a: Eslavo!.

Haul, Dutra, Julhinho e Behê·entre Caxias e Ip iranga, a 2a par
tida da série "melhor ele três", em

disputa da Taça Osvaldo Camili,
saindo vencedor o primeiro pelo
,escore de 5 x 3.

Os quadros jogaram assim cons

tituidos: Caxias: - Puccini, Ca
.zuza e Nellem; Morajs, Gustavo e

.Dico; Filhot.e, Basinho, Dilmo,

FOl'éuD1 autores dos goals : F'i-

lllote (2), Lamaeque. Cazuza e GHS
ta\'o, para o yencedor LelJeLinha,
Dull'a e Walelir.

man, o qual falando á imprensa,
YE'Jlito:< de Nordeste aA part.ida preliminal', tra"aela declaeou 101'em - sido l'ea.l-a,cadas

t com rajadas J'rescas.entre os quadl'os SéClllldários, er- {'on \'ersacões so]Jl'e a compl'ensão
minou com um empate ele 2 x 2. ;í� companhia:;; p('trolíferas ,expJr- 'l'e.mpel'atUl'.as exl i\emas de ho

je: iVlaxima 25,0 M.inima 19,2.tath'as no México.

Festival do Lopes Vieira F. C.
Na localidad,e de Coqueiros. o 40 jogo - Indepêncja x AncJ.araí.

c

ALIANÇA DO LAR (LTDA.)
Sede: Avenida.Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil .eX", «Y« e ·Z·

e "Plano Aliança"
ll,(>sultado do Sorteio re81izadll no ois 27 de Novembrl'

de 1946, pela Loteria Federal do Brasil.' de acôrdo com (,

ar1igo 9" dO Decreto-Lei n. 7930 ....e 3 de Setembrn de
19:6 revigorado pelo de n. 8,953. de 26 de Janeiro do
cor/ente auo, conforme R circular n, 2 da Diretoria de
RendAll Interna"', de 8 de Jaoeiro de 1946.

Plano Especial- Premi_do o n°. 3.375
3375-Mi!ht1r-Primeiro prêmio, no valor de. Cr.$ 10.000 oe
375 -Centem! - P, ea!io no valor de Cr,$ . 1.200.0(1

Inversão _ Premio DO va)or dA Cr.$ 300,or
Plano Popular. Premiado o n°. 3.375

3375-Mílhar'-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5000,00
375-Centeoa _ Premio no yalor de Cr.$ 600,00

Inversão - Premio 110 valor de C( $ 200,00
-Plano Alianea".- Série 7 _" n°. 3.375

Série 7 n. 3.375, no valar de Cr$ 50.(/00,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 - II »

Centena Cr$ 600,00 -» li

tq,v'ersãa do milhar Cr$ 200,00 -» II

�óversão da centena Cr$ 60,00 » »

Série 7 n. 3.375, no valor de Cr$ 25.000,00 -: Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 II l>

• Centena. Cr$ 300,00 II D

Inversão do milhar Cr$ 100,00 » lt

Inversão da centen� Cr$ ,'30;00 » •

OBS�RVAÇÃO - O prÓXimo sorteIo realiz'tr se-á no

dia 28 de Dezembro, (sáb'ldo), ptllll Loteria Federal do
Brasil,. de conformidade com o Decreto-lei n, 7.930, de
1 de Setembro de 19�fl. /

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 1946.

R. Pessva Ramalho -Fiscal Federal.
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro

O. Peçanha -Diretol' Gerente.
Convidamo!! 08 senlFtreS cnotempllldos, 4U9 er,tejam

I
com os seus titulos.. e� diA., a virem. à nO�!H\ �ede, para
receberem seus premlOs de acôrdo eOlll o nosso Regu·

.....,. ...........__-..........----...... ' la.mento.

Lopes Vieira F. C_ fará realizar,
·domingo, á tarde, um festival fu

tebolisco, ,cujo programa dos jo-
,.gos é o seguinte: "-

ia jogo - Ju\'entus x Palmei-

Ao� conjl1lüs yenoeclol'es serão
of,er'ecicla.s belissimas taça" e o ('.]ll
be qu,e maior número do ingl'e,;sos
\'ender sel'á conlemplado cam a

laça Simpatia.
['as. lTl'ancJ.es. ]wc,pal'a.[ivos estão 5(;11-

20 jogo - Guaraní x Fluminense. do realizados para maior suoesso

:30 jogo - Rio Branco x Caxias. da tarele espol'tiva ele domingo·

-

onvocaçao
De ordem ,elo sr. PI'esidente da F1ecleração Atlética Calal'jncnse,

'convo,co os amadores abaixo relacionados para ;treinamento, a s.el' ini
ciadú a 4, do corrente mês, às 17,30 hD,ras, na praca de desportos do Li
xa T'enis Clube, objetivando la conslituicão de um selecionado que, pOS-

',siVlelmenLe, m�preSJel1!tará Santa Cata,r,ina no Campeooato BrasileÍl'o de

Basque,tebol, que está programado para a primeira' quinzena ele janeiro
.d 1947, na cidade ele Belo HorizonLe:
Aldo Cardoso
.Aldo N Llines

Éri,co S'lraLz Júnior
Ga,JiI,eu Simas
Jair Silva

MiJ,ton Mello
Na.ld,i Silveira
Naroreno Simas

OsmllJr ele Oliveira
O\lllJldo Silveira
Serafim F1aus'to Fanc.s '.,

Ubirajara Peres Barbosa"______
Secretaria da F1ecleracfio Atlética Caila1rillen,se, 2 de elezembro de

1946.

(Antônio Peceil'a e Oliveira NeLo) -- 10 Secreiálrio.

AI)V()GADÕ.'S I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ru.a Felipe! Schmidt 52 - Sa.la 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis .1

\

\

\

Rn'z - As 7 lh horas

10) - Oíue Jornal Jnfor-rnatíve
- DFB·

20) � Gieer Garson - Gi-egory
.Peck - em:

O VALE DA DECIS.W
Censura: - Até � � anos.

Preços : Cr$ 6,00 - 3,60.,
• ; 4 � � • � % .

ROXY - As 'i':y� horas

1°) - Cine Jornal Informativo
- DFB.

2°) - Ann Miller - Kay Kay
,�,er - em:

IDILlO SL'WOPAOO
3:6) ,- Jane Frazee - Big Boy

WiUiams - em �

V'AQUEIRAS DE CaSINHA
8�m�'tll'Jxt: - Até' 14 anÜ'S_

Preço-r e:r$; Z,lrO unico.

ODEOX
As 5 - 7 % _. 8 % 1101'a,s

Sessões das-moços
10) - Aspectos Fluminenses

Nac. Cooperal iva.
20) - Nereídas Modernas

Shoi-t color-ido.

30) - Arnór á Muque e á Mar-,
t:elo - Desenho Popcye.'

4.0) - Ho;r Rcgers - Mary 'Lee
- em:

A PULSEIRA MISTrJRlOSA

(O cow-boy e fi senhorita)
Preços :

Sras. e sr-tas. Cr$ 1,20

Estll(k,n.t�� 2,00
Cavalheiros 3,00
Censura: Livre. Cr íanças

maiores de 5 anos poderão entrar
na sessão de 5 horas.

LVIPERIAL
As 7 � horas

'10) - O Esporte em Mal'cha n-

127 - Nac. Coopel'ativa_'
2Q) - F'ox Airplan News 28x90

- 'Atualidades.
30) - Tyrone Po\ver - Linda.

Dame II - Hi La H,ayworth
- Anlhony Quinn - John
Canadine - em:

SANGUE E AREIA

(T,ec'Iücolor)
Oellsura: - Até 11[ anos.

Preço:. ,Cr �$l1,00 unico.

F[LMES DA SEMANA
AMANHA .:_:_ ODEON

Allan Ladd - Gail Hussell - em:

QUASE UMA TRAIÇÃO
........ _. ...

DOMINGO
SIMULTANEAMEN'i'E
0DEON -' IMPERIAL

Carol Haye - P'eter Gnav,es - em:

A VALSA NASCEU EM VIENA

Camisas, Gravatas, Pijam.e••
Meia. dai melhore., pelo. me

nores preçol IÓ na CASA MIS
CELANEA - Rl.1� C. Mafra. 6'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I SNRS.
4SSIN 4NTES

.

Reclamem imediata'
mente qualquer írre
gUlaridade

.

na entrega
de seus jornaes.

MACHADO A CIA.
Agllacl.!u .'Repruentaqõ.. em

clePGI
Matri.: Fiorian6po�l.
ftUQ João Piato i n, "
CelÍxa Po.tal , 37
FUia!: Cr..ciÚJnQ

R'lla .Floriano Peixoto, ./u
(EdU, Pr6prl(l).·

T.legram�: ·PRIMUS·
Aoant.. QCa prlnclp.ala
ft\unlc'oIOl do Eetodo

-I QUEiXAS E �ECLAMA.Ç6ES
PREZAIY(}' LEITOY: Se o que Ibe

interessa é. realmente, uma providência
"ara endireitar o que estiver errado \)u

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamaçãe
ou Queixa poderá vir a causar t encarai

nhe-a á SF;C':;AO RECLAMAÇõES,
de O �STAPO, que o caso será Ievado

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, receoende v. s. uma infor-m.·

çj,o do resultado, embora em algune ca-

808 não sejam publicado! nem a recla

mação nem a providência tomada.

É UMA. DOENÇA
MUITO PERlGOSA
PARA. A FAMíLIA
E rAR\ A RAÇA
�

AUXILIE A CO�
BATEL·A CO:l1 O

m"""""_""fjHlijl[l IttlUH!! .

DOENÇAS .NERY<}S.á.b
Com os progressos da medicina.

'hoje, as dcençes nervosas, quando
tratadas em tempo, são �aleR pu·
feitamente remediáveis. O eurandeí
"íamo. fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetadoa d,
tais enfermidades. O Ser.viço Na.
cional de Doenças mentais dispM
tle um Ambulatório, que atende Ira.
tujiamente os doentes nerYOS08 ID'

digentes, na Rua Deodoro 22. da" �
l8 11 -boru. diàriam ..nt..

o SEU ORGANISMO

COMO VM"" DJ.S CONTR1SUICÔt.S DE GUEIlIIA OO-t.o.BOg""10Q.O ODIM
o PRlCO Df!>lf PI>ODVTO 8A'''OV 20"J<>

Laboratório
Radio-Tecnico-Elect:roll

Fundado em 1935
Montagem -ie rádios. Ampli-

I
ficadore8-Tranl!mi"o�'ell

Mahrial irnportad" direta
mente dOIl U. 3. A.

Proprietá fio
.Otomilr Georges Bühm

I
E�ecbe - Tecnico • ProfissioJ'\oJ

formado na Europa
Flo�ian6po!i.

�uo João Pinto n. 29 .- Sob.

o ESTA' O Quarta feira 4 de Dezembro de 1946 1

I Clube Doze de
Dia 7 - SOIRÉE em homenagem aos Bacharéis da Faculdade de

Direito, com inicio ás 21 horas.
Dia H. - SOTHÉE em homenagem aos alunos CJl1e completaram o

curso ginasial, no Colégio Catar.inense; com inicio ás 21 horas.
Dia 21 - SOIRJ�E em homenagem aos alunos da Faculdade de

I

Economia e Finanças, com inicio ás 21 horas. IDia 25 - FESTA DE i\ATAL para a classe infuntil. com distri-} -,-----------....;..-----------------
buição de bombons, das 15 ás 19 horas.

Dia 31 � GRANDE: BAILE DE S. SIL"ESTRE com inicio ás 22
horas. TRAJE-RIGOR.

Agosto
PIWGRAi\IA DE DEZEMBRO:

DR. MARIO WENDHAUSEN
Dweter do Hospital "Nerêu Ramo."

CLíNICA M�DICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 1.5 de No
yembro \ sitos da " Belo Horizonte lo)

TeJ. 1504� 1

Consultas: das 4 .... 6 hora••
Reaidência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

México, (A. N.) - O n.ovo' duramte a campanha eleitoral DR NEWTON D'AVILA
presidente dô México, Miguel I de reformar o artigo 40 e quin- Opera�es _ vias Urtnãrtas _

Aleman, em díscurso inaugu _I, ze da Conetituição afim-de as Doenças dos !ntestlnos, réto e
atrus - Hemorroidas. Tratamen.-

ral durante a sessão conjunta I mulheres mexdeamas terem di- to da colite amebiana.

do Congresso Nacional efetua-Il"e,ito ao voto 11Ias eleições mu- F6����Wf:lav!torInM:Ir��s����,
da no Palácio de Belas Artes, ndcipais. Em deterrnínado pon-

A.tende diariamente às 11.30 hll.
e. ii tarde, das 16 hs.. em diante

a-pelou tanto para os indus- to da oração Aleman disiS'e: Resld: Vidal Ramos, 66.
FOIlII 1067tri,ai,s como para os operárlios, "Duralllte a guerI1a creai]:nos

a.f,im-de coo,perarem pró "Pro- novas indúS!trrilrus; mui,tas delas
g,resso e bem e'Sltar do Méxi- derrnonstrarlaiID a oapacidade
co". F,al"ando p;erante m,ais de eate,g6rioa no crun1ipo indus
duas ulil pessorus, inclusive di- trial", aoresce/ntando isso:
ri�enbe,s IpolítÍ'cos, de €.conômi- "Devemos alcançar nossos ob
oos dos mais destacados :Il'0 he- jetivos qua,nrto 'á. ÍllldusUrliaU-
miSlfélü.o ociderutaI. Aleman zação do' país".

.

prometeu qUle o México conti- ,Cidade do MéxJieo,. (U. P.)
nuall'á a mesmo polítioa exte- - O Méxlico inioila,' hoje., a

niolr que colocou o pais aIO la- realização de um a,mplo pra
do drus re:públioalS americanas grruma de expansão 'agríco,la e

em toda,s aJS reU/niões inte'rna- ilndus'trial, ôntem exposto pelo
ciona�s. A doutrina da boa vi- novo .p,relside'nte Miguel Ale-
zirnha-nça co,i:ncide com o. sen- mano E-ste prevê um extenso
ti:mento do pOv.o de meu país, plano de colon.ização é reabi- =

conVientida em norma eSltwbele- litação, drus verTas agrÍoolas, e

cida, aflim-de que satisfaça os ao mesmo tempo uma poJ,íti-
11108S0S ideais de compreensão ca de industrialização, desti
inte,rnaciollllal - di,sse o pre-!-nad'a a desell1/Volver 'essa manu-,
s:iJdente Aleman. Prometeu ain-: fatuIia co mo auxilio do capital Ida cumprir a promessa que fêz extrangeh'a.

_ I CAPITAL'E RE�ERVAS

CURSO DE MOTORISTA I i :;���;s8bi1idade�I Ativo

I! Sini","' pago. no' Óltome• 10 .no,

: Responsabilidades

I r
i t
,.
I'
I

Diretores:

Dr. F-amphilo d'Utra FreIre
de Sá, Anisio Massorra•. Dr.

e José Abreu.

DR. MADEIRA NEVES
M�dtco especiaUst4 em DOENÇAS

DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento eLon
sa Prâtica no Rio- de Janeiro

Consultas dieriemenre
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jc!1o Pinto n .. 7, sobrado -
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho, 58

DR..A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·

eíonal de ·Medicina da Unlversida-
4e do Brasil). Médico por concur-
10 do Serviço Nacional de Doen
llall Mentais. Ex interno da Santa
casa de Misericórdia, e Hospital
Paiquâtrico do Rio na Capital I· ...

deral
OLfNICA M::J��SA8 DOENCAlt

- Consultóirio: Ediflclo Am61la
NETO

- Rua Fellpe Schmldt. Consulta.:
Das .. 15 'ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Ca"a
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

SÜiUs do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - StFIl,IS

- AFECÇõES mto-GENITAIS
DE AMBOS os SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRI'.-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmldt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. LINS NEVES

DR. SAVAS LACERDA
Clf:Iúca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. NariZ" - Garganta.
Pre.crição de lentes de

oontato
OON8ULTóRJO - Felipe Schml·

dt, 8. Das 14 às 18 horas. .

U8IDeNCIA - Conselheli"o M.a·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - 'I'elefone 1.461
Resídência - Rua ,Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone 1\1. 834

Um plano fantásti�o dos ingleses
LONDRES, (U. P.) - Um plano de revolucíonamento

cujo custo uma vez realizado se elevará a vá:rias centenas de
milhões de libras esterlinas, visando a solução do problema do
combust.ível n.a Grã-Bretanha; medíamãe "força elétrica" da
Noruega está sendo estudado por 'engenheiros britânicos e no

ruegueses - segundo íntonmou o "Sunday Díspatc".
Ao que se adíaata, a corrente elétrica. serila desta vez subs=

t ituida por cabos submarünos com 300 milhas de extensão,
atravéz do mar do norte, os quaís, partindo de Bergen, serão,
na Noruega, ligados, em váríos pontos dia costa Escocesa, á
rede elétríca que se extende por toda a Grã-Bretanha, Escócia
e País de Gales.

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

00..-Serviços de CUnlca InfantU <1_
A�éficta MunicfpaI' e de

Caridade
CL1NJCA Mll:DICA DE CRIANÇAIj

ADULTOS .

OONSULTóRIO: Rua Nones MA
ehado, .. (Edifício S. Francisco).
Consultas" das 2 às 6 horas

RESIDi!:NCIA: Rua Marpchal Gul.
lherme, )) Fône "1'83

DR. M. S. CAVALCANTI

DR. ROLDÃO CONSPNI
JII\URGIA GERAI. - AIJTA c).
'URGIA - MOLÉSTIAS DJIl 8JI.
.•.. NHORAS ;_ PARTOS ..

'ormado pela Faculdade (:e Medi
clnna da Universidade de Sâo

_�.ulo, onde foi assistente por rll·
108 anos do Serviço Cirúrgico <10

Prof. Alipio Correia Neto
CJ.rurgia do estômago e vias 1)0-
\lares, ln testínos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexíga,

Ltero, ovários e tromnas. VaNco·
"le, hidrocele, var.zés e bernt

CONSULTAS:
lias 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Ichmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raíso) , Te!. 1.598.
USID�NCIA: Rua Esteves JD'

nior. 179; Tel. M 764

Clínica exclusivamente de crianças
Rua Saldanha Marinho, 16

Telefone M. 7-32

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor MeiTcles, 26
Telefone: 1.4{)5

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

Telefone: 1.623

o novo
.....

governo

ORo POLYDORO S. THIAGO
liédico do Hospital de Caridade 4.0

Ploríanôpolís
Assistente da Maternidade

CLlNICA M�DrCA EM GERAL
Doençes dos órgãos inter nos, cspe<\aJ·

mente do coração.'
ELECTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe "'erVOI,

Doenças de senhoras - Parto•.
Consultas diàriamente das 15 às 18

. boras.
\tende chamado. a qualquc- hora,

inclusive durante a noite.
_ �ONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..

mexicano I
UtSID�NC'A: Av!�Sida18T;a:;0���,

62. Pane 766

\

, r ..... ....

COMPANHIA "ALIANÇA IJA
'utA..eI••• 1871 - s.l!1e: II A I A
fl'i!��JU)JO� Jg TIU.]("'V�'l'R-1'lI;�

Cifras do ,BaIPo:a de 1944,

AUTOMOBILISTAS 1
Atenção

Pal'U o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

e

Socorro de Automóveis

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

Cr.
Cr$

RI) 900.6,,6,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Serviço de Pronto
98.687.816,.30

It 76.736,4o� 306.20

.�l':,'.',.•.d� Car\léllho. Dr. Fr�nci�co

_Tor-lqllim Barreto d� AI'aujo

.

�"""'"'-"',"""-. "-,..�ft"�.....·"..........._- ..".. ........ !III_""" ........,...�

fábrica•. A Ca8a .•A CAPITAL" atel\ção do.
MATRIZ em

Ensina-se· a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teor�a e prática � conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola f-47.77.

GARAGE UNIAO' �'PRÁÇÃ.-GAL. ÕSÓRIO, '"40.-'
-,

chama a

comprol9.

I
I
-------------------�---------------------------------._----------------------..I----------------...

vi.ita antas de efetuarem Buae

melhONlIl

Fabricante e distriDuidores dos afama-iu!I con

fecções uOISTINTAn e RIVET. POS\lue um gr�n.
de sortimento de ccuemiras, riscados. brLn.
bons e barato., algodões, ;morina e aviamen to.

pal'a alfaiates. CJue recebe dil'etament", da.
Snr.. Com9fclant•• do interior no sentido de lhe faze rem uma

Florian6poU., - FILIAIS em Blumanau e Lajn.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(LTDA_)
Sede: Avenida,Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar

RIO DE JANE.IRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil "X,), <cY(( e «Z.

e "Plano Aliança"
RE'sultado do Sorteio re8Uzadll 'DO ois 27 de Novembrl'

de 1946, pela Loteria Federal do Brasil. de acôrdo com (.
AlIall Ladd - Gail Russell - em;

arli�o 9° do Decreto.Lei D. 7930 t1e 3 de Setembr"l de
QUASE UMA TRAIÇÃO19'6 revigorado pelo de n. 8,953. de 26 de Janeiro do

corr�Dtt" alIo, conforme R circular n, 2 da Diretoria dE' ..............•................•
DOMINGORendHfol Interna", de 8 de Janeiro de 1946.

SIMULTÂNEAMEN'i'EPlano Especial- Premi_do o n°. 3.375 GDEON _' IiVIPBRIAt,
3375-Mi!hlir-P!,im�iro prêmio, no valor de, Cr.$ 1O.0000L Carol Raye _ P.eLer Gmves _ em:
375 -Centeml - PI e!!!io no valor de Cr.$ '1.200.0(1 A VALSA NASCEU EM VIENA

Inversão - Premio no valor d� Cr.a; 300,Of
Plano Popular. Premiado o n°. 3.375

3375-Milhal'-Primeiro Prêmio no valor de Cr.S 5000,00
375-Ceotena - Premio DO y:alor de Cr.$ 600,00

Inversão _' Premio 110 valor de Cr a; 200,00
.Plano Allanca,) -_ Série 7 -- n°. 3.375

Série 1 n. 3.375, no valor de Cr$ 50.(/00,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 -,. ,.

Centena Cr$ 600,00 -» j)

'rqversão do milhar Cr$ 200,00 -» ,.

�versão da centena Cr$ 60,00 » lt

Série 7 n. 3.375, no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ l.250,00 ,. »

Centena. Cr$ 300,00 lt I)

Inversão do milhar Cr$ 100,00 -» "

Inversão da centen� Cr$ 30;00 - ')Jl •

OBS�RVAÇÃO - O prÓXimo so�telfl realiz'tr se· á no

dia 28 de Dezembro, Isáb'ldo). pi-lla Loteria Federal do
Brasil.. de conrormirtade com o Decreto.lei n. 7,930, de
'1 de Setembro de J9��. ./

Rio de Janeiro. 27 Oe Novembro de 1946.

R. Pessüa Ramalho -Fiscal Federal.
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro

O. Peçanha -Diretol' Gerente.
Convidamos 08 senl]_(�reR c()n�empllldos, que el!tejem

com os seqs títulos em difl.. !l virem à nOS8f\ �ede. para

Ij receberem seus prêmios de acôrdQ COrIl o nosso Regu"
��__mn__�ea__�-=mD�m.� qm

· lamento. .

Encerrando a temporada desportiva de 1 946, a Federação Atlética]
Catannense fará realizar a 3 t do corrente a tradicional

«Cerrlda de São Silvestre»

4
�

Direção de PEDRO PAULO MACHADO··

I I PRECÁRIA A SITUAÇÃO DO

comp e- ATLETISll'IO EM' P'E:R'NxM:
:8nCOi

Rio, 3 (Via aérea) � A Fe

deração Pernambucana d'e Des-
Domingo último foi um dia gea- I Confederação Btasile ira da Vela e Pires, João EJoi Mendes, OeEUl!d0' portos comunicou 'á CB'D que

lo para o elegante esporte da ve- Molar', Santa Catarina contou com Filomenn, Rafael Lmhares FHlw e há vários anos não têm reali
la. 4 anos de VIda cofnpletou o o valioso concurso de diversos U- muitos outros, zado 00>8 seus cannpeonatos ofi
'Veleiros da Ilha, agr-emiação que moneiros do Veleir-os ela Ilha, en-

A nova diretoria, empossada, do- ciais de atletísnro; razão pela
muito dignifica o esporte náutico ire os quais destacamos Adernar

mingo úll imo, (; a soguinte : Go- qual' não pode fornecer ele
Catar inense. I Nunes Pires, seu mais brilhaute

modoro _ Hi.gino Luiz Gonzaga � mentes sôbre o desenvolvi-
Nas incontáveis competições ve- "iachtmeu''. více-comodoro -'- Jorge Bar1)01�o';, mente do referido esporte no

loiras em que tornou parte, soube I Fundaria para emhelezar. com
'10 Secretário _ Humberto D!Ahrs- :m&tacfo de Pernambuco;

a valorosa agr-emiação da Pra i- suas velas brancas soltas ao ven- 0" tá C I J)cio; 2 secretarro - 3:Ii'(1):\! :�'---o' "BltZHO"J)OS PAULISTASIJ1ha cumprir "performances" no- Lo, as águas azuladas que ba-
minoni: 10 Tesoureiro _ Arnoolu(1)' '. .'

_

,

tá 'I d 1 t d '11 S .. Paudo, 3 (via aerea)avers, aurean o-se varias vezes n ram a nOS'3a encan a ora I 111, o
Busch; 2° 'I'esoureiro - S-tFav0s

P'ela, tníuuro obtido sôbre o se-campeã barriga-verde e tornando- Veleirns da Ilha l't'lll'C&Cnta uma l'

Kolzias. lecionado gaucho, OS cracues,se adversária temida e respeitada sociedade esportiva desenvolvida á - �'1.

})or todas as sociedades de vela custa de, mu ito sacr if Ic io por p,11'- Curuemorundo o aClnLeClm'mir)" da ,e'q(tl·i:p,1:!:: representatíva' da F.

espalhadas pelo Estado. le ele seus mais devotados auxilia- realizou-se um grandioso (!i,esfil�' P. F:, f;'óraml g'rat'iN.e:a:d.o's.; ,oada
_ Nos dois primeiros Oampeona- res, como Manoel Gonçaves, Ba- náutico, que alcançou o maior su- .urn com mil' oruzeíros- de acôr

'tos Brasileiros, patrocinados pela fael Linhares, Buch ller, Adernar cesso, A elegante parada marrti- do, aliás, coem O) que estava: es

ma, em homenagem ao se. Capitão tabelecído antartormente: OS
dos Portos, consti! uiu um espetá- 'reservas receberam 500 cru-

O Caxias triunfou em Saco dos Limões culo belo e impr�ssionanLe: zeirüs.

Quatro anos de ininterruptas atividades
o

' Veleiros 'da Ilhatou

Domingo último realizou-se, no I Mandico e Lamarque. Ip iranga : -

gramado cla Vila Operária do Saco Aií L Waldir e Chico Branco; Ari

O ti· ,p'." d t m' O,dos Limões, o encontro pehol ístico II, Haroldo e Alberto; Lebel iuha, pe ro eo mexicano revlsao o e p
entre Caxias e Ipíranga, a 2a par- Raul, Dutra, Julhinho e Behê- Lonríres, 3 (U. P.) Nem os cir- _

tida da série "melhor de três", em culos
.

oficiais Londrinos nem os Previsão cio Tempo, até H 110-
/ FOl'ClJt11 autores dos goals : 1"i-

disputa da Taça Osvaldo Camili, in berêsses petrolíferos puderam ras do dia 4.
lhote (2), Lamarque. Cnzuza e Gus-

saindo vencedor o primeiro pelo con í'lmar a declaração do novo
lavo, para o vencedor LelJcLinlta,

,escore de 5 x 3. Dl'esidenle cio México, Mig'uel Ale-,Dutra e Walclir.
Os quadros jogaram assim eons- mano o qual falando á imprensa,

tituidos: Caxias: - Puccini, Ca- A part.ida preliminar, tl'êwada cleclal'ou l('rel11 sido rea,la,cadas
com, rajadas ft'esca.s .

. zuza e Nenem; !\forai.s, Gustavo e enLre os quadros ,s.úculldários, Ler- eOll\'er�arõL's sobre a compl�el1são

.Dico; Filhote, Basi,nho, Dilmo, minou com um empate de 2 x 2. Ú:5 companhia,. pPLl'oliferas ,exp0r
ta I Í\'as no :\Iéxico.

'l'f'lTlllO Instavel sujeito a chuvas.

T'emvel'aLum: E5Lavel.
\'ell'lo;-; rir. Nordeste a Sueste,

'l'e.mpel'aLu e-as cxLi�emas de ho

je: iVlaxima 25.0 Minima 19,2.

Festival Lopes Vieira
Na loealidade de Coqueiros. o 4° jogo - Indepência x Anc1araí.

Lopes Vieira F. Cr fará realizar,' Ao� conjlüos vene-eclores serão

·domingo, á tarde, um f·estival fu- oJ,e,recicla.s bel.issimas taça� e o C'-lu

tebolisco, .cujo programa cios jo- be que maior número de ingressos
gos é o seguinte: '- vender será cQnLemplado com a

1° jo·go - Ju\'entus x Palmei- taça Simpatia.
iras. G-randes. ]ll'e.pal'ati\'os estão sen-

2° jogo - Guaraní x Fluminense. do realizados para maior suocsso

:3° jogo - Rio Branco x Caxias. da tarde 'esportiva de dómingo·

F_ C.do
DO LARALIANÇA

c -

OnVOC8'ça
De ord.em do sr. Presidente da F1ederação Atlética

o
CaLat'ine,nse,

'Convoco os élJmadores abaixo relacionados para .treinamento, a ser ini

ciélJdo a 4 do wrren1:e mês, às 17,30 11Q,ras, na praç:a de desportós do Li
ra T'enis Clube, objetivando la constituição de um selecionado que, ])08-

csivlelmen-Le, ne.preS!entará Santa Calar·ina no Campeonato Brasileit'O de

Basquetebol, que está programado para a pr-imeira' quinzena de janeiro
-d 1947, na cidade de Bel-o Horizonte:

Aldo Cardoso
Aldo Nunes

Éri,co S>tratz Júnior
Ga.Ji!leu Simas
Jair Silva

MHton Mello
NaJdi Silveira
Na2lareno Simas
o.smar de Oliveira
O\laldo Silveira
Serafim -F1aus-to Faucls

Ubirajara Peres Barbosa
-Secretaria da F1ederaç[to Atlética c-wr[winen,se, 2 de dezembro 6e

1946.

(Antôni.o Pereiea e Oliveira NeLa) - 1° Secretátrio.

ADV()GADÕ.'3 I

1

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

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro ....:. Florian6poJis.

l

\

\

Rl'J'Z - As 7 Ih horas
1°) - Cíne Jornal Informa tive

- DFB·

2°) � Groer Garson - Gregory
.Peek - em:

O YALE DA DIECIS.4.Q
Censu ra : - Até J'" anos.

Pl'C(;OS; Cr$ 6,00 - 3,60. ,

.... � � � o" •••••••••••••• '" •. ' • • • • • • ...
,

ROXY - As 'j % horas

1°) - Cinc Jornal Informativo
- D.FB,

2°) - Ann Miller - Kay Kay
'i',er - em:

/D/LIa SLYCOP.4DO
3:6') - Jane Frazee - Big Boy

\Villia:ms - em:

VAQ'UEIRAS DE CO:ili\'HA

€en:$'tl'l�,re: - Até- 14 anos,

Preço-r (f;:r$; 2',4·0 uni co.

ODEOX
A.s 5 - 7 1;4 -, 8 %, horas

Sessões das moças

1°) - Aspectos Plu.minenses

Nac. Cooperat iva.
2°) - Nereidas Modernas

ShOl't colorido.

3°) - Amõr á Muque e á Mar

t:elo - Desenho Popeye.
4°) - Roy Hogers - í\1ary 'Lee

- em:

A PULSElRA MISl'rJRIOSA

(O cow-boy e a senhor-ita)
Preços:

Sras, e srtas. Cr$ 1,20
Es lu (k,n,t�s ",...... 2,00
Cavalheiros 3,00
Censura: Livre. Crianças

maiores de 5 anos poderão entrar
na sessão de 5 horas.

LVIPEHIAL
As 7 % hOl�as

'10) - O EspcwLc em Marcha n·

127 - Nac. Coop.el'ativa.
2°) - F·ox Airplan �ews 28x90

- 'Atualidades.
3°) - Tyrone Powel' - Linda. .

Dal'ne II - Ri t:a H,ayworth
- AnLhODY Quinn - JOhll

Cal'radine - em:

SANGUE E AREIA

(T1ec·nicolor)
Oensura: - Até 1![ anos�

Preço:, Cr $4,00 uni,e-o.

FILMES DA SEMANA
AMANHÃ _:_ ODEON

Camisa., Gravata.. Piiam.e••
Meial daI melhoreI. pelaI me

nores preçol só na CASA MIS
CELANEA - RI.l- C. Mafra. Ei

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I SNRS.
4SSIN 4NTES

.

Reclamem Imeuíata
mente qualquer irra·
gUlaridade

.

na entrega
de seus lernaes.

MACHADO A CIA.
AglDo� e ·Repre.entaqÕ.. em

Geral
Matri.: Flol'ian6po1i.
Quo João Pinto i n. "
CGua POltal , 37
Fllial: Cruciúmo

R'lla .floriano Peixoto. ./a
(EdU. Pfl,pr1C1)., .

Telegrama.: ·PRIMOS·
Acrentae ac.. prlncip.all
munia'vlce elo E.todD

...

.

"�, I QUEIXAS E RECLAMAÇ6ES .

_. � PREZ'AotJ'i.e'r'roR': Se'o que lhe
interessa é, realmente, uma providência
l1&ra endireitar o que estiver errado "u

para que alguma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SF;C':;AO RECLAMAÇÕES,
de O l!;STAPO, que o r"so será levado

sem demora ao conhecimento de QlJtDJ·
de direito, receoende v" 8,< uma informa

Ç�Q do resultado, embora em alguns ca

S08 não sejam publicados .nem a reei.

mação "nem a providência tomada. .....1

É UMA. DOENÇA
MUlTO PERIGOSA
PARA. A FAMiLtA
E PAR\ A RAÇA
-

AUX1LIE A COM-
BA'l'EL·A CO�i O

m-�HIIJIJII�IUllhl"
DOENÇAS .NERV<)SÁb

L Com 08 progressos da medíeína,
'boje, 118 doenças nervosas, qÍ18n�C1
sratadas em tempo, são lIlaleR pu·
feitamente remediáveis. O enrandel
"jamo. fruto da ignorância, só poda
prejudicar os indivíduos afetados da
tais enfermidades. O Ser.viço Na·
eíona! de Doenças mentais dispõ.
tle um Ambulatório. que atende gra
tuitamente os doentes nervosoa In.

lIigenles, na Rua Deodoro 22. tia" �
iII 11 .f!OfU. diàriament..

o SEU OQGANISMO

CO,,",O VhlA 0/1'5 CONTRIBU1CÕf.S Df GUERIIA DO�LA'SOQATOQIO ODIN�
o PAlCO ofitf paOOUlO 6AIl<OU 20°/0

Laboratório
Radio-Tecnico-Electroll

.Fun<;lado em 1935
Montagem -le !'ádios. Anlpli-

I {icadores.T.rani!misso.�.esMateríol importadn direta'
mente dos U. 0, A.

Propr-ietádo
Otóm;lr, Georges Bühm

I
E�ectte - Tecnico - ProfiasioJ'lo)

formado na Europa
Flo�ian6po!i.

.

�uo João Pinto n. 29 .- Sob.

o ESTA' O Quarta feira 4 de Dezembro de 1946
--�----------��-----------------------

1

II

I

Dia 7 - SOIRJ�E 'em homenagem aos Bacharéis da Faculdade de
Dire ito, com inicio ás 21 horas,

Dia H - SOIRÉE em homenagem aos alunos que completaram o Icurso ginasial, 110 COlégio Cataranense,: com inicio ás 21 horas.
Dia 21 - SOIRÉE em homenagem aos alunos da Faculdade de

I

Economia e Finanças, com i�icio ás 21 horas.
. .

.

.. I
. _DIa 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri- � � _

buição de bombons, das 15 ás 19 horas.
..

Dia 31 � GRANDE: BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22
horas. TRAJE-RIGOR.

I Clube Doze de gosto

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
D.�et8T do Hospital "Nerêu Ramas"

CLíNICA MtDICA DF; ADULT06
F; CRIANÇAS

Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 1.5 de No
nmbro tlltos da • Belo Horizonte lo)

Tel. 154�
,

Consultas: das 4 ás 6 heras,
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone man�al 812

México, (A. N.) - O novo' duramte a campanha eleitoral
presédente do México, Miguel! de reforma/r o artigo 40 e quín
Aleman, em discurso ínaugu-] ze da Constbtuiçâo afim-de as

ral dumjnte a ,s!eISlsão conjunta / mulheTes mexJicamas teI1em di
do Congresso Nlllidonal efetua-' l'eito ao voto nas el'eições mu

da no Paláci'o de B-elas Artes, ,ni'Ci.piais. Em determinado Ij)on
a'pel.ou tanto para o.s indus- to da oração Aleman disiS'e:
trilai,s como p'ara os operáriios, "Durante a guerra cream.1OS
a.Um-de coope.rarem pró "Pl'O- novas indÚtsit.ri,as; mui·tas delas
glresso e hem estl;t.r do Méxi- derrnonstraram a capacidade
co". Faranrdo p:erante mai,s de .caJtegÓlrioa no camplO indus
dua,s !mil pe!ssoas, inclusive di- trial", ·acre,soonit.ando isso:
ri'g1enQes Ipolíti'CÜiS, de e.conômi- "Devemos al.yançar nossos ob
cos dos mailS dielstacado.s :n'o he- jet.ivÜis qWLnlto ·á. _ itndustll'IÍa]i-
miSlfénio ocide,rutaI. Ale'll1an zação do: país" .

.

prometeu qUle o México co,nti- ,Cidade do Méx!ko,. (U, P.)
nualrá a mesmo po.lítica exte- - O MéxlÍoo inic'ira,' hoje, a

Dio/r que colocou o país' aIO la- re.alização de um amplo pro
dio daiS re:públioa1s americalnas grama. de e'Xpallls�o agrícola e

em todla,s aJS re.Ulniões interna- imdustrial, ôntelm exposto pelo
ciona�s. A doutrina da boa vi- novo .p.telside'I1te Miguel Ale
zilllhança co,i:ncide erom o. sen - mano E.ste prevê um extenso
ti:mento do povo de meu país, plano de colonização é reabi- • fII'•.".......n_."".._...._.... ""'......__...>'IJ"""__..._� ��.,,,"O:,�,...,........

cortVie.ntida ,em norma eSlt'abele- I.itaç�o, das tJenra's agríoolas, e COMPA.NHlA ALIANÇA DA Bill'!))
qiJdra, aflim-de que 'satis,flaça os ao me!s:mo tempo uma poHti-
1lI0SS0S ideais de compreensão .ca de industrialização, desti- 'od.da t. 1178 - Nl!le: I A I;"
inte·rnraciollllal - di,8'se o pre-I-nad'a a deselnrvolVier 'essa manu-I nH''!t.l'HHOlil rg TRA..]("'V\'l'N·1'li;�
silde.nte AI,eman. Prometeu ain-; :l)atruma co mo auxilio do capital

I Cifras do ,Balgn:o de 1944·
da cumprir a promessa que fêz extrangei!l'a. f

, CAPITAL·E RESERVAS Cr.

CURSO DE MOTORISTA I.· ::���:sBbílid8de� Cr$

! Ativo

II
! I

1
l'
i

PROGRAMA DE DEZEMBRO:

DR. MADEIRA NEVES
M�dl�o especl,aHstà em .QOENÇAS

DOS OLBOS
euese de Aperfeiçoamento e Lon
.p_ Prática no Río. de Janeiro

Consultas âieriemenre
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jolío Pinto n .. 7, sobrado -

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

DR ..A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eional de ·Medicina da Universidt-
4. do Brasil). Médico por concur-
10 do Serviço Nacional de Doen
llall Mentais. Ex interno da Santa
casa de Míserfcôrdta, e HosPI�)
Palq'llàtrko do Rio na Capital "0-

deral
OLlNICA M�DWA - DOENCA.8

NERVOSAS
- Consultó!rio: Ediflclo' AmAlia

NETO
- Rua Fellpe Schmldt. Consulta.:

Das, 15 'ás 18 horas -
Residência: Rua Alvaro de ea"a

lho nO 18 - Florlanópolls.

DR. BIASE FARACO

DR. SAVAS LACERDA
0Un1ca médíco-cirúrgica de Olhal
- Ouvidos. Naríz" - Garganta.
Prescrição de lentes de

oontato
OONSULTóRIO - FeliPe scnmí

dto 8. Das 14 às 18 horas. .

U8ID1!:NCIA - Conselhetro M.a·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Médico - chefe do Serviço de
Sifilts do Centro de Sàúde

.

DOF.NCAS DA PELE - SfFlI,IS
- AFECÇõES mto-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmldt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. LINS NEVES

Um piano fantásti�o dos ingleses
LONDRES, CLT. P.) - Um plano de revolucíonamento

cujo custo -uma vez realizado se elevará a vás-ias centenas de
milhões de libras esterltnas, víeando a solução do problema do
cornbusr.ível na Grã-Bretanha; mediamite "força elétrica" da
Noruega está sendo estudado por engenheiros britânicos e no

rueguelses - segundo Informou o "Sunday Dispatc" .

Ao qU<&1S'e adianta, a co-rrente elétrtca se-riJa desta vez s.ues-
t ituida por cabos submarünos com 300 milhas de extensão,
atravéz do mar do norte, os quaãs, parrímdo de Bergen, serão,
na Noruega, Iígados, em vás-los pontos dia coeta Escocesa, á
rede elétrica que se extende por toda a Grã-Bretanha, Escócia
e País de Gales.

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Oês-Servlços de Clínica Infantil <1.
AS)!;istéfiefa· MtrnicfpaI e dI!'

Caridade
OL1NICA M1I:DIVA DE CRIANÇA!!!

. ADULTOS
OONSULTóRJO: Roa Nones Ma_
ei!ado. '1 (Edlffclo S. Francisco).
Consultas" das 2 às 6 horas

R.ESID�NCIA: Rua Mare-chal Gut·
lherme, :; Fône "1'83

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefo11e 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício L A. P. da Estiva)

Telefone M, 834

DR. ROLDÃO CONSONI
JIItURGIA GERAI, - AIJTA (Jl.
'URGIA - MOLÉSTIAS DJil 8JI.
.•.. NHORAS :.... PARTOS ..

'armado pela Faculdade (:e :Medi
eínna da Universidade de São

.�.ulo, onde foi assistente por . .-81·
108 anos do Ser-viço Cirúrgico <lo

Prof. Al!pio Correia Neto
CJ.rurgia do estômago e vias I",
t1ares, íntestlnos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

·t$ero, ovãríos e tromnas. VaNco·
-'le, hidrocele, var.aés e aerna

CONSULTAS:
lias 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Ichmidt, 21 (altos da Casa P.·

raíso). Te!. 1.598.
USIDlllNCIA: Rua Esteves JO'

níor, 179; Te!. M 764

DR. S. CAVALCANTIM.
Clínica exclusivamente de crtanças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 7-32

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor MeiTcles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

ORo POLYDORO S. THIAGO
\{édico do Hospital de Caridade to

Plorlanôpolís
Assistente da Maternidade

CLíNICA'MtDICA EM GERAL
Ocenças dos órgãos inter nos, cspee iaJ·

mente do coração.'
BLECTROCARDIOGRAP1A

Doenças do sangue e doe nervo•.

Doenças de senhor-as - Partos.
Consultas diàriamente da. 15 à. 18

.

I
. horas.

..
. 'tende chamado. a qualque- hora,
_____ inclusive durante a noite.
_ �ONSULT6RrO: Rua Vitor Meir.,.

meXiCanO' les, 18. Fone 702
.tESID€NCB.: Avenida Trompowski,

.

62. Fone 766.
o novo

....

governo

.,.0

DR. NEWTON D'AVILA
'Operações - vías Urinãrlas -

Doenças dos intestinos, réto e
lnus - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite amebiana.
Flslo.!!!rapia - Infra vermelho.
Consulta: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente às 11.30 hII.
'. ii tarde, das 16 hs. em diante

Res!d: Vidal Ramos. 66.
FOI>" 1067

\

,

AUTOMOBILISTAS 1
Atenção

PaJ'Q o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua. Conselheiro Mafra

ne. 94

��---.--------�---------------

·e

Socorro de Automóveis

RI) 9o(l.6�6.30
5978.401.755,97

67.053,245.30
142.176 603,80

Serviço de Pronto
98.687.816,.30

'I 76.736,40' .306.20

.f:l.:.·•...d� Carll<llho, Dr. Frqnci�co' :
}of.lqL1im Barreto (I� AI'aujo

.

A""-wr.... - ... ...._ ......,-..._.,."........,...�"""""-...�"""" ......,�"'" .. :w1V�...,.p " .....�

Sinistros pagos no!. q·ltlm",,, 10 (IDO.

Responsabilidades

A Ca8o .•A CAPITAL"

Ensina- se· a dirigir automóveis.
Amador e ProfiSSional

Diretores;
Dr. F-amphil0 d'Utra FreIre
de Sá, Anisio Massorra,' Dr.
e José Abreu.

Teorja e prática � conhecimento do motor.

A tendem· se chamados para reparos de urgência.
Âuto-Escola !-47.77

GARAGE UNIAO' �'''PRÁÇÀ-GAL. õSÓRIO. ""40.-

I
I. melho�all fábrico.,

vÍllito antas de efetuarem !lua.

..--------------..--�----------------...�..----------_.------------------------..------..--------..--

t
fi

Fabricante e di!iltrihuidores das afama.fa.s con

fecções uDISTINTAn e RIVET. POlI'Jue um gran
de sortimento de cCisemiras: riscados, brln.
bana e barato., algodões. 'morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamentE:! dQfJ

Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faze rem uma

Florian6poU•• - FILIAIS em Blumanau e Laje'll.
chamo a

compraR .

ater\çQO do.
MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De' lodos os recantos do nosso' Estado, de instante a instante, chegam-nus valío
manifestações de apoio e de 'sclídaeíedade à candidatura de Aderbal Ramos"

da Silva - futuro governador constitucional de Santa Catarina.

4derbal R. da Silvà Ainda as' solsichcs -de�
carne humana

sas

Falta sabão
na Africa

CapetmVJ1, 3 (U, P,) - Jor@c Ma- O caso da Inlliáciol ela Cosia L,cite, l'iecem-cheg'ado
a esta ciJarJc para lomar posse no

po.slo de consul brasileiro, .suTprc
endell-se an te a l'alta d,c sabão na

"t",' 'I' L' I D I I' N :\Jl1e,\Ur df> exauslo da sua viag'em,
n. J'lca (O ,..,u, cc arou e e: 'J o , .

- "

l
duas horas depOIS do seu elhem-

Brasil, o sabão nao e somen c '

R' l
"

1 l l J' bal'qUle, o Ylee el eve a j)l'lmell'a
alnmclanle, mas )ara o am )em: ,"

I f I
'

conJe,rencla com o c le e (O go"Cl'
]<';SPPI'O que alguma firma comer-

cial procure imporlar algum sa-
uo,--.lLtle,

Cal-o DO R 6 do Sulbão de mpu país". Costa Leite vem

,Declaram o"S 8r!lbes o 8vl-a""0 da· ·F·IJB
'

sub:slillm i I' no consulado a senhori- U
I)ta J,(J'IY RlIJJim. Cairo, 3 (U, P.) - Jlamal I-hlsscn,

T J'('l)l'p�C'ntante de presidlen I,e do al-' P. A I'eg'l' e '. 3 (R) O "Correio' do '.

Nad'a de a COA,r'do lo Coma.ndo arabe na Pa:leslina. lie- p'ovo" noHcia:

c!aJ'ou bOjEi que àS clefega:c]os ela POI' infnrmaçÕres que nos fm'am

'!'I'l'l'a �aJi,la jLllo de Liga Ara,be pr,esladas pelo radiomaclol' 51', Gas
tão -JaLaIJy, l1esielenLe á AvenidaNew York, 3 (D. P,) O e�tão ag'Llarelanrlo. a [ll'O\ac[o ele

sub-co.mité das 14 nações do cerlas rccon1enda.çõrs Ci1\'iaclas João 'Pessoa, na 2398, a no::,.sa 1'e-'

comité politico da Assembléia aus Estados L"niclos como "Golpe porLagem tew conhecimpl1llo de um
'

Gera:l da ONU, após cinco ho- Aberto".
'

.

acidrell[re aviat(Íl'Jo qLle Leria OC01'

l'as de contimluos debates, fra- De OtÜl'O lado o's membros rI-e_ll'Íl::Jd nas proximidades de Lavl'as, a

CaJssou e'm chegar a um aeôrdo lega,dos al'abes haviam recomenda'- � duas leguas ma IS ou menos dessa

quanlto á resolução sôbre a du "linguas claras'" i·nIol'mando a; localida,de.
querstão do veto a ser submei;:i- TI'lIman que o,s inler,o.sses nOrle-1 O apar��lllO quI' ,aI:,' Rl)fl::�l �1, H:lda á Assen1bléia Ge,ral. Com anwrJC.anos sel'lam a.meaeados' no drnte - "egLlTlrclo OU\ lU o �I, Gastd.O

seis. r-eso,luções di:amte de si, o Orirrl.te Medio se o govêmo rios E.5-1 no ,seu aparelho de l'Pcepção -

E)ub-comité tentou recou-ciliar lados 'Cniclos clJntil1Ltásse em sl1a' pertence á FAB e era Lripnlado pe--
Dnadfo,rd (Grã-Bretanha), 3 centou - não é nenhum fan- "

(u P.) _ Se
-

do'
0:8 pontos de vista divergelntes atiLude, ue.pois (listo, lQ leU!ente ]<'(>l'l1ando Camaeho.

- as naçO'es taSrtico pesadelo mas uma ter- 1 b
' . O :n-iã!) foi ]oralizncIo no al'l'ol'O

m nd
-

h ", J'"
e e a OI11ar uma Ulllca que au- -------

u o nao c' egarem a um nvel realH]ad,e. � dI'8sera,� ser xilias.se TIa cOThCepção duma do Jacqups, incf'inLliado, nãó se sa-
perfeitO' entendimento, nãO' ela uma aI'ma taO'_ destr.Ul.doral SOluça-o de,fI'nI',tI'va so'bre a dl'S- Tome KNOT "I 'I' L
h _ ,

nenc o SI )aVla ou ras pessoas a

.averá ,paz, pois a mesma�n- que nenhuma Inlaçao CIVIlIzada cutida questão IbonIa. '

cIedade que a Rúslsia sente deveria emplrega-la. Entreta;n-
.

��_'_ �-----------.......---_

í��:;��ª��1� �������ª§i�I�1 : F'J�ETlimlLIII ::::::D::�f�
O ar;c.ebls'Po de N. York, Doutor co tempo, a;pós p qual poderá
Cynl CabetJt, O'ntem á noite, cair nas mãO's de bárharos e

n,esta, cidade, numa conferên- inscrupulosos, os quai,s não va

cla, s�br� o "Mundo na Idade cilarão em emprega-la, redu-
Atonuca. . zindo o mundo a um montão I
A bomba ·atômica - acrr'es- de ruinas. J

FlorlaftópoU,,." [j-! Dezembro .de 1946

iJubileu de Ouro da' ladre Benvenuta
A 7 do corrente, a piedosa

Madre Benvenuta, Províncial
da Ordem da Divina Provídên
da, comemorará o ciuquente
nário de sua vida religiosa.
Data magna, em que terá a

oportunédade de receber as

maauífeetações de reconheci
mento de mtlhares de pessoas

que lhe acompanbam tão bri
lhante carreira cristã, partícu
larmenre das centenas de Ir
mãs de Caridade que, sob a sua

esclarecida e dinâmica dire

ção, nos hospítaís e lJiOS colé
gios, servem a humanidade,
enseja êsse dia homenagens á
essa Serva de Crlato que con

ta, já, com 50 anos de relevan
tes serviços 'prestados á mis
são santa que abraçou.
Madre Benrvenuta nasceu fi a

Alemanha no dia 14 de dezem
bro de 1876, ingressou na

Congregação das Irmãs da Di
vina Provídêncía a 7 de de
zembro de 1896, víndo para o

Brasil em 1897, aqui chegando
a 7 de novElJmbro do mesmo

ano.

Após algUM, meses de per
ma,nêllicia nesta. oapital, seguiu
para Tubarão, onde trabalhou

no Colégio São José, como

professora. Em 1901 fundou,
na cidade de Lajes, com as Ir

mãs (}eor.gh e GéII�alda, o Co

légio Santa Ro,�a, e, em 1911, Io Colégio Stella Maris, da La

guna. De 1916 a 1921 dirigiu o

Oolégio "Coração de Jesus ".
desta Capioal, um dos estabe
lecimentos que vem preparan
do a nossa. mocidade feminina
através da educação prímárta
e secundária, bem orientada e

melhor dirigida.
Em outubro de 1921 foi no

meada Superior Provincial da

Ordem das Irmãs da Divina

Provídência, em cujo elevado

cargo vê, agorá, completar o

seu cínquentenárto de bons

serviços prestados á sociedade
cristã, credenciando-se, pela
obra piedosa que tem realiza
do..em sua vida religiosa, ao

afeto, ao nespeíto e á venera

ção de quamtos lhe sabem va

lorizar os 'seus dotes d'alma e

de Irmã de Oaridade.
"O ,Estado" envia 'á Madre

Bel'bvenut'a, no, dia do seu ju
bileu: de ouro, :r'espeitoso,s cum

p'rimento.s por tão auspicioso
e feliz acontecimento,

o ministro José Linhares defende-se
Rio,,3 (A. N.) - Eugênio Gu- aliás, foi noliciado VOi' !'oda a im

din, discursancJo na Federacã'Ü da.s pnensa e nào hou\'e segl'rdo. Por

Jndústl'ias de São Paulo, acusou o isso foi que sE: C011C('O<P11 antes um

.Jx-pl'€;�idE\nte José LinlulL'f',s de aumeOrlo cor.r'espondrnle a tr,es me-

1'psponsúvel p,ela sítnação de dl'sca- ses de vencimenlo.,;;. Mas era ine
labl'o econônüco em que esl':t o "mediável e o a\1menlo rlefiniLivo
pafs, por ter c0l100lüdo o Clumell- Levo de ser co·l1rccdido. A pllecalie
(,o de vencimentos ao f'uDciollalis- ('Ja;cle da si Lllação vinha de longa
mo público enqnan Lo ocupou a iW(\- daLa e não foi o meu clll'lo govêr
sidência da H,epública, após a que- no que 'a provocou. Ninguem podia
da do sr, Getúlio Val'gaf;· mais viYCI' com aqllf'les lningmJ.dos

O 'el h' I L
salál'Íos, baseados, ao tempo em

UVI o, oJe. pe a repor agem: ' , m. ' "; ,

'

'cC_

1 "O CI b " '

't J 'L'
,que a oeela es(a\<l maIS de,,\ü.lo

( :< () o, o, �lmls' 1'0 ose 1- rizada e não monos dep.reciada De-
nhal'e.s, -a proposIlo de-ssa acusa- I

. -

d
"

I b 'II
�-

-

f', 't'
aserm.ssoes eOllOOllcez Iloes

çao, ez a esse vespe!' LUO lo.ngas d·e crUzeiros como na oC'Rsião em
-,Ieclal'.ações, das 'quais passamos a

que assumi o govêl'no, E qL1ando
concedi o aumento consultei o gal.
Dutra, porque não queria entregar
a s, excia. o govêl'llo co·rn mais um

(l'anSC1'eW.\l' as seguin! es :
. I

- "EIJ sabia - clis,se inic.ial
mentle - que o Tosoul'o não podia
al'cal' Icom o GnllS do aumento. Isto, onuH",

MISSA DE
.

A Familia Cristoval convida as peswas ami,
gas para assist�m a missa que será rezada
dia Si às 7 horas, no altar Sagrado Coração
de ]t'sus, na Catedral. em sufragio da alma

de sua querida mãe AUREA CHRISTOVAL. Anteci}::adamente
agradecem a todos que comparecerem a este ato de religião

A anciedade da Rússia

I Candidato
do Partido e do Povo

velh II ç repel ido anexim é

I) (f li I' (I{i/'IIU/, (file "o. Povo é

(filem {1I� I) Gorérno", ,Yem

srtnpre .

Es-

que I'apresentou na concorren- I;cia pública do D. 'E. R de ,.

San.ta Cat-a�ina o preço"
maIS vantaloso e garan� "

tias mais completas. <'

eni verdl/lie esse brocárdo co

nlieculo,

Ouiindo, porém, tal acontc

CP, e u.n: candidato é «poruado
pura li SII)JI'em.a (Jovel'1wnça,
sue ele primeiro, do coração
do p01'O, puro depois saarar-se

l)elas U/'Il(tS, Isso, precisanien
te, acontece I(g01'a, com o lan

çamento da candidatura A-der
bal Ramos da Silva, para a

BcnAPES'fE, 3 (U. P.) - Sete pessoas acusadas de as

sassínar dois polícias foram presas pelas autoridades hunga
raso Afirma-se que os policiais, vítimas dos bandidos, Ioram
eonvertldos em pleadínho e transformados em salsfehas, se

gundo confessaram os acusados. Ainda segundo o depoímento
dos 'presos, dois po1icias foram mortos por motivos políticos,

Pref. A laliha Brasil!O caso dos

mais alta imiestidura do

todo.
• Rsse nome {oi buscá-lo

pui:o, 1I/lIPS II/eSInO que o Pm'

tido li recomendasse, pois,
ADh'R13AL fiAMOS DA SILVA,
el'((, o candidato de tôda (/ gen
te e seu. nome sem-pre foi que-
rido entre os que admiro ln

Procedente de Laguna en

conrra-se nesta Capital, o sr.

AtaJiba Brasil, eetimedo pre
feito municipal de Laguna.

mineiros
Washington, 3 (U. P,) Lews.,

chefe cios quat rocení os mil minei-"

8,//(/S quclidades e »irtudes, fa
cetas britlunu es ele wn espi
rito de notado à� obras do co

'I'((ÇÜO,
J/oço, sentindo-se peneira

do de ide ias oreiadas e pro
aresseistos, c o 111. devotado
(111101' ti 81111 ierrn e ao seu po

/)0, II cnrululato )'ellne em ttil'

no de seu. nome êsses dois po
derosos elementos. essas duas

.
"

g1'andes forças conjugadas.' -

a indicação ,do PANTIDO SO
CJA1� D!:JJlOCRÁTlCO, (l mais

pnjallle fà/'ço elei/OI'al do Es

I(ulo e II lJolllnrle soberana do

'povo En /'I'iya-Vente, qu.e qllel'
vê-lo no comando de se1lS des
ti110S'
POI' ludo -isso é uma candi

da 11(1'(/ v'i tOl'iosa.
OSVALDO :\·rJ�LO

o

o gal. .hnn
agradece
Rio, 3 (A. N.) - O General cará u C0I1I110Cel', amanha, a searten

Alfonso Pierre Juin, chete elo
I ça que, segundo parece, será a pe

Estado de Defesa Nacional da na cle prisão e pagameuto de con�

F'ramça, dirigiu ao ministro da ISldpI'a\v!e1 mHILa,
Guerra o seguinte telegrama
de agradecimento pelas p'r�vas ,Transferl·dode estima e símpatta recebidas .

por ?casião da visita feita. �o pa·· ra MoscouBrasil. "Peço-vos transmtttr l:

expressão de minha admiração i
París, 3 CQ .p,) - O doutor Ho-

ás unidades e escolas nas quais I hert Busho íf', represeul anLe ela.

pude ',admir.ar.o.garboso', t.rei_l�ustr!a p�l"Pal'í,,,, d,esde r'e,vereil,'o,,'namento, dísoíplíma e ativida- fOI Ir ansí elido pai a Moscou -

de. intelectual. Em nome do anuncia-se oficialmr-ntc. O atual,

Exército Francês cur.vo-nle I �'epresenL':m Le �ustl'Íaco em Moscou

diante de vossas fôrças arma- e o se. KarlJ Waldebar.

das e saudo os mortos heróicos .

da Fôr�a Expedicionária Bra
sileira que tombaram para sal
var a civilização e .a liberdade.
Formulo meus ardentes votos

pela ga:andeza e glória de vos-'
sa pátria.

l'OS de carvão norte-amci-ícano :foi

declarado reu ele, dosobelieneia ci-,
vil' lW!.O 'I'rihunal .rle Justiça Fede
ral, Contudo, (J Juiz, nold somente

fORTE
MANDUBA�

A maior e mais bém

instalada Pedreira do Mi-

Trouxe t.334
passageiros
Rio, 3 (A, N.) - O navio

frallllcês "Grumpana '" chegou ao

Rio com mil e trezentos e trin
ta e qua,tro passageiros a bOi'
do, sendo a metade' para esta

capital.

nistério da Gue.rra do Bra-

sil, está equipada exclu�

sivamente C01n Britadores

de aço «ROSENZVEIG»

fornecidos pela Distribui

dora Exclusiva Transma
re!> lmportadora Ltda"
São Paulo -, Cáixa Postal
5504. Foi a Transmares

Importadora Lida.,
Londres, 3 (U, P.) - n sr ini

ciaram,' hoje, mesmo,. aIS discu,�

sõe" sobre o problema' da I ncl ia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


