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Encuntra-se ha 3 dias no purto de Santos, a nova usina de energia elelrica adquirida nos
EL OU. pelo Govêrno Udo Deeke, e que resolverá o problema da luz em mIssa capital.
A Ca,.avaaa 4a Vit<'�ia

O Oeste Catarinense,. unido e cO'eso, .com o candidato da Vitória
Empolgante consagração em Ccncerdía.e-Henresnccnvíte aodr. Aderbal R. da Silva.
--- -- -- ------

I
TAi\lBÉi\I EM XAPECó, o CANDl- Estas para que as gerações vin-

D.,\.'.rO D_-\. VITóRIA É OVA- douras sejam mais Iel izes ainda.
,

mONADO que as de hoje".
Joaçaba, li (Estado) -' Cousti- O discurso do eminente homem

, ._

(.� tuíu um n-otável e raro aconteci- púhlico foi enl.l�ce�.lJ'Lldl) de aplau
meuto polílico social, o banquete sos.

oferecido ao candidato da Vitória, COMICJO :\fON8TRO

deputado Adenbal R. da Silva e sua A"s 17 horas, realizou-se um co-

comitiva, pelos representantes de mício monstro, em frente ao ci

todas as classes sociais de Xapecó, nema local, com enorme assistên

e. ralizado no Hotel Beno, do qual cia. Falaram, pai' entre vibrantes

partíparam 200 convidados. tvplausus e aclamações, os drs,
Ao champanhe Iulou o dr. Lenoir Vicente Cunha, Orty Machado,

Vargas Fer-reira, pr'onuuciando ar- Lúcio Corrêa, Azevedo 'I'rilha,
rebatador discurso em que ell1a.lle- Osvaldo Melo.

ceu as qualidades dó candidato, Quando o dr. Aderhal R. da Sil
homem rapaz, no momento, de rea- va assomou á uíbuna, recebeu.

lizar um programa imposto pelo estrondosa consagtação, produzm
progresso do Oéste Catarbnense. do, e'nlã,o, o seu primeiro discurso

• Piual izando sua esplêndida oração na campanha políüca que realiza,

r I'a (lir�sP: entreoorúado a cada passo por;
I "_-\ Lp 19 de janeiro, a nossa pro- demoradas e eruí.uslásticas aclama
I mesa será uma reahdad«, 1 la í· pa-' ções. )/'ele esboça \)8 planos do
ra difrl1le aguardaremos outras seu governo, pr-evendo a espeta

oPol'lll>�idacles para aplauddr O) cnlal',
vitória �R sua candídatura,

cumprirnenl.o do 110S'&0 programa Aipos o oomioio, nU111ICrOSúS co

._',. tOVerllO". \ Ienes solicitaram o retrato do

Calorosos aplausos sublinharam candidato da Vitória. ';'�I.lrlt" [I[I'n-
.HUGO BORGHI CANDIDA 1'0 miaçân partidéria, por 26 votos cão as provas dI' suas graves l'C\'8·· o hr ilhanle discurso. didos pessoalmente pr-lo próprro

S. Paulo, 4 (E). - Em sua contra 16, aceitará parbicipar do I�c;ões, servindo-se da .';ribuna éll)
( Respondendo, o dr, Ad]'bal R. da dr. Aderbal R· da bilva.

convenção de ho ie, o P.T.B govêrno do Gal. Dutra, sem que Senado ,)11 mesmo ria líberdade de gi,lva pronunciou magnifico impro- lUJMO A JOACABA
indicou o sr, Hugo Borghi um impol'le em quebra dos com- imprensa. ora em pleno vigor. viso, em que disse: Primeiro esLlfu Depois do grandioso espetácu-
clilndjdato ao governo cons- proruissos poltnícos e 'nem em soli- O golp .... dr 99 de o L I' 1"

•

, ,
e ' .

_. u U )10 'OI ouvindo para depois cumprir e lo cívico que fiai o começo da cam-

cltucian).. l de S. Paulo. A dClJl'irdüdp, reservando-se a L D K 0))]'" rio Jl1�I" puro pat
.

ti'

...."........,..".. ", " " no Ismo e w'al:zar as justa s aspil'a(',,"i,:'� ,I iJ'1- panha da candidatura dia Vilória�
-4:§§a �d1'l;yençiip não compe- completa liberdade de crílsca, as responsabilidades dele dr-cor- YO rl,f' apeco, O falo de ser o pr-i- a caravana rumou para Joaçaba,
"1éêeram nem ª sr, Marco�-I , , r ' , :ti." -t r

renf cs caem in[e,irame.nLe sobre as moiro candidato á alta investidura, recebendo, durante o trajeto, dJe ...

des Filho )1ero e ar. Getulio I H8.l';'Ci\L!ARAM A ].l';l)lGA(p\.O Fóroas Armadas nacionais, emho- a escolher o Oéste catarinense co- monstrações de delirante eutu-

Vargas, �,;Jlmo havia prome- Purto klegl'e, i \l�.) --:- Os Sr�. I'a Lenham os miJi,[.al'es contado mo ponto de par,Lida de sua propa- si asma.
'tido. LUIZ LesPlgN}lll' (�e F,a�'Ja, Loeovl- nessa jornada de indeclináv,eL de- ganda política, ,significava a inten- Em Xaxima. foi fei.[a llma -visita

"...... • --

':,
......

1"1; glldo PaIva, (' Jmw A']:[.un:o Ar<l- VC:l', ,com o apoi,o nnaninw da OP!- ,çiiu qur promelle:u realizar de ao Moinho S�o João, da firma
·"llT]iW 'rEVl<� MAIS VOi,oS NA "Tlha eomuDlcat'rum a du'ct.'ao da U

.. ,l1liioP,I,úhlica. __._.-.: ..1� , .. ,.' ,. , ']-- ' .. ,t'. \F" " N":rd',�'a ILda áFa--.: .... --, .-,_.'J --

--1-
-, .. - _ ._, ..

' C" - I-�-- ;o .' ,-
• ,érWl' malS E'B'CO as maIs PS l'aDas 'Ja,n':JOS1, «o' I ...1.... • e

..,�"
.-,_' BAHIA:.,: '. ,.

]), S: 'slta::; l'én{lncl.ils li êJltl�a. } I fi f�líj ií;\'1} 1,11.0 elp\'ados Pl'Ói)Ó-! in&tada.nclo uma �'�Wjêeia Ufl, Dí� brica de Produto Suinos "Diade-

Rio, ,� ,K) �� Ji}nJ dl�jJ)'eD na

.ea-l, (Jepnlação egL�bdllal lj'ela, .ltifi,'\hhla silo.s, que nito Docle SerI' drsfirg-ma- reloria de Esiradas de Rodagem
1 na", de André LU!la;rdi.

iÜlu'u t) iiÓH:H�la baiano Danta� Ju- daqu>,�a agl'emiaçã,o pll�'1�1�\\l'ia. A do ou delurpaúo ao sabor de inl P-;,' com séche 'em Xapecó. Em Flaclün:al uos Guedes, o dr.

tÜ,tH' i'epresentante baiano lJ.eela- Comi�::;üo Execllt;idl oe'aberá p1'0Ce- l'PSSE'S 'p�;soais ou partidári,o. Enl1�e ouLms causas doola�'ou' Adel'))a.l foi alvo de nma r.xpl'essi-
� .. '

,
, .

têm que dp,sejava de uma "ElZ para ciP!' á escolha tto:� nomes que inte- Por isso, sin(.o-me na obrigaçãu Criarei mai." estliifl:b:3 mais ('"co- v'a homenagem em que lhe foi ufe-

€empre df'sfaze1' a 1-e,uda de que o g:l'al'ão a chaipu. (�m subsLiLuição aos dI" fOl'mular nossa mailS formal rc- las. Aquelas para que mais 'nos recido um fino brinde.

>sr. Ge.Lúlio Va.rgas obtivera na que I'e,lll.lJlüiararn. pulsa aLais declaraçõe.s. aproximemos e nos conheçamos. Em P,onbe Serrada tev,e a Cara-'

13ahia mais VOibOS de que o se. Ola- • viana gra;ndiosa rrec81pção, faland<),

�,�o ��:����r��aA;ll��SC������S c��r� NÃR�0,C2�;�.�HR�;1�bo��ti;�S���i� D. JoaqUim Domingues de Oliveira �):e:�:toJ�)��ít�cO;:Le�n�re;ti�i�S;m ��=
oOfli,ciais da Jus,liça Ele,iü,ral, .o ora- do anunciado qLle o Sr. Gelúlilo

A 'd'
. . _

,

IDe da populaçao e do Du'eLorlO 10-

I' t S d
VI a e.S,pIrItual de SaThta Cat.ar.ina nao s.e pode a.preciarl cal ,dia P. S. D.dor frizou que o sr. Otavio i\o anga- Varg'aR falaria, on em, no > ena o,

sem centralIza-la no apostolado VIgIlante e llldllscuntllluo de A d I l'
,beiJ'a obLiv,era 13.480 voLos, en- o fa.lo é que o 1)mHl!dor pelo Rio

D J" . . .

'

gTa .eceu, em nome la canc 1-

quanto o sr. Gotúlio Vargas -apenas Grande do Sul nem sequer compa-
. oa�ull�, D�mlllgueS de OhveIra, ArcebISpo Metropolitano �luto e do Parüdo, o dr· Ylmar

d t d t P lá' 1\1
de FlorfanopolIs. .

d L
._

B10.0:�1. Disse ainda (.) epu a o l'e.ceu ou em ao a ,ClO 'onrroe.'. . , Oorrea, p1',esI{Í'enl.e a 'eglao ra-

t d Olel Ju A,pe,�,'ar dI'sLo, qLl"1' no Senado
VerdadeIro pastor de almas, sua VIda e uma jornada lumi- ·'1

"

j A
.

t' ,
'.

uelenisla mais vo a o, cor I -

é' 'o' d r
- . .

d ni
i:H eH a (e &SIS enCla.

l'aci Mag'alhães conqlúslara majs quel' na Câmara 'e. mesmo nos de-
nosa e evange Izaçao, gUlanr o com extre ada piedade e fer- A Caravana cheg'ou em Joacaba,
\'oroso zelo o rebanho que o Senhor lhe confiou.

'de 18.000 vaLos e o menos VOltado, mais círculos polHicos e militareiS, ás 22 horas.
,

.

de o dl'scUll'sO do SI'· GeLu' 11'0 VaI'gas,
P,elo bem dos fiéis, não tem descansado em sua santa mis- D' 3 "l C 'd'I'

'

Slntos o'bt'j\rerama]'s., ',la \rISI, alI oncor, Ia, rece-
. sr. ,tlll ,< .,.,'

, ..

são, trans'portando-se constantemente de um ponto a outro
5 000 an'o o lll1icn rl)pr('�en- continua a s-er assunLo dos mais bencJ.o no l)erÜlll'So., em Santa Hele-

• ,N1'CJU l
'

. "

e,m visitas Ipastorais, levando o ,confo.rto de sua presença a to-
-tan.te tl':ibalhislta eleiLo na Bahia, vÍ\'os come-nlá;l'ios. d

na e Jaborá, g1randes manil"esta-
os >os recantos da diocese, indiferente ás agruas da jornada,

sr. Luiz Lag'o, tivera apeiJ1as 1.600 'l'ivenaJm grande l'epel'cnssão em . .

I çõe,s de solidal'iLedac1e.

[o,d'o0. 0.- selol'es socI'aI's a,s "OI.'111aI1·s prll1Clpa mente em épocas remotas, quando era dificil senão E C 'd'
, 't

� � 1 :<'111 o.ncol' la, apos empo.gan fl.'

'" declarações sóbr'e o assun1.o do Ge':' perigoso o acesso a muitos re,cantos do Estado.
manifesLàçú'o, .em qLle esponLanea-

PHEFEREM A LUTA !leral Canrobol't P()l'E'ira (]a Costa, Inúmeras iniciativas de ex.traorcUnário alcance religioso mente o comércio fechou suas pOI'-

Rio, 4 (K) _ "Não 11a clima pa- CJue public,nmo� nmJtro local e nas
e moral lhe deve o nosso Estado e daí a benemerência a que la,� f'.n1 homenagem ao calÍdidato

1'1'
.

,

'1 [ "[ lar opo-e a mal'''' fez jús 'por parte do povo da nossa terra. ,.

f" 11 I' 'd
ira uma coalização po l,Ica' no qu.aJs o ] llS !re 01 11 ' , "

M
. . . tia Yilo1'1U, 01- le: 0,ereC1' o um'

.

J
' ,\ to f 'I I l'

"

'IAclar'aco-e'o aIS que Justas, portanto, as emOCIOnantes homenagens ,CL1CllleI)lto chaI'l'usC''), ao (l:l',�, I 'com-Piauí", doolar,ou o sr, ·ose _"-u Ol'mH l'f'pU sa a ,u", ,- • v. • " , • - ",-

t:le Ab1'eu" procer do PSD neste Es- •
I qdue O-ILtenl fora:m prestadas a s. eXCla. revnla., pelo tralllscurso

pUl'ccel'ê1m DelH'esentanles de to-
,. i e seu aniversario natalício.

tad.o, que alcaba de regressar de 1'e-
:ESPECTXrJVA NA BAHIA I "O Estado", associando-se aos sentimentos admirati:vos

diaS as CaISE<0S sociais, t) pi'c['niLo
.

E a,nJ>Dsceu'tou' N ) 'I' I ' m uniei'l)al, as aulnt'i,l}ade,::;, e:s:mas·
rezma. ' v' ,-,'" Salvador, li (A. .

- CDn ,:nua da coletividade c3!tarinense, aprese!1ta ao inclito chefe ela
Q m o diz é um dos enLu- L I' \ l'aJllilias, distilllas e numerosas se-

- ne, �
.

a I,pinal' a maior, ex'pec, a ,lva em

I
Igreja Católica no Estado, o preito de sua re.vere, !1te esUma,

siasLas du formula de eonciliac;ào
1.01'110 da COln�(\nr:ãü do p. T. B., com votos de felicidades e de farta messe de benç,ãos celestes.

nllOJ'iI'as r gean>Clre JlllmeI'O dI' con-

'por julgar que o meu Elslado ne-
anuncia.da ]Jara arl.1.anhã, nesLa Ca- __ .... ,

\ idaclo:ó.

()es'sila de llma tregua na sua aLri-
pilaI. Sabe-se que o sr. Landulfo Foram' derrotadoc:' os comUD1·stas

Tpl"JIlinada a CillILTa;cad:l, leve'

bulada vida política. Alves Almeida sCl'á indicado á te,'- � início eOll('.(l:rl'idissimo l'omICIO,

Mas e.ffi 'renes1Ila os dois gran- üeil'a senaloria. Os pelp.]}ista2 1l1- PARIS, 4 (U. P.) _ O soci;:tlista Vi!1cent Auriol foi elei- ('('ndo rpilo a aprescnla<.:iio do can-

des l1arLidos, o PSD e a r'DN, r�- sisLom na che;glut.1a aqLli, no pró- to pn-esiden.te da nova Assembl€ia Nacional, derrotando DS
rlida!o. () cir, João EsLivalrlLi Pi-

;_)el�m o acol'do e- dos che.fes po11- �jmo dia 7, do Senador Gü(ú]iIJ candidato-s comunistas e radical-socialista. DI'';. canclclatu a üel1uladu j)'01' Con-

itcos do inlerior qur encont.r;]. ou- . ,rargas, que s'e1',á recebido .;om Aur'eol recebeu 284 votos, Mal�cel Cachin (comunista) 170 cf)l'dia,

vlÍ i,gllalmenle Ü'pimão contrarIa á
uma gl'ande manife.star,:ão pUJ!u!:ll'. e Alexalndre Varenlll!e (.ra,dical-sockl.lista)98. H..rPl·iu:-�(' ii !w:';Soa do dJ·. �\.der-

coalizac;ão. Assim iremos á luta, .. A eleição de Auriol se tornou possivel comi o apoio do ])al H. da Silya, cnalt"'c0ndo-lhe a

• FALA O MINISTRO DA GUERllA MRP !)l'ojlpçã,o social .e políLira, T,unbém

A U. D. N. COLABORARÁ COM O ruo, 4 (A. N.) _. l'\!eferin.Jo-se ao,'
,- -------------------- apl'p:senLou os candida,los 1)1'esen-

d G t··· v H B -I [Ies. dr. Lúcio Corrêa, a se11ac!0,I', e

GOVERNO DUrrRA discLl'r.so do sena 01' e (li]O ,al'-

olIlenagem' ao raSlI L iJ
. á As,sembléia Estadual os srs. Nu-

Rio, -4 (E,) - Na sua anuncia- gas, o g'e-ncel'al Cam'u )('11' - ('ren'a

t 1, I PARIS 4: (U P ) O 1. °

d d B °I F !lies VlaI\eHa., Ol'[Y Mag'alhães l\Ia-

da reunião, a Comi�;são Executiva da Costa, minis 1.'0 (e bLwna, ,c- '." ° °
- emuaIxa Or o raSI na rança,

C t II B CI k e ao Ilerson llodades nlo e °t . ohlado, Ylmar Corrêa! e Osvaldo,
Nacional da U. D. N., depois de am- clal'ou: as e 0- ranco 'ar, ,'rIaS a . U v rSI,ar:13S

"'la e sucinla eX'posição feilta pelo - Custa a crer tenha o Seml!lor ,francesas assisth'am hoje a um banquete oferecido por Luiz !\Ielo,
J-'

f '[ l' 1 I ..� d· t d R I
- O di,scurso foi a111al1l]i,di,,�imt).

sr. Olávio Mangabeira, em torno da GeLúJi.o Vargas reI ° ,ars c é:C ,üa- t!IUxe, ue ,OI" as e a�oes •
.

d
"" lU "t d ntes b a"1·le� o� e"ta aUl t

' Usara;m ainda. da paluvl'a, 05

.sitnação política e' geral du país, 0ÕrS. E ,e se e:sperar, em ca�o :11 i l'- 1, umeroso� e,., li a ., r' � .1' ,'" .". v presen es a

I f
.

h Continua na Be
Jicull clclcidido que aquela agre"l maLivo, yenlla e e o el'eC{�r a ,\;!- omeag'em •

o MAIS- ANTIG0 DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletario e Diretor-Gerente: SIDNEI N(1CETI - Díretore �ARREIROS FILHO

Diretor de Redação A., DAMASCENO DA SILVA

Ano XXXIII I

Política
fl.ollan�polls, . Quinta·feira, 5 d.e Dezembro de 1946

o sr. Hugo Borgbi e o P.T.D. - Quem teve mais votos na
Babia. - A U.D.N. colaborará. - Outras notas.

,

valos.

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o 'ESTADO-Qainta.telra, ') de Dezembro de u4

A visita do Interventor Udo Deeke a Laguna e Cresciumai
homenagensAs que lhe forem prestadas

Víajou sábaoo pretérito parra Laguna Brasil Infante e que só na Escola, peda- de nosso povo e de quem lhe conhece de elevado baluarte, s. excia. dr. Nerêu Ra-
e C1\8S1C�uma s. exa. o sr. Interventor gógícamen te aparelhada, poderão ser des- Jerto os dotes pessoais. mos, dd. Vice-Presidente da RepÚblica.
TId'O lDeeke, que 1ge fê" aoonupanhar de pertadas, estimuladas, avivadas, com um"

.

A vinda de v. excía. a êste recanto da A êle que, de longe: de lá onde com sua
sua exrna, espôsa, d. Olga Deeke, e dos educação mais integral, mais eficiente, terra catarrnense para o ato inaugural de esclarecida energia de administrador
srs, jorlll.a'tista Gustavo Neves, secretár-io, para melhor servir e engrandecer a Pá- mais uma obra de real valor que retrata coopera com o General Eurico Gaspar
em exercício, 00' .lusttca, Edrucação e S2'Ú- tria a pujança da administração do governo Dutra, preclaro Presidente da República,
de e' rsenhoa-a: d'r.. João David Ferreira 'G�atos ficamos dr, Udo Deêke! do Estado, é mais uma pãgina que Nova nos altos mlstéres da governança da Na-
Ldma, .secretãr ío da F<l,zendra e interino Erguei, comigo, crrancas. um entusiás- Veneza acrescenta à sua história o ter a ção; talvez assista conosco a êstes feste-
dia Viação, 10brrrus Pibbicas e Agrículttrra: tico: viva o In ter-vemtor". honra de abrigar em seu seio ao precla- jos marcantes de obras Iniciadas no seu
des, ]<�eroeiTa Bastos, memoro do T'ribu- Depojs de de6pednl'-se ,elo povo de Iça- ro Irrterverrtor. proficuo govêrno, Nova Veneza, por In
mml dle Justiça; drs. Milton Leite da Cos- )"a,.$. exa. e comjtuva .prosseguorarn para

'

O povo desta terra, verdadeiramente termédío. de v. excla. sr, dr. Udo Deeke,
ta, procurador gemi Ido Estald'o; Heitor Orescíurna, onde chegararn às 19 horas. agradecido por mais esta grande obra, rea-; envia o seu profundo reconhecimento e
Blum, rdl;il'etol'-g;era,1 do DepaQ'tamento das EM CRESCIUlIIA IIzação de um govêrno fecundo, tão díg- na sua imorredoira gratidão 'os seus mais
Miunlildi.pa�i:dadres e senhora: coronel Can- A chegada, Ido caITO goveonemental em . namente representado por v. excia. e viva- alcandorados agradecimentos.
t íd.io QUlÍIIlItmo Rég ís, comandante da Orescsuana em ag,uOlrdada pelo sr.

pre-,lDente
reconhecido vos sauda com todo A obra administrativa do govêrno quo')Po licéa Mílttar rlo !E.sbado e senhora: EI- fieMo Adido cal'da.s Faráco e alras autorí- respeito, pois vê, na esclarecida atttu-te vindes de Inaugurar, é, como todos sabe

píel!:O, Bar-bosa, d'retor do Depar-tamento d'adies cívís le 'l'8ldgtiJosalS, e [pOr e,jementos de seus governantes o procurar atender mos. a que maiores beneficios traz à nos
d� Educação; tenente AJrruda Câmaa-a, I representatívos da ilnd'ÚISltri<l, do cornér- as suas necessidades mais urgentes, v..J" sa terra; sim por que é ai que se formam
,.a,judaillJte-dle-om:jlel1J8 da 1Jnterventoria e se- cío ,e da tavoura IC\l-eooiIUlll.let1JSerS. dizer, dar escolas e estradas, rende a, mais os homens de amanhã; sim por que é aí
tllhOll'a le dlr. José Danrra, orícíal de ga- estação fém-ea, encanumhou-se o sr. In- alta homenagem ao seu Interventor, que que se fundem as amalgamas em quem ")
b;lD<ete da ISecl'etaria ida Fazenda. U€JI'Vel1Jtoi' fedlernl palra ra .residência do com patrtotrsmo, brio e honestidade vem Brasil do futuro deposita as suas esperan-Precõsamente às 14 horas s. exa, e co- prref€lilto Adrdo Caldas .Faa-aso, onde r.cou dirigindo os destinos do nosso queridO ças; sim por que é aí, nesse alicerce quemítsva chegavam à ICIWarclie dJe Laguna, hospedado, Estado, se constrói o futuro da Nação.sendo festivamente recepcíonados, à

Exmo. sr. Interventor, a sua permariên- A escola é a catedral onde se absorvePraça da Ba'ndleira, .pelo sr, prefeito Ata- BANQUETE NO CLUBE DO COMÉRCIO cía neste rincão. embora breve, será, te- a selva da ciência e onde o preceptor éli'ba Brastl e demats ,aut'OrWOOIe6 civis, Às 20 horas de sábado teve lugar, no nho certeza, o marco inicial para futura. o sacerdote que com seu ingente sacrtfí-mililta'res e e6leslástlc<lls, d.irig,mdo·se a Clube do Comércio, um grande banquete reallzaçôes de seu profícuo govérno. No- cio aplica à pedagogia os ensinamentossegudr para o liocat onde será er-guído o oferecido pelo govêrno municipal a s. va Veneza já deve muito ao Estado; não é básicos da filosofia' do direito.novo e 'majestoso I&lIifídb da edílídade-
exa. e comitiva, ao qual compareceram al- ocasião propícia para fazermos pedidos, Abillo Oiosar'Borges. _ Embora outrosJl1:unilaipal, oaJt,emldo-lh'e a pede-a fundia- tas autoridades civis e eclesiásticas da- mas, há ainda problemas de elevana ím- oradores não se tenham referido ao lumental.

Nessa ocasião, fêz IUIS'Q da .palvae-a o sr. quela cidade e dos mtmtcípíos círcunvízt- port.âncía que merecem os auspícíos _dO signe patrono do nosso grupo, quero
nhos, bem como elementos de tôdas as govêrno. Há ainda vias de oomuntcaçõe s também neste recinto, prestar a nossacllr·. João Ouabberto Fntr tado, promotor classes sociais. como a Serra S. Bento que bem poderíam homenagem de pósteros a êste grande bra-plÍbliro d<l COTI]aa'Oa, que em nome do

govêrno daquela próspero 'com,una do Findo o lauto banquete, usou da pala- ser reconstruidas afim-de que trouxes- sllelro.
'sul-cata'rLnense ,p1'oferilu o .l'leguiJl1te 'd:is- vra o prOfessor Marcíllo. S. Tiago, inspe- sem um movimento cada vez maior para

Baiano de fibra, professor emérito, jor
ourroo: .

tor escolar daquela Circunscrição, que, o nosso município de Crescluma, benefl-
nallsta iluminado, pedagogo incansável,"O ato que v. exl(jia., Sir, IntelT?ntor, em nome do govêrno de Cresciuma, ofe- ciando o de Urussanga, o de São Joaquim
Abílio Cesar Borges, Barão de Macaubas,acaba d€ p1'<ltica;r, a'ssel1ita'ndo a peer,'·' receu o ágape, proferindo brilhante Im- e trazer um laço de Irmandade mais ín-
soube elevar bem alto o nome do Bra�1lfundamental do El(j:ifj,OiO da ,nova Pref�i· provlso, que foi pelOS presentes entusiás- timo com o vIzinho 'Rlo Grande do SuL . .

d I
_

,

t' d d t 1 dld Um estudo acuI�do pelas autoridadc� na Europa e nas AmerICas nas e egaçoestUI'a, tem o sigmifiOSlclJo ,00 ll'ealiza<:!ão dle Ica e emora amen e ap au o.
. �t .

I t- I que lhes foram confiadas. Patriota Inslg-U111a "e']'ha aspiraçã.o Ido,s llagurnenses, Em seguida levantou-se o sr. Interven- competentes consta ara a mpor anc a que
ne, inspirado de brasilidade, aboliclonls.De 11á mu,ito 'que Lagul1l,a vem bata- tor Udo Deeke, para agradecer aquela trariam essas comunicações, por que não

Jlharndio pa,ro a cO!lmecruçã.o relês'se olJjetilvo prova de estima e de aprêço que lhe era só trazendo beneficios à zona carbonífe- ta intransigente, escrevia com lU� p�na
mas, ru; iParssadas ardltnlÍJl1'i.straçOes, que prestada pelO govêrno e povo de Cresciu- ra de Cresciuma, Iria de encontro à zona Inflamada páginas dei C\Vlsmo. n ma or

lnlllito ,se esfOrÇR1'aJm pela .sua efetivação, ma. de Urussanga que hoje te� como p!,drão do espírito pÚblico p�_a g'prensa, �rm�u,esbarral'a'm sem.pre {:om a f<l,ltra 'dJe recur- Demoradas e frenéticas salvas de palmas na indústria extrativa a Cla. Slderurglc'1 à sua custa, por ocas ao a guerra o a

SOlS Sll!ficie'Dites paro 'levall' o ,empreend!l- abafal-am as últimas palavras do chefe do Nacional, que com esforços Ingentes ragual o batalhão
t
dos' zu�vos BalaJClos

menlto a bom êxito. govêrno barriga-verde. coopera para o desenvolvimento do sul que táo herôlcamen e se ba efu nods r111-

Co ib ló
. • Cid E l'd d de nosso Estado, encaminhando esta ri- cões de nossa Pãtria, em de esa e seuu' e agoil"<l ·essa g rIa, graças ao VI- om a pa avra, o sr. r. uc I es e

lt. solo e da sua integridnde.gol'oso am'paQ'o qu'e rtem merecido uo go- Cerqueira Cintra, juiz de direito da co- queza do ouro negro para os a os tornos
A Abílio Cesar Borges, pois, a nossa ho-vêmno ele v. excia., lao ·sr. AtaLLba Brasill.. marca. levantou o brinde de honra a s. de Volta Redonda, usina que dará ao nos-

esforçado e {'!tlligelllte :prrefei'to murr.j('iprul, exa. o sr. general Eurico Gaspar Dutra, sno.o-na,miCaadeO fBI'nraanSiclelaras.ua eme.1<clp:tçào eco- m��als��'grande brasileiro que foi o Ba-cuja a,dministra!;láo, datamuo, embora, d€ Presidente da República, sendo acoffi:pa- ltpoucos lne'Ses, se tem af.ill"ma'clo Ipor l.lma nhado por todos os convivas. Ao lado das vias de comun1cl(:5es te- rão de Macaubas, que tanto ena eceu o

rerie Id<e reailli'Zaçôe.s �m prul Ido >bem co- EM NOVA VENEZA mos ainda a agricultura e a pecuária que Brasil, que tanto pugnou pela Instru-
Jeti'\'o e da mehhoria da c.iJda'de. As 9,30 horas de domingo, s. exa. e comi- também são merecedoras dos carinhos dos ção pública em nossa Pátria, que, pari
A '0(ln,stlução de Inova Plrefeitu"o "ia tiva seguiram viagem para a vila de Nova nossos dirigentes, O nosso agricultor ain- passu fundando colégios formava solda

uma Q1.E!c'essidaclle qu,e ilmpuTIlha. 'Jllesr.a oca- Veneza, município de Cresciuma, ...flm-de da não está devidamente aparelhado para dos para sua defesa, o educandário de
f·Ulo em 'que as própri.os pal�tic'UJmres, co- ' lnaugurar o grupo. escolar "Abílio Cesar uma renda produtiva racional. Falta-lhe Nova Veneza, que o tem por patrono, e11-

mrO qUle dle,s:verta,nldo' Ide 1.oI11'g<l' apatia, Borges", obra de seu dinâmico govérno, os ensinamentos modernos. Tem o nOSGO trando' para a vida cultural de Santa Ca
,"oltam suas ,,,,stas para o em:bel!ezU<l11€111- A sua Chegada foi o dr, Udo Deeke sau- colono a fôrça, a perSistência, o amor à tarina, sob as ordens de abnegados pro
to :<la- cidaele rt! f!€! :1amçallllJ à conõl.cl1ç110 dado pela escolar Luiza Euza Canella, que terra e si êstes fatore� tivessem uma as- [essores, formará batalhões de zuavos ca-

de '111odiernos e ooWoll'táVleris ,edlirl'kios, proferiu o seguinte discurso: sistência técnica de agrônomos que com tarinenses que com sua cultura e seu p�-Era com dresgôsto e qualSi

enrve:rg-únha-I
"V,illld'e a 1ITI1lm a,s iCeilancinlw(S porqu'e éles cooperassem a desenvolver suas atl- trlotismo saberão elevar o nosso quer! o

d'Os que os ,filhos ,desrta reidad'e olh<lvam clJela,s é o ,remI() dlOS céus", a,ssiol expre<;- vldades, administrando-lhes enslnamen- Brasil nas ciências, nas artes, na medici·
paa'a a sede ele Jseu govêJ:'DJO Jn.Ulnl:cipad, sou.se JiesUJS às .oria,nça6 de Jeru"'llém. tos modernos e eficientes, terlamos rea11- na, no comércio e em todos ramos da ati
a�'anhralcla e :ÍJmprõpria. E 'hoje os escola;res dle Nova Veneza, zado uma obra de benemerência e de pa- vidade humana, ombro a ombro com as

Hoje, iporém, lestou ,certo, a alegria se aquÍ Q'eurr1,idlos, com o ICloração tTansbo�'- trlotlsmo. Nações do Mundo.
apodiera dos cOI'arções die wdos os ,1·agl1- daJnlte de júbilo, é com jurSt'O orrgull.o que Ao lado do pequeno agricultor está Exmo, sr, Interventor, finalizando quc-
Illle11ses, que já alntevêm, mo esPaJQO onde sallbel,alm o >exmo. 'Intervenwr federal, também o pequeno criador, Também êste 1'0 expressar nosso agradecimento pela
ora no's enco'nltTam,os', o Iped'il tIo nlOder- que IDlum �'asgo rele bD,ndadoe vem a No- sem Instrução de pecuária, por vêzes sua honrosa presença e, coroado de êxito
alO e 'imponernt'e ed1rfíolo ide sua Prefei- "a Veneza especia,LlThente cortar II fita muitas perde seus rebanhos ocasionado que seja seu govêrno o felicitamos com
tUll;'a. sh11'bóLiraa ,Ia linialUig,urJ:1ação do gru.po €'s- pelas epizootlas que Infestam nossos cam- todO entusiasmo".

Olhan�o .p.aJra ê,be, e'niConotJrarão estÍmu' co,lalI' "Abíllio Oesaa' Borge,s". pos, Aí também se faz sentir a necessi- Demorados aplausos puseram fim as úl-lo pall'R mati,s rahto·s pl'anos, para mra,;,s for- Bellwin'do Isejar,rs 'em nosso metio' é o dade da técnica racional administrada tlmas palavras do distinto orador,
ces impuLsos e malÍlS aü�ladosrus real,i- oo'aKlo fLmús,so,no 100 'povo aJgJl'adiecklo dle por veterinários que lhes acompanhassem Levantou-se, .após, o jorn!,lista Gustavo
za,óes. Nova Veneza 'e prml(J]palm,ente Id.os cora· os passos, que lhes fizessem sentir a ne- Neves, secretárIO, em exercIClO, da Justi-

O· 1.0cal 'e'5lcolhido, sntulauloo·se entre o ('Óes jUlven�s! '

cessidade de salvar a pecuária para a ça, Educação e Saúde, que em brilhante
ln8,1' e ra cidade, nlão podaa, ,sO'b o prisma A Icri<lu1ça d'est<l ted'T'R, 'na SÍD1geleza de grandeza de nossa terra. improviso agradeceu em nome do Inter-
psic,o�pgico, ser !fiais Sig,I1"f.icativo. sura exp,'essão, en\levad'a pO'r uml senti- Resolvidos êstes prOblemas teremos ventor Udo Deeke as homenagens tribu,Há 'neLe como 'que uma ipeil'eIlJe ad'vrer- meDito suhlml!e de Igl'altidão ,pan-a com cumprido o nosso dever para com o tra- tadas pelo povo de Nova Veneza, sendotêlnôa: Mostl'<lmdo Ul11� frell1lte ipaJra a ci- aqule1es que 111'ão lhes d€\SCuidalll.l a m- balhador agríCOla e rural e sobretudo

an-I
frenética e demoradamente aplaudido.dla,de, arponta,rá ao arc1lm,in1stra<hJa', os pro- beli.gência ,e procuram cada vez mais cim- dado passos gigantes para a grandeza do Depois de um ligeIro descanso, retornoublemas lloca,is KJa ;profldêniCia dos servi- ,zelar-I'he's 'o e"pí,rii�o pela cultUJra e.lcolar, Brasil. s. exa, a Cresciuma; de onde regressou a

('OIS :públ,icos, d" bem esta.' d� .seu povo não pod'eria neste dlia tão solem.e para Exmo. sr. Interventor, inaugurastes o Laguna, tendo porem, na sua passageme, ,oo'bretudlo, nesta época difírul E' tor- a hJsrtórta! leelUJCacirQJl'al� dêste pro·«ço de Grupo Escolar "Abilio Cesar Borges". Não por Tubarão, visitado as obras do glna-1I11€\n�O\Sa 'em que lVivemos, rlio amparro jf"firucão Icatarmense silienrciaw a;nte o su- devo terminar minha alocução, nem deve slo municipal.con�.l'I1uo e escll31'ec]d'o '30'S desVlallidos ela cessor do govêrmo qUle repre&enlta. 'I con- o povo de Nova Veneza. deixar de prestar ' Em Laguna, após ter jantado, s. exa, esorte, aos que babutanu, para a conquil9la tiln,uação da V0'11Jtald'e férrea !do dr. Nerêu uma grata homenagem, deixar de render o comitiva, gentilmente convidados, compa-dIo :pão d" cada d'ia, Inão só por um de- Ramos. Nega.r·lhes o IdliJre�to· que lhes ea- t·
-

à 1 f i ." I é ..
no Congresso Lagunen'\>ler :prssoÍpulO de Ihul11iarnlÍiclJade le do_ .,'011'- nosso culto de gra Idao que e que O O ['eceram a so r e -

" be perraJnlte {) povo ,catarrin1'€i!1'ó'e é 'procu- criador do nosso grupo escolar. 'É àque- se, para às 23 horas r�gressar !': esta ca-<ta,ri'E!elade humam,a, 'Co,mo rnmbém, pana 1'a<r tf,Uigiu' a Iv€it1da�1e ilnJsofismá'V'el de suas le que si não foi o pioneiro da instrução pl�"l, onde Chegaram as primeIras horasaJtender à advertência Idle avisado sociÓJo· clbras 'que ,se '€rstenrdlem' ,par todos Os 'I'e- i I d d d d tgo, quand:o ,ensi.n:a que "000 'só a voz das ca'l1lt06 dle '11Iossa t€rnm com testemuahos pública em nosso Estado fo o seu ma s a ma ruga a e on em.

altUl!1a's '11IOS ad'V'erte, mra,s, J)l'iQ1Jcipa.lmenrte purr'O's dle amai' a \seus fj:lhos. .v.....__..w............__-_......_...........,..._.-..... wI".__-_-_-..- .-...- ..........----......---.,

a, dos abis!l1rOs, OOI11,]:>r·e ,que os êrr,ro.s 810: Os go,venn'Ols le o's homenls palssa,n masc,iais cOIl1d'l<lgram a,s ailuna'S €, 015 tempo's"; fiJcam os' maQ'cos ,�llIcl:eliév,ei:s dle suas <,brasvoltrundo a 'OlItJl'a frr€ll1,te pam o mar, re- para testemun1har as Irealrizaçôes d" SlHi'SIembraJ'á, permart,entemlmlte, que cot.a cio afd.mmJ'straçOee.fl;;rde ti:rn ,seUl progJ'esso e }Su'a ,atj-;'('l vi- Dr. Nerêu RaJl11rOS lsemeou :POdO noosada ICOlne,rc'lal, ela pri:vi!egiradra. situação de V€tl"'J.'a grupos €/oco,l:ares em !tão elevad'opÔllto marítimlO ,e 'q.ue, po�'tra.nto, é ,n,e.ces- Il1IÚJmero QJue too:nlal'am Samta Ca',arinasáll'io a,!iOrIlgar a vi,sta ,e renxell'graJI' pra SO° um dOis iEstad<:ls Ima'i,s adiOO1 taldos da)ildian'ierd'ade elos povos, a fante da rique- União. I
..a dJa,� mações e dia grandeza Idas ci- ,A jlnlStruçã'O, /Colmei'a !insuperável ondeclIal(]es. se arprrÍ1l1ora, a ilntelJtg1ê>n'cia juveml, foiDa ,sjjnH!se dêsses dois r2JSp<ectos da seu f.·aJCo, ma'I1Clou, 'por assim d,izer, umaquestão, d:a sua harmoniosa conjugação, época ele 'Oun-o Ula hist6r'ia de 111IOIssa tersaJll'á o reng;ramdecimenoo de 'Lagun1 e a �',a. 1!:le foi o pai dia �nstrrução ca,tari-}lrl"oopelridaJd'e de seu povo, nlernrse.
ExmkJ. sr. dr. Ddo Deek,e, a :pre.semça Dl'. lUdo IDeeke, ,em Ul,ome dia'S profes-d" v. exc1a. Ineste ruto, m,uito, no.s hlYllIra ,so'ras 'e coneg1as d'e NQ'V'aJ Veneza, sitnce

e ,dlesvam.eoe; :por meu ilnte.rmédio, 'vão a,s ral11e111lte agrad!eço a genllUI,eza de vossasauelaçõe's resrpe'tosa,s 'e ail11lÍ'ga,s da geUlte pnesençra neste Idia tão Isol.etl<e ipa'ra nós.lwgun<ense, que lhe dleseja, neste "paga.' Deu's, rtodo poderoso, que vos concedadie luzes de se honesto e OpeI1OSI) 'go- sua, bénrção ceYestilal.vênno, o m€lsmo êxJt'O [.las rativi'da,des par- 'I'en,ho dIto".ticuiJlarres que os ancançados po�' v. excla. ApÓs dirigiu-se s, exa. para O local ondena vildJa púrblica". se acha erguido o majestoso edificio es-V:lbra'ntes ,salv"", de ipaJIITIJas ecoaJram colar, hasteando o pavilhão nacional.às últilmas .paLavras do orraK1'or. Em seguida foi s. exa. saudado em bri-T6l'minada es�a parte d'a visita de s. [hante improviso pelo sr, Dionísio Mon,eJr.'1O.. à Clidade lag:ul1ense, 'e após' ligeiro dardo, adiantado Industrial, que em nolià!e!sca:nso, .prossegUllill! Ia dlvst:imta caravalDa me da popUlação de Nova Veneza agrade-'rrra Cresciruma, em ca,ro'\() especial ,pôsto ceu a constr'uça-o daq 1 d d' ri'_" ã I ,ue e e ucan a o,sua 'U1SPOSIÇ' o ,pela direção ida 'Estra-
nue vinha beneficiar os escolare- locais,da de Ferro D. Teresa Gl·ilSbma." r

EM TUBARÃO sendo ao terminar seu discurso muito
Ã 'sua passagem ,po,r TLFba�'ão, $. exa. aplaudido.,

era agwardad'O ma ,estação férrea pelo sr. Depois de cortar a fita simbólica, dando
prefeito municipa'l ,Aelr�aJJ1'O Mo<"imG'I1n e por inaugurado o novo grupo escolar da
Illlt.a.s autol'i:ded<'!s civ'il'; e eclesiáJS.tLcas, quela florescente localidade, s. exa. e co

que ]i]le ra�)I"e.s€/n:ta,I'arm cumprimentos, e
mitiva encaminharam-se para o páteo do

à sua obJ'ilohantJe comitiV'u. novo grupo escolar, onde teve Início o

EM IÇARA programa organizado pela corpo docente
Em Içara Ia ca,ra'V'amla irnterVe'Ilto-/

do estabelecimento, que constou de núme
�'ia'l €iDa e9pera'dla pé'l'as' aJUltor.id'aJd'es ros de cantos e recitativos pelos alunos,
locai.s le esco]ares, que lhe aprresen- e que mereceram fartos aplausos de todos
w!ra:m CU'l11!]Jr�mentos. os presentes.
Nessa OICiaISIão, o padre Agenor Ma/l"- Terminada. essa parte do programa. ')

quas, coadjutor ..cJra pan·óq.ud!a rele Cl'·esciu- 5r, Interventor percorreu as dependências
'lna, ISlaiUdlou o chElfe Ido govênnlO 'oa.taa'i- do novo prédiO escolar, colhendo a melhor
rnenls? em V1i<broante ,imlpr'Oviso, ,sendo ao lmpressão de tudo que lhe foi dado ob-
tenmmar muito arpmuldiuo. servar.

Seg;uilU�se-bhe com a ,pa'lav.ra a prof�- Ao meio-dia foi-lhe oferecido um almô-
oo,rra. Tdla Rizzi'ê'r'i., ,Que ,proferiu o segUIn. ço. no qual tomaram parte, além de sua
te d11SCll1190: \ comitiva, industriais, comerciantes, lavra"E com a mais viva gratidão que lçal.'a;- dores e operários.
hoje" recebe o chefe de Santa Catarina! Oferecendo o ágape usou da palavra o
Quisera, exmo, Interventor, neste mo- industrial Alfredo Bortolluzzl, que pro

mento, poder me expressar, como deve- nunciou o seguinte discurso:
ria, mai�. f�ltam-me palavras, para tra- "Distinguido pelos meus amigos, não
duzlr o JUbIlo que vai na alma da crian- fôsse a modestia de quem melhor do que
ça de I"ara, a satisfação e o reconhecl- eu devera desempephar esta

IncumbênCia'jmenta dos colonos e operários que vêm coube-me a honra de trazer-vos hoje. sr.
em v, excla, o continuador das fecundas Interventor a saudação do povo desta la
realizações do govêrno de Neréu Ramos bórlosa Nova Veneza.
que, hoje. merecidamente. exerce o alto É pais com a mais viva satisfação quepôsto de Vice-Presidente da República. direi umas breves palavras que t�'aduzaD1
A criação do Grupo jbscolar, êsse gran- a alegria do povo desta pequena gleba de

de melhoramento que irá proporcionar Santa Catarina, neste :lia que temos p
aos povoadores desta vila foi um gesto honra de tê-lo como nosso hóspede.sábio e inteligente do administrador do No pleno desempenho desta missão va
Estado, porque pensou em beneficiar êste lho-me da oportunidade para fazer jús ã
recanto que também é Brasil, pensou na amizade que nos liga desde tempos gina- I
criança pObre da redondeza, pensou aln- siais, pois, no alto pósto que v. excia. se
da mais, pensou nas fôrças latentes do encontra bem merece o reconhecime!lto

Cambio
I SIMBO- 1 VENDA I COMPRALOS L IYRE LIVRE �
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,---------

74,555
18,50
.0,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,�224
4,5232
10,2778
3,855

MOEDAS

';f;

[U$SEsc
Blv
P$ch
Sw.Kr.
Sw.Fr.
l\I$N
O$u
DanKr
Pts
Fr.fr.
Vm/3
Fls
Blg

175,441618,72
0,761
0,445'7
0,6Q39
5,2109
4.3738
4,6108
10,6062
/3,9008
1,7146
0,1574

Libra
Dolar
Escudo
Peso Boliviano
Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suiço
Peso papel Argentino
Peso ouro uruguaio
Coroa Dinamarquesa
Peseta
Franco Francês
Marco
Florim
Franco Belga

0,1556

0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do
sem confirmação

Banco do BrasiL'1

A••unto.: Juríllicos -- Comerciai. -�,Rurais e Informativ?
Bndereço Te}. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarm8
Con.ulte nOl8a Organização ontes de le deéidir pela com

!)ra ou venda de imoveis, pinhai. ou qualquer'
empre.a ne.te e.tado

'
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Esportes

FARMÁCIAS DE PLANTÃO'
E&[al'âo t!t> plantão, durante 0>'

mês de dezembro, as seguinteS'
farmácias:

10 doming'O - Farmácia NelsoTh'
- Rua l·'elive tlcltmiclL.·

7 súhado -- Farmácia M0c1erll1tH

1-
Praça 15 de No\'embrD.

8 domingo -- Farmácia Moderna;:
-- Praça 15 de Novembro.
H sábado - Fm:mácia Santo.,·

Antônio Rua João PinLo.
15 doming'o - F-armácia Santo>'

Anlônio - Rua Joiío PinLo·
21 stíbado - Farmácia Catari-

nense - Rua Trajano.
22 doming'o - Farmácia G.:"1tari--lJ

. ncnse - Rua Trajano,
25 quarLa-J'eiru (l\'aütl) - Far--

mácia R:aulivoil'<l - Rua Trajano··
28 sábado - Farmácia Santo"

Ag'osLinho - Rua Conselheiro Ma-
i fra.

Antõnio:,.,_

TELEFONES MAIS NECESSITADOS ..

Bombeiros , .•....••••• ,... 13U"
Polícia ...........•........•.••• ' 103i.".'
Delegacia O. P. Social ....•..••..• 15781',
�faternidade ... , .. ""........... 115'"
Hospital Nerêu Ramos .. ',' . ••••• 831,
Santa CaM '. .....•..•• 1031l>"
Casa de Saúde S. Sebastião •.••.•. US.e·
Assistência Municipal ,..... 166�
Hospital Militar ..............•• 11�1
140 B. C. . .. ,� ,. l5JG;,
Base Aérea '.................... 788"
7" B. L A. C. 159J
Capitania, dQs)?orto9 .•. , . . . . . . . .• . 1380'
16" C. R. ..•....•..••...•...•••• 1601!l'
Fô"ça Policial .............•. ,... 120�
Penitenciária , ,. lS1�
HO Estado" ,.......... 102.
• A G'\zeta" ,< , _

, • • 1658
• Diário da Tarde" ,.... 157�
L. :8, A. ..,................... 164lj;,
Em)). Pu.nerária -Ortiga "

.• , ••.•. ,.. 111»'

,
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Sômente 1Jiíiíí)i- lhe oferece.
--"UM RELÓGIO AUTOMÁTICO·

• •

.

.

......
•• , •.••

- •. , o·, ..•
"". "0 .� •••

. � ._

. Neste novo relógio automático Tissot, que dá corda a si mesmo .

ese encontram incorporadas tôdas as potáveis qualidades que

'caracterizam a marca Tissot. Porém, éle não é apenas um

relógio antimagnético, de alta precisão e de resistência, prote-

.gído contra choques, à prova d'água e pó. Êle ofel�ce também

.. a garantia exclusiva de 'I'issot, o famoso Certificado 'I'íssot de

'Garantia Contra Qualquer Acidente. Durante um ano, Tissot lhe ga

rante qualquer consêrto, que, por acaso, se tornar necessário, bem

. como a troca por outro Tissot Automático, caso seu coneérto seja

impossível. Admire o Tíssot Automático nos bons relojoeíros.

Ao adquirir o seu Trssct
Automático, não deixe de
pedir o Ceruücado 'li,sot
Exclusivo de Garantia
CoutraOualquer Actdente,

.�<'() .... Cr.'$ L._Ji'fo/,(} !

I'fll!,P!lr/(" .Cr;3 l. HII;/)U II

!�����"�,�,�,�,���,,�_�'" _ }�_.--:_------:_--------------:_----------:_--:_--:_....._------....._-:_-: DI
(

OMIEGA

Vida eocial Prometem sensacionais

ANIVERSÁRIOS
MARIA SILEIDA

Completa hoje sua ,4·. primavera
"� inteligent6 menina Maria Silei
",da, prendada filhinha do sr, lzidro
,Costa e de aua exma. espô.a Lu
"oi ia Amaral Coata.

. DR. PEDRO DAVI FERNAND:ES
DE SOl:'ZA

A data de hoje assinala o ani

'·versário natalício do sr. dr. Pedro

revelações Ainda a 'participa-
WASHINGTOX, 4 (D. P.) - Quatl'O senadores republíea- -

Inos insistem em sua decisão de revelar, amanhã, um doeumen- çao nos Dcros
to sensacional sôbre as atividades do govêrno militar norte- Rio, 4. (A· N.) - Esteve reunida

americano na Alemanha. E Isso apesar de o Iíder {la polítíca novamente a comissão incumbida

externa republicana, senador Vandenberg, já ter advertido que de elaborar o projeto-lei sôbre a

tal publicação poderia fazer nauíragar todos os resultados da part.ioipacão dos trabalhadores nos

reunião das Nações Umídas em Nova York, "frata-se de um re- lucros das empresas, ficando as

Iatõrfo submetido á comissão de Investigação do Senado pelo I sentado que o ministro da viação,

advogado Georg'e llIeader depois de um inquérito de 3 semanas fará consultas entre as federações

V It d U· tó
.

f
na Europa. I ele indúslr-ia e Comércio, dos em-

U 08 a IS ria E
• . d' t t

pregados e dos empregadores.
une ao seu anugn IS an ejCo '''Ir adnPatria um número da revista O VA- n mu

LE DO ITAJAí, edição dedi- d s" ecada a Floríanõpolts, e assim O esa Ir
estará eontrfhuíndo pae-a Lavras, Rio Grande do Sul, 4

maior difusão cultural (A. N.) - Caiu a três léguas desta

{le nossa terra cidade, na fazenda do dr. Cr-ispirn ISTAMBUL, 4 (U. p.) - Dois

Re'Iaçã,o dos passage i ros que em- J de Sousa. um avião da Base Aérea !jorna is de Istambul publicam noti

barcaram n/ capual, dia ..; :12. pç:�:1 e1,e ,Cwnoas, pilota�o pelo tenü'.lle cias �Ie que o generaliseímo Stalin

aeronave da Cruzei ro elo Sul. Para F 81 nando Cachapuz. O aparelho m- encontra-se ,gl1aVemeIllte doente.

São Paulo. Gui lherme I.:alvacanti osndiou-sc, morrendo o piloto. Não o correspondente politíco do

Genove,ya;' Hermano Pistol iz], An- foi encontrado outro tríputante, "Tanin" cita noticias autorizadas

dree Charlette Paula FurLlunann, O coroo do aviador Cachapuz foi .que afirmam que a doença de Sta-

trazido para esta cidade. lin é tão grave que "todos os altos

LAR EM FESTA

:Davi Fernandes de Sousa,
. pheiro-civil.

enge-

Está dtl festas o lar do sr. Zanzi

bar Lins, com o nascimento de um

robusto' menino que, na pia batis

mal, receberá o nome de Zanzibar,

Possuidor de belas virtudes pes

,;soais, conta com inúmeros amigos
,'·e admiradores, que hoje lhe alIl1'e-
sentarão seus cuorimentos, aos

A data de hoje traz-nos á lem

hrança outro vulto proeminente
ele nossa h istória, a do Imperador
Pedro H,

Stalin gravem(jote
enfermo

'

D. Pedro 'de Alcanlara João Car

los Leopoldo Salvador Bibiano

Francisco Xavier ele Paula Leoeá

dia Miguel Baf'ael Gonzaga, se

gundo Imperador do Brasil, nas

ceu no Palácio da Quinta da Bôa

Vista, em São Cristóvão, a 2 de Gera ldina Batista, Dr. João Hmsa,
dezembro de 1825 ,e faleceu num Antonio Fedrigo, Rosinha Fedrigo

Ileneroso donatl'vomodesto. Hotel de Paris, em 5 de Malty, Alfrooo Becceli e Afonso U
lÍ'ezembl'o de 1891. Ferrarí. Para Rio de Janeirc : Ola- Fomos procurados, ontem, cm

d d A
.

S t
.

P d \'
. restabelecido da doença da prima-

Era f'ilho de ,D. Pedro I e a vo le SSlS, ar ,01'1, e 1'0 i .men- nossa redação, por duas senhor-r-
,

.

d P 'I M t \l'd U f A vera passada e o seu estado de
Imperatriz D. Maria Leopoldma, ros, au o a a, 1 ai 'e lna,u, u- tas, magjstrandas do Instjtuto de

d t H t ]\(" S t R' I saude "é cada vez mais grav1e".
haye,ndo sc callJs'Ürciado em 30 e gus' o ly,a a, _, Il'Hlll an os, 'Y;t" - Educaeão, que nos vieram traz,}r

D d OL
.

1\1 L N' 1\1 1 I O "Tasvir" cita ci'rculos poli ti-
\Oaio de. 1843 com a Pr1ncesa . o av,1O I ,a a, 1 'orma ' ac lD.L c, o donativo de Cr$ 50.,00, para a

l'!J.el'eza Chri,stina Maria de BO'llr- Ya,lmÜ'é de Oliyp,il'a, Vinicius Li.c Caixa de Esmolas de FIOTiaillólhl- cos de Sofia, que dizem que a

bon e elas Duas Sicilias, pOlI' pro- Oliyeill'a, Hereilia Cathari!l1a I.Lt lis. doença de Stalin "tomou um cami

cLH'aeão, em Nápoles, vindo sua Luz e Osny Gama D'Eça. Desent- Foi um g'psto dignMicante Il1S-
nho perigoso, a despeito dos 81<J

esposa a ser a terce,ira Impel'atl'iz barcados na mesma dava. Procc- pirado apenas pela. caridade das forços dos médicos",

elo Brasil e cognonüna.da a "Mãe denGe de Curitil)a: John Gilson. jc\vens pl'C�fe'�1sioras qll�, !l1ão de-

dos BrasileiI�o.s". Proce.denl,e de São Paulo: Sandl'a olimando os seus InOlue,s, deseja-
Vê ,passa'r mais uma desta .nata- d I C 'e G b' Alo" GonzagaEsmel'adamenle e ucac o, com ayl s ,ar I. 15m . I .

ram 'que os mesmos não fos�i)1ll
1ícia, hoje, o Sl·. Dilmo So'lon da cu'ltura de al'li'sta e de sábio, foi Cayres Carbi, Ludo Hogefeld e publi,cados .

. , Silveira,. radiotelegraf4sba da 'De-
um dos mais illlStl'1lidos monarcas Oldegar Franco Vieira. Pr-ooeden,te Atitudes como e,ssa devem snI'

les'acia de Ordem Pomica e Social, do &eu tempo. elo mo de Janeiro: Hagop Azarian, .seguidas pelas pe,ssoa.s inajs aqui- Nova York, 4 (U. P.) - Infor-

,onde é grand·emente estimado.
O que foram os 48 anos de seu Domill1guE's Suerick Bezerra da nhoadas ria fOl'tuna, maXillló,\ num mantes diplomáticos declaram que

.SRA. MARTA AREIAS :DA SfL':A
reinado é impossivel descl'evell' Teindade, Salvador Pire;s, Valerio momenLo em ,que, com a ap;"Jxi- o marechal T.ito enviou aos minis-

Aniversariou-se, (ml·em. a Sra.
ne;;ta rápida nota e ao subscritor Gomes, Manoél de Oliveira, Adrião·, mação d-as festas de Natal, � justo tros do Ex:teriór novas propostas

Maria Areias da Silya,' e::..":posa do FpaIlJc' co L' 1 a J' Olg d
-

d ta-o de 'fries-
fa,l,ta preparo Isuficie.nte. " , I IS 1I1 Ulllor, a 'e e é humano que os desvalido;, ja para a soluça0 a ques

.

,
'.

sr. Licinio Teodoro da Silva, co-
Mas e,le foi, também, como mui- Araujo Si:lveiiI"a, Dr. Manoél Pedro sorle tenham um pouco mais de te e dos límite.s entre a I1.lgo.slavll3;

Los OUÜ'OIS .um grande brasileiro. da Silvei-ra, Jacy de Medeir,o.s Rc- conforto em suas dolorosa� cxis- e a Ilália.

e .hoje é um elos vultos destacados gis, Hei,tor ele Souza tinta, Maria tenciás. Não foram ,publicados deialhes,

de nossa História Pátria· de Lourdes Ramagem Lima, Gui- Em nome ela Caixa de ES�1Iola.s mas esses infiormantes diz·em que

T:]onJCrl3gelJS ,í sua memória! lhcl'me Co:ltinho, ,dp .Ca�lro_ Soares, Idr. Florianópoli�, "O !��h,I)" ,i)]'{'- :'." r()ya� l)l'l)j>oslas não p�1�pe8m
I Alfr�do SJ.lva, lrave� \.\ alkcl' e 131�liLa agrade,cimentoi; .is ",��'�,lo!'::A:; I'

alLC"<ll'. SL11J�ll\DC1�lm('nte, ,h ,m�
André Nilo Tadasco WIllwn Scot.t GrawfoI'd. magisLrandas. teriore.s .propostas mgos\<avas.

_ ,
�� quais juntamos os nossos.

MOACYR IGUATEMY DA
SILVEIRA

'I'ranscorre, hoje, o uatalíeío do
:.;;;1'. Moacyr Iguatemy.da Silveira,
::geJ'ente cio nosso confrade "Diário
"ela Tarde" ..

Muito bem relacionado .em nOSSG

: meios socia is, receberá h oje, as

.manírestaçõss de apreço de seus

Iuncionárdos soviéticos e os seus

amigos mais chegados, estão agoira:
ã sua volta". Stalin não se teria

Novas pro.postas
de Tito

.Inúmeros amigos-
ENIO ORTIGA

Registra a da,la :de . hoje, e ani-

'-Vffi'sário natalício do sr. Enio 01'

!tiga, habil ,conlador, . atualmente
,exercendo o carg'o de dir·elol'-gc
.rente da Cia. Laminadora Ca.tari-
c-nense.

.

DILMü SOLON DA SILVEIRA

CLEA MARIA

Festeja, hoje, o seu aniversário
'natalício, a menina Cléa Marila" es

tudiüsa .al una do Colégi,o Ccwaç:ão
,de ·Jesús.
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LOCACAO DE ÁREAS 1'\0 EDIFíCIO [PASE

EDITAL

3)

4)

6)

7)

JERENTE

Visitando os selvicolas
do Brasil Central

ag,ol'u não se c.onseg·uiu qualquer
a'p,l'oximação pací1'ica com eles.
A,lavam o branco c o indigena· Há

:pouco l.emp:o assaHa,ljam a Ü'ibo

rios l<iarnàilú, ;da mça tupi, incen-

I
rI'innclo-llw a t.aba. ES,'Üi 'lribo vem,sen.do (hnmada aos PO'llCOS pelos
SitHl�"

'

.
H 10, - O cine,gJ'ufisLa Nilo Y('-

I Kulkuros, Lribo ria' região, encon-

Ioso, Iuucioriát-io cio Snviço de: l re i cinco -oarabiuas e bastante

1) - Pelo prazo de 15 (quinze dias) , 11 contar desta data, serão Protcção aos índios, que acaba de' rnunição."

recebidas propostas para locação de áreas no EdiCício
regressar do Bna,si I Gen:bl'al, J'alêHl-! A A (:;\0 DO S. P. I. E DA JiTNDA-

IPASE, observadas as seguintes condições:
elo hoje a 111,11 Ylesp,Ü'[·li.J).O sôhre a I ÇAO BRASIL CENTRAL

2) _ Preços por m2 _ 20 ao 50 pavimento ,. Cr$ 25,00
:E�1pccli:ç'IT,0 Brmcador-Xmgu, disse, O sr. :'\IHa Veloso terminou �nr()['�

••••.•.•.••••........•..•..• r

(Vinte e cinco cruzeiros)
entre osí.ras ccisas : mando que, nas três pr imeir-as Yia- T"RRENO

Preços por m2 _ 60 pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00
"Nas três viagens aruei-iorcs que I gr-ns em que tornou parde, o S p. .....

(Trinta cruzerros) Ji� ad,s,el'Vi<I;�O .do i". P. L tive oca- L dis!,t'.ibuiu aos indios cerca de À venda na Avenida Ria

Preços por m2 _ pavimento térreo ..... '..... Cr'.no 'O 00
SJaO e 1>a milhar o mesmo torre- -150000 cruzcir'os em mater.íal uLi- B f- t

'" �" .,'
- ' I' ranco, em ren e ao numera

(Quarenta cruzeiros)
110 por onde passou () celebre co- lizável ; serrotes, machados, pre-: 99. Tratar ns mesma avenida,

Preços por m2 _ porão Cr$ 1500
l'cl!!le,[ Fawccl l, a região do riu g'OIS, enxós, gni.vas, roupas,

-

bugi- n". 89.
,

(Quinze cruzeiros)
, I Kul igevo. Esl c rio é allueute do gangas (' [H'I('senlrs. A Fundação •••••••••••.••...•..•...••.•

Não serão consider-adas, em qualquer caso, propostas in- Xingu- Ali. habitam quatro tribos, Brasil Central também não se tem

Jeriores a 30% sobre os preços fixados.
Iodas pacif'icas : 0:8 Ariauquás, os descuidado elo problema do índio.

O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento I
;vJeinaeos, OE' All�ls e DS Ualaup iti. J)�st,ri,Lllil1 sementes de cercais c,

em que serão localizadas as áreas requeridas pelos inl.e-
O rro Kulu('110 f' habitado pelos pn ru ..

cnstnar ao índio a lavoura,

ressados, Kalapalos, Kuriomos e Kamaiulás, frwam retirados f rabalhadorus ela

5) _ As divisões das salas serão feitas pelo IPASE, o qual co-
lambem ele inclolt' pacífica que, COIUT1D do coronel Vauique pua

hrará uma taxa correspondente a despesa efeLuada e que
embora ooruulct arneut e tora L1'a ci- fnzeneil1l roçados, Campos de pou

será incluida no valor locafivo. vilizuçãu, não são a rrerlios ou (!es- so de e,n'i,rl'gência são orgarnzados

O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro-
confiados, e os médicos da Fundação en

posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
Nas irnodiaoõcs cio rio Ku ligevo tram logo PIll con lacto com' os sel

Terão pref'erencia, em igualdade de condições de preços,
íícumos sol. oJJSlC,t'V<l(\;}() dos Oaja- vicolas, iniciando o tratamento de Uma casa sita a rua Tenente

as r-epartições publicas que, anteriormente, solicitaram re-
bois. titia

í

ribn é poderosa c gTlel'-1 suas moléslias., I Silveira r.O. 42.' Tratar com

servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro-
rcira. Na margem do Bat.uvi e na Na reg'iâo do Xíngu :Sel\á COllSill'l1i- Artur Motllmann, Caixa Pos-

postas, dentro do prazei do presente Edital. gl\a.n,{lt\
átea c írcunviz in ha, tem do uma p isl.a em q,uadrado com I tal, 32. ,-

Bit menau.

8) - Para efeito do disposto rio item, anterior, são as seguintes
I dr;; seu "habitai ", O i-in ali faz 2.000 metros de comnrírnento, e'

•.•.••••••.....•......•...•

as r�partições aludidas: Delegacia Regional do Trabalho, I cUI'\"a� muito' f('lcharl.as, ele 1'or111a que servirá ele base para a via-IV dServiço de Eco.no'ill_!a Rural, Serviço ,de. Expansão do Trigo, q,UP nao pudemos ver um grupo de

rgem
á Belém do Pará l' Miami- Es-

, e n, e-s e
Junta de Conc�ll�çao e Julgamento, Departamento de Geo- CaJabls. na nossa' i l'rnle. EnLrelan- �a pista. se:l'á eqnipltda de ! orlo" os - ...'. '.

grafIa e E,statlstlCa e Cla. Sul América 'J;'errestres, Mariti- lu, a�"tm que a,cumpav.anios via- rcquLsiílfJ,s modernos clo,s gl'anc1l's
Um predlO sIto a rua FluvlaI, em

mos e Acidentes. mos dUJ'gir ,(I,as LI'G\"us f()gueiras campüs de' ê1yiação. liajaí, bem próximo ao Cais da

9) _ Com exceção de repartições publicas os demais propo-
RO nosso r,edor. 'CombaLÍ\'os

.

e in- Porto, cujo terreno meyle de frente

nentes deverão indicar em SU3iS propo�tas o nome de dois domai,s, os Oajabils :;,r' apl'oxill1lavam ,'>

35 metros 1)01' 70 ditos de fundos.

fiadores, prazo'do contrato e ,fim a 'que �e destI'na a ,\'rea O"u.rraleirame!l((' ele seus aclvE'l"sa- O D
- Tratar em Ttajaí, com o dr. 05-

a UfO para enth�a s

pl'el'Emdida, bem como que aceitam aos termos do Regll- rins, l', it clislHlloia rle r!pz' me.lro,s,
mar Nunes.

lamento do Edifi-cio que faz parte integrante do contraLo. I,Pv<lJnla,l1l em Jllciu rle gTCl,n:de ala- 22 Quilates (Justo Título) r�iiiiiiiiiiiii.iii__ãl
10) - As propostas serão recebidas até o dia 14 de dezembro p.

ri,do· �Pll.;; ad\'el'sárlO;<, e.olhidos {Ie Envelope de 3 e 5 gramas

V., e aberta.s 110 dia 16, ria pre�ença dos interessados, ás. Sll'l'prf'sa:, ,são mllão 1l'L1C'idados a'

14 horas, salvo aviso em contráNo, no Gabinete da Ge- g.ülj)f's de ]JLll\du-na. Co,s'Lumam pin

rência local. tal' O cOJ'pü ele preGo. a fim ele .se

11) -, As proposlas deverão ser entregues na Agência, denlro cto camuflal:em no mala. Desse modo

horário do expediente, em envelopes fechados e Ia.crados, p,o,dem -aprOXhlTIla l'-se sorraLei r<1-

e subsorit.as "Arn." nome fio inleressado e a indicaçã.o: ment'e dE' S1JaS Yíli.rnas, a)baLe.ndo-

"LOCAÇAO-'ii;DIFíCIO". a,s yapl'damenle.

Agência do IPA-SE, em Santa Catarina, Out,m ll'ibo 1lel'igosa é a do Si-

..Florianópolis, 30 de novembro de 19ltti. nás, ct,jSlse o enolreüsfac!o. São lão

M.J..RIO MARQUES GARCIA fcroze.s quanto os Xa\"al1'les. Alé

Pedido ao

Jj,EPÓSITO DENTARIO
M A'SETTI

RUA SEMINARIO. 131 .• - 135

RUA MARCONI. 44 -'S. PAULO

q
ue enviará lista de preços.

Ql'E:\1 ACIRRA A LeTA EN'J1RE

�AR TRIBOS
O cinegrafisLa 1'\i[.0 Veloso ex-

,

jJltcol1, em seguida, porque os I '
./ .

Si�;ís, rrOSS-L�em aJ'�11as de ['?go: / �.�r.-..r.�
No sul ao Pêll'il, na dlvl,sa com / .....

MaIo Gmsso exi,sLe a tri.bo elos Xu

I'unas, que são ci\"iiiz'aclo.s c li'aba
Iharn .nos sel'ingai's flaquf>la locâli:"
dClde. O patrão deles é o capitão
Con:::Lantino, cuj,a r;a,lenLe é ficti
cj'n. Ele arma os Xlll'llDaS com ri

fIles l' canabÍ>nas calibnc 41>. Os

Si'llá.s, ao VÜl'e.m intrusos em .suas

lenas, poi,s os Xmuna,g saem á ca-ITOMEt.a do "lalex" das sering'ue,iras em I!.1e.Í'l'ilól'ioü ,Sillá, aLacam-nos e, apó,s
(mci'clá-Ios, levam as armas e mu- O MELHOR
!lições.

O ca pi I ão ConslanLino consiegne
de.s'Sf> modo, po.i.g morrem lambém
muito.,; Siuás, um pl'ocoSS'Ü de px

tp.rmínio ve1'dacle iramen,[,e origi
nal, apesar cle sordiclo, pois e.ssas

ar'mas são usada,s maJÍls Lal'dl' con-!
ll'a os bI'ancos, Assim ei.e conseg'ue
a pos,';(' do campo rle comBate, qua-
"w sempre um belissimo seri'ngal,
ainela illpxplorad.o· Na rtlel-eia dos

)

Perdeu-se um pre
gador de

our.o pera criança

I ANAMARIA,
no

Praça Quinze até
de Beito.
Gratifica-se à pessoa que Q

encontrou, si o entregar nesta

redação .

com o nome

t r e ieto da
a rua Alves

•••••••••••••••••• o_ ••••••••• • .. • ...

PEDE-SE
A quem encontrou um broche

de ouro nas imediações da:

Relojoaria Müller sos Correios
e Telégrafos o favor de entre

gá-Io nesta redação.

(

VENDEl\�-SE
MOVEIS ANTIGOS •

Diversas callGS e grandes te!'T�
no com pasto e agua corrent&

iituadoll em Coqueiros. Tratar na;

ca.a nO. 87 logo op6s a Capelo.
.

, '" ....

VENDE-SE

Laboratório
Radio-Tfcnico-EIectroo
Fundado em 1935

Mentaqem -ie rádios. Ampli
ficadores-TransmÚi.ores

MalBrial irnportad.. direta
mente dos U. 3. A

Proprietário
Otomi\r GAorges Bünm

I
E:ectt e ,- 'J'scnico

- ProfiuioJ\aJ
formado na Europa

?lorian6po'�.
�ua João Pinto n 29 .- Sob.

BAR
VENDE.SE

TIRADENTES

Dr.
. "'-

Rafael G:-- Cruz
ADVOGADO

Joãl) Pinto, n°. 18 (baixo)

Lima
Rua F!orianópolis

-------:-------------,.__'-- ------ --,----

ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL
(Com nm Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsas
Dir�tor: dr. Elisiário de Camãrga Branco

ADVOGADO
Rua ..'rel Rogério, 54 - Fone 54 - Caix'!I Postal 54

Endereço telell'ráfieo: "Elibranco" - Laie" - St. Catl\rln.a

RHOT 'APENAS
Crj S,OO

Com e�!, infima quantIa Voe4
eat,á auxl.hando o seu próximo.

APERITIVO! Contribua' para a Caixa de Esmo"
. .08 lndhrentN d. FlorianÓDoUL

CONTA CORRENTE POPUi...AR
Juros 51/2 B. 8. - Limite Cr$ 30.000,OQ

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
I

CAPTTAL: CR$ 60.i)00,000,00
RESERVAS: CR$ J.5.000.0QO,OO

Rua Trajano, 23 • Flori&nÓPOlh

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Bomeação de Interventores
o deputado Café Filho pro- crtstalizado um panorama po

mnmciou ,em outubro deste .l ít.ico-adm ln i.stnat.ivo contra a

.ano, na Câmara dos Deputa- expressa vontade da Assem
dos, um discumso contestando bléia Conetituínte, consubs
.a atrtbuição do presidente da tancíada no aludido artigo 12
República de nomear ínterven- das Disposições 'I'ransitórf as

'. tores e, concomitantemente, e em detr imeruto mesmo das
'requereu ao Poder Executivo abtas conveniências nacíonaís]
ínformações sôbre o assunto. e da própria vígtlancía demo-

O sr. Benedito Costa Neto crática exercitada pelos parti
remeteu hoje, á Câmara, as dos políttcos,
informações solicitadas. A res- "Nenhum texto da Consti
posta do 'Ministro da Justiça é tuíção, ou do Ato das Dísposi
-do seguinte teor: ções Conet.itucion ais 'I'ramsi-

"Sr. primeíeo seoretár!o: tórías, autor-iza esse entendi
Em atenção ao oficio n? 118, I

mente.
.de 16 de outubro findo, pelo I Observe-se, de outra parte,
qual v. ex. me tramsmítiu o re- que a atual cómpetência do
quertmento n". 46-1946, de presidente da República no to
autoria dó sr. deputado Café catrnte á nonneaçâo dos inter
Filho, cumpre-me esclarecer ventores, cessa, obviamente, ao
'que a competência atual do serem eleitos Os respectivos
presidente da República para I governadon-es Idos Estados,
nomear intervemtores, funda- inexistindo, assim, o proble-

· se no 'artigo 12 do Ato dias Dis- I ma que o nobre deputado Café
posições Constituoionaís 'I'ran- Filho suscita, com referência
.sítórtas. ao per-íodo compreendido en-

"O argumento de que a le- tre aquelas eleições e a pro-
· gítimidade de tais nomeações mulgação dias constítutções

· depende da verifieação de I estaduais.quaisquer da,� hipóteses pr�-.
. "Isso p�rque, em prímeiro

vistas no artigo 7° da OonstI-· lugar o arttgo 12, supra, há de

,tuiçã,o, e, consequentemente, ser entendido em consonaaicla
s�o�d�w��e is no�as traça- com o artigo 11, que dclermi- ������������������������������������������

das nos artigos 7° a.14°, não na a realização das aludidas
·,colhe.··. .

I eleições. Em segundo, porque
"Em primeiro. lugar, pocque á Justtça Eleitoral caberá jul

"em regime de intervenção já gar d!a regularidade do pleito
· se encontram

-

todos os Elsta- e expedir os competentes rli
dos". "Imferventores " é que plomas (Constituição, artigo
os administram: como delega- 119). E em terceiro, porque,
dOIS do presiderue da. Repúbli- uma vez diplomado, o respec
-ca, de quem 'são agentes de tivo governador passará, au

confiança. tomatícamente. a ser um mau-

"Se -ao presidente incumbe datárto "do povo" Cl,11e o ele-
nomeá-los, (Constituição, art.1 geu. i

12),. ".ilp'so fl3;cto" compete-lhe "A, es�a altura, estarão,
{} direito - e o dever - de I também, instaladas as Assem
"substítui-los " sempre que o bléías Constitucionais locais,
aconselhem os elevados inte-

I

legítimas depositárias da so

:.Te'8SeS da administração. ! berania popular e o país terá
"Em segundo lugar, porque avançado mais um lance no

- quando não bastassem as sentido da sua completa nor

.consíderações procedentes - as' malidade coastttuclonal.

disposições dos arttigos 7° a 14°,� "Revela notar, por último,
citados, destínam-se a resguar- que o arcígo 5° das Disposições

, darn "sistema federativo ", ga-
I
Constitucionais 'I'ransítórías,

ranttndo, de um lado, a integri-: Invocado, igualmente, pelo no

-dade nacional e a supremacia
I

bre deputado Café Filho, re

na União, e respeítando, de ou-
I

gula matéria esorauha ao as

tro a autonomia dos Estados. I sunto ora em exame.
,; A intervenção, no dizer de

I

"Realmente, esse ar-tigo 50
Barbalho - é a samcão do prln-

I
determina que "a intervenção

-cípio tederatívo.
-

I federa�, DiO caso do nú�er_o _(lo
"Oca, esse principio, con-

,

do artigo 7° da Oonstítuição,
quanto já "adotado" na Carta' quanto aos Estados já em atra

Magna, ainda "não se consubs=' so no pagamento da s�a divida
, tanciou "

, nesta fase transttorta ' fundada, não se poderá efetuar

·'em que se encontra o país, =. antes de dois_ anos, contlad_?s
-císamente porque há de operar- da-promulgação desse ato. Nao

se, a,rutes a con,stitucionalização
I
há ,como inferir-se, dai a ime-

,da orbita estadual. I diata a_pli0a,b�lid�de do arti�o
"Por isso mesmo pode o AtO'· 7°, co,m referencIla aos demms

d�s Disposições Oonstitucionais: casos. Aqu,ele dispositivo pr�
Tran,si:tori'as, mio parágrafo únl-; vine uma situação futu:-a, pOIS

· co do citado artigo 12, precei-. ao fixar o lapso de dOIS amos,
tuar' que dÜl� atos dos interven-II pl'lo�eta os seus efeito.s a Ulll

tore·sl cabe:ra recurso de qual- penodo em que, por força dos
· .quer cidadão pa,ra o presiden-! prazos e.s�a.bel,�c�dos no am:h;:o
te da República, e, nos mesmos 11 das DIStposIçoe,s Trans.Ito

termOts, re.cursos, pa·ra o inrter- rias, já s,e encontrarão O'S Es

ventor, dOIS atols dos prefeitos tactOts em pleno regime de au-
,

mUlll,clpai.s. tonomia.
"Fal.eces,se competencia ao

I
"Trata�s.e, portanto, ?e ld-

presidente para nomear os in- potese compl,etame,nite dIversa,
· tervent,ores e de igual sorte ve- i/ como é bem de ver".
· dada es;baria a estes a no- � . _

meação dOIS pre'feitos. Pois Tenha sempre em casa uma garrafinha de
tanto vale invoaar a autono-
mia estadual (artigo 7° e 14°), n P E R I'TIVO K N O T».

' qlU:amto a municipal (artigos '", «
:23° a 28°).

.

"Fossem O'S �ntervento'l'es
, .que, se achavam nos EstadO's I
· em 18 de setembro de 1!1·:1j" --I
como pretende o nobre depu
tado Oafé Filho - "gov'ennan-.

· te,s equivalentes a governado
res constitucionais" - e dOU-1trina identiea prevaleceria,
com referência aüs pre·feitos. I' I"Ter-5e-ia, -dessa. forma, ao

-

prcmi.ügar�s,e 'a COfl3tituição,,�..,......,.... _

A MODELA!{
Heceb su das melhores Ió hriccs do po ist

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

finisaimos r

PANAl\1ÂS de tôdos os cõre«:

CRE'FONES e LINHOS nacionais:

GRAVATAS

x x x

NOTA: A DIRETORIA PEDE AOS SRS. SOCIOS
APRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE MÊS.

����!�����IClube E!!�D�E!RoAgosto
Competencia e rapidez. Dia 7 - SO�RÉE em bomenagem aos Bacharéis da F<liculdade de

Hotel Metr'opol -. Tel. 1.147 Dü'eito, com inicio ás 21 1100·as.
EMPORIO ROSA Praça 15 de Dia H - SOIRÉE em homenagem aos alunos que compIeta.ram o

Novembro n. 21.
ClU'SO ginasial, no Colégio Ca·tarimmse, com inicio ás 21 horas.

Dia 21 - SOIRBE em homenagem ..aos alunos da Fçwuldade de

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

diariamente a Rádio Difusora
.

de Laguna.
970 Klcs, (ondas médias).

Horários de irradiações: - Das
10 às 14 e 17 às 22 horas,

Representante em Florianópolis:
D. F'. DE AQlJINO

Red, do Jornal «o ESTADO«

FRA.COS e 1
ANÊMICOS

TOMEM

Uin�o freosijlaúD
"SILVEIRA"

Grande Tônico

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuírás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

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

Heitor Bittencourt e exma.

sra. Stela Noceti
Bittencourt

participam aos seus pa
ren tes e pessoas de suas

relações o nascimen to de
seu' filho HEITOR,'
oc'arrido dia 28 de

novembro

[)VOGADOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt 5€ - Sala 5
Edifício Cruzeiro _: Florion6polis.

-.

finos

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabordine e chantung.
Tapetes de tôdas os qualidQdes e

tamanhos.

Preços especio is para revendedores.

Vendas a V 1ST A e a P R AZO.

MODELAR
Rua Trejanc, 7 - Tel; 1151

Florianópolis

r------------
I SELECÕES

,

de NOVEMBRO

artigos Ida maior
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! , ,

C�t����3��
LIRA TENIS CLUBE

IUÊS UE nEZE1UBRO
Dia 12 - i�uinta-feira - SOIRÉE DAS GINASb\NAS

DO COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS.
Dia 14 - Sabado - SOIRÉE DOS CONTADORANDOS DA

ACADEMIA DE COMERCIO DE SANTA CATARINA.
Dia 25 - NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS
21 HORAS EM DIANTE ,sOIRÊE.

Dia 31 - GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE
SURPRESAS __:_ TRAJE A RIGOR.

Economia e Finanças, com inicio ás 21 horas.
Dia 25 - FESTA DE NATAL para ·a cla.tl5.e infantil. com distri�

buição de bombons, das 15 ás 19 horas.

Dia 31 - GRAND� BAILE DE S. SILVES'1.'RE com inicio ás 22
horas. TRAJE-RIGOR.

CURSO DE MOTORISTA
I Serv:ço de Pronto

e

Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria e prática - conhecimento do motor .

Atendem·se chamados para reparos çle urgência.
Auto-Escola '-4 7�77

GAt(AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médi-co.
_J

�...""'""""'"''''''''''''''''''.'''''''','''''''''_.........._....__,., ..._ I . _
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Previdência Social, Quadro de Formatura
Paulo Felipe Está exposto na Casa Hoepcke,

O segurado ou ,a',:sociado dos a rua Fe lipe Schmidt, o quadro
diversos ínst il.ulus ou caixas de dos Iiachareis de 19/16, da-nossa já
Aposentadoria e Pensões deve trud iciuual Faculdade de Direito.

compenetr-ar-se da obrigação d-e O trabalho é do artista Camih,

regulaa-ízar os documentos de uso que, sem favor algum, apresentou

civil, e não deixar que seus bene- Uni belo quadro.

préxíme Campeonato ,Sul- "EXPUCAi\Bi AAIADNEORS,ROTA os f'iciários. mais tarde, venham ler 'J'rahalhado ria madeira,' bem em

�'1
a necessidade de obte-Ios, com per- cima, está a legenda escolhida pela.

A
.

I

d N I Sal\'adol', 3 (Yia aérea) - Por da de tempo e desembolso de di- turma: "Jus est ars bani et aequi

merlCanO e a ta ç�o ocas ião da chegada a esla capital nheiro. Existe a obrigação, para o (O dn-eito é a ade do bem e do'

'vários "cracks ' baianos que ínte- cidadão Iu-asilciro, de ser reservista ·juslo).
"

Aprovadas a� proVI·de'"DCI-as' sugeri-das
,gruram o selecionado da "boa ter- e eleitor. Assim, o que se casar só Uma coluna, com chama, dá um

&l ,ra", prestaram declarações á im- no religioso. deverá Iaze-Io tam-' aspécto imponente ao quadro,

,
psi O CODse.Jbo TeCDI·CO

prensa, tecendo 'os maiores elogios bém. no civil, regrsl rar seus filhos Em pr-imeir-o plano encontra

e dizendo-se encantados com a
no cartório do registro civil, e mos o paranínío, des. Aloebiades

RIO, 3 - A Conrederacion Sul- L'. . I'
. , ' 1 't lid d

munir se Ia c t idõ I ,

, ,LI; U • rvas que ('Ispulara o proxuno cer- 1'O"P11 a ],,,a e recebida 'em Lodos ,-..: l s er 1 oes (e casa- /alério �iIYeil'a de Souza e do ou-

�e1'1'cana de Niatac:'O:l comunicou tame continental. Assim e que foi
os circulas sociais e esportivos da menlo e de nascimento civil, Por Iro lado, o Diretor do Estabeleci

�I C. B, D. ql:e o proxnno carnpeo- designada a data de 22 de dezern-
Paulicé ía. "sua morte se assim tiver procedido, rnen!o, des. Urbano Müller Salles,

nato sulamerioano de natação a ser hro próximo para a realizaçâo em
Quanto ao Iracasso fl'enLe aos

não se verificarão situações desn- Entre os dois, euoontaam-se os 110-

disputado em Buenos Aires n S- P
,,'

-

a I l ih gt-adaveis '1 seus eut id d d

"

' o. ao aula, da prsmerra compeli- g uc 1,OS, a 1'1 uem apenas ao ra- c C< � c ,c.� "OS queri os. menagea os: es, Erice Torres,

per todo de J a 9 de ma-rço, terá por cão pl'epatratõria ue saltos: tam-
íor psicológico ela maioria dos jo- 'Não é raro aconlecer que um RSSO- des. Henrique da Silva Fontes, dr.

l�C�1 a jnscma do Clube Universí . bém foram í'ixadas as datas de 18 gadores, que pela priríleira vez as-
ciado viva em verdadeira harmonia Neiéu Ramos c des. Artur Boiteux.

1 a 1:10, que tem 50 metros de com- e 19 de janeiro para a disputa nes-
'surnern responsabilidade em' jogos com lima senhora casados só no Em seguida vem, em letr-as pre

pr imento por 19 metros de largura ta capital, de dois jogos de
'

polo
do Oampeonato Brasileiro. religioso, t ern filhos hatizados, mas Las, "Bachareís de 1946". Do outro

e capacidade para sete raias. Pos- aquático entre i'epresentações ca-
Só agora foi revelado que o go-

não registrados no civil pelo pró- lado a balanca e a espada.

nlat .f'or trampolim de 3 metros e rioca e paulista, para a seleção dos keil'o Nova atuou, todo o segundo prio pai, Mane assim, deixando, Mais abaixo vem o orador da.

� a, a orma de 5, a 10 meMos. A elemenLos que formarão o 'quadro lempo do jogo decisivo oOIlLra os não uma Yiu\",a e fllhus, mas uma turma, dr. Francisllo Carlos Régis

'vem,peraLuea val'1a 811'1'e no 22 b - 'I'"
-

I
- am/l"l'a C01n f1'lll n-I l'

, u 4 a I'a,S1'e'll'O, E hnalmente es'labele- ganc 1.0.13, com a mao direita frafu- <', ( - os (o 1'e(;on 1(,C1- e vem em seguida os demais: dr.

oeu a diI\chOiria cebedense que os
I'acla em coilsrquência de um cl1o- dos como seus. kntônio Gomes de Almei'da, dr�

l.Hmpo:s ,da "Taça He,necli,Lo VaI.a- que com o cenlro avanLe Adãozi- ]<�sles yão au InsLilllt.O ou Caixa A,nibal Nunes Pines, dr. Murilo Ra

dares", a ,ser di,gpuLaclra nos dias 11 nho, da �'eleção snltna, O médico ne,querE'r pPJ1são como yiuvn e·fi- mos, dr, Rubens P,ederneiras Ra-

Em sua última rcu"', 1'a-o a L-l,l"I',e'o- in
da l' I L I ! l110� pOl·ónl 11a-o l)odem Pl'O a lal 'I U

'

L 'd
u ue' '" cle janeiro v,indouro, em Be-

' em ,arxa{ a, es Ll<C ane o as raelio- ,'-, ,L < , • \"oe r mos, e r, lnano aurm o, dr. Nil-

ria da C. B. D. apr,ovou várias pro- lo Hol'izonle, "erão co-ns1clerados gl'U'fia�, cCIl1s1alou fratura dos os- Cjualtclade. porqlle o associado não ton Ba:Li.sua da Silva.

l)O�tas do Conselho Téenico ele Na- para a pscalação c10� na'dadores
sos ela mã,o clu yelerano gual'da- era casado no ci\"il e ni10 l"eco<nIJe- })arahens aos novos bacnarei'l,

tação, Sa,ltos e Palo Aquático, rela- bl',asileiros.
\"alas, cêra, êle p['óprio, as cl'ianç;a,s, co- pelo belo quadro de formatm·<t,

Cumpec as;<inalar 'o grande es-
mo l'i Ih o.,;,

píl'ilo 'eFivol'lÍYO de.sse bl'avo joga- Que aconlecerá então'? Yee-se-á

clor, quc, embora impossiq)ilitado a polir'e mã·(', sem dinheiro, na con

de 'ConLinu,al' jogando, o fez até o lingência ele L)rocut'ar um advogado

fim, com u Ji.Lo de não que])I'a1' o' para �er l"equerida ao Juiz. uma O alíaiate indicado

moral cios clemais companheiros innsügação de palernidaoCle das Tiradentes, i

de equi.pe. c1'i,anç,a,s, porque do têrmo de assen-,

lamento cio reg'isLl'o civil, Jeito de

pois da moete elo a'ssociadll, não

poderá canslar a Iiliação paLel'na,
c se conslar pur declaração falsa, o

Insliluto ou Caixa impug'nará, Ol'a,
is.�o é um 111'OceS�O mOl'Ü:30, porque

üs in�pressudo.,; são IJobres e a jirs
liça, g['aluila, gP1'almenDe, deixa de

ser Lima l'ealicl.a(le. Não t,pl'ia sido

mais facil �e o associado ih"esse

sel! - em:

Vierá deixar cle, pes,,:,oalmenl,e, com- QUASl CZl'lA TRAIÇÃO
pat'ecer ao carl61'o E; regisÜ'ar seus Preços:
filhos, que mais tarde reeeberão a 81'a3" srtas. e cavalheiros Cr$ 3,6()
pensão ,assi,stidos pela mã,e, ou Esrt�Ldantt's .

luto!',ferl·Doso ladra-o e assassl·no E��;:�;�:;L��!��:i:d,.;�e�l�::!cI'e �alacao para o deY1dro 'exame.

PRESO EM FLORIANÓPOLIS sença do gatuno em nosso Es-
PAUtA RAMOS ESPOR1'E CLUBE Irm'andado de N.

UM FAll;[OSO LADRÃO E AS- tado, desenvolveu cerradas Convocação de Assembléia Gel'al �

SASSINO PROCURADO PELA buscaí) e i'll'veistigações conse-
De ol'de.m do Sr. Pl'es'Íde,nte, COil- S. da Conee,-�a-o

:POLICIA DO RIO GRANDE guindo pr<ende-Io.
vaca a Lodos os sócios dêsLe Clube y

DO SUL Este, que se encontr.a de ti- para uma ,s'eiSsão de Assembleia FESTA DO OH.AGO

A DeJegacia de Polícia da do, será amanhã recambiado
Ge.l'al, a realiz�lJl'-s'e no dia 15 do A Mesa Admi,nislrativa da 11'-

C'apital IlJUlma demonstração de para Porto Alegre sob a custó-
mês cOlTeul,e, domi,ng'o, ii,s 10 h(,,· manda'de de K Sra. da COOCei(;Üll,

alita eficiência, .conseguiu 10- dia do inspetor da poli.cia gau-
['aos, no salão elo Clube 15 de Ou- está convidando os irmãos e ri0j�

oealizar e prender o gatuno cha sr, Silvio Lara, que já se
Lubr'Ü, g,e.nLilmenle cedido. em' gel'al, para as festividade<, ,ja

Paulo Rondon, irudigitado au- encontra em nossa capital, on-
É fi.n.aHdade dessa Assembléi.a: Imaoulada Conceição, que confor

tar da monte do comerciante de chegou hoje, pela madruga- 1°) elleger e empOSissar o Cons,e- me o pI'ogeama abaixo, se rea1lza

Oscar Vi1ibaldo Rennau a ti- da, acompanhado de outro fun-
lho Delibel'ath1o, a Dü'eLoria. e ds- rão na re.spectiya Cape,la, a:Lé I) :.lia

TOO de revólver, no interior do cionáTio. ma.'i,s mermhro,s diretores pal'L1 o 8 do oCorrente.

aI1mazem ABC, na madTl]gada O fato evidencia a eficiência biênio de 194G/48; !:Iaverá Novenário que se p1'o-

de oito de outubro último. e rapidez com que opera o nos-
2°) comemorar a passagem do longará alé o dia 7 deste. Todas

Paulo Rondou é autor de so sist-e,ma poHcial de segu-
9° aniv,ersário de fundação do as noiles será dada a benção com

""árias roubos e furtos, tendo rança pública. Clube· o Sa,ntj.ss�mo Sa.cramento·
'

:sido punido muitas vezes. A ,Parabens á Delegacia Re- Flori'anópolis, - --3- de -�d:z'f)l1lbeo Dia 8",d,e d@z.embro - As, 7" 11.0-

Poliicia gauoha, após dois me- gional de Policia pelo tento I
de 1946 ras - Missa de Comunhão g,eral.

:StlS .de investigações, con�egui- que lavrou. Julio I\'l';1J],otli. As 9 horas - l\Iissa Solene com

Ta descobrir a arma de que
1° Sec,retário Sermão ao EvangêTho. RIl'Z ROXY

:PaU!lo Rondon se serviu p'ara
O VALE DO ITAJAí-- As 17 horas do mesmo dia,

sai-l5
- 7lh 7 %

'executar seu último crime, ve-
Procurem na Agência A imprensa rá a pl'Ocissã.o de Nossa Senhora da 1°) - Jornal da Te,la n. 41

rificando que o revólve,r fora
Progresso, Conoerção, percOlweIldo o ,seguinte Nacional.

-vendido pelo criminoso três ',�RARIA 43, LIVRARIA protesta inrLinerário: Praça Ge,tulio Vargas 2°) - NoticiáJrio Univrersal

dias após perpetrar seu crime,
ROSA (lado do Asilo). ruas Saldanha Jornal.

Paris, II (U. P.) - Os órO''[o" da I
"De 'posse do revólver, juntas a 411·VI.O oa censura

0<' Marmho, Femalldo Machado, Vis- 30) - Ginny Simms - Rohezrt.

imprensa dos dois maio'r,es ,par,u-
provas necessárias, inclusive a

conde de Ouro Preto, Praça GeLu- Paigc - Charles Carbura

dos politicos franc,eSles - "L'!:Iu-

,confissão duma. mulher que Lisboa, 4. (D. P.) _ Com a apre-
' lia Vargas (lado do Quartel da Po- i

- ,cm:

mani,té", 'Üümunr'ilsLa ,e "L'Aube", do
I

foi a Policia gaUlCha denuncl'al' ciação da co.nS"'I'a os'
,

licia MiliJar) e Capela. I TRAMAS DE A�10R

'Paulo Rondoil:, foi este """'eso.

LV ,
•

JOl)na1S por- M. R. P. - protestaram hoje con- ! Censura.' - L[,'TR,E�.

Conso.O'1'l,I'U, pore�m, evaYd··I.'r"-se
tugues,e,s estamparam hoje, pela tra a presença na Inglaterra do li-

Uo'
primeira v,ez, as 'noticias proce- d VI·sl-tará O B ·1 ! Preços:

audaciosa'm.om'te, tomando �,_ 'd t d
(lI' socialista ,alemão Schuma,rhBr,

,,' rasl H.'l A 1

LoU, • u
,Em es ' a Assembl,éia ela Ol'gani- t

I z: �""s 5 1Oms: Cl'$ 3,60

",mo l'gnorado.
-

M
"a conVI' e do Partido Trabalhista Ri" 4 A ( N') O I f

n 40 A � 1/ t
z'açao undtal das Naç,ões Unidas '

LV, . •
- geal'era ran- <:, • c�s ''';2 lOras: Cr$ 3,GO unio(}.

F.o....,am, e'ntão, dl'S,tl'l'b"ll'das 't' I
' 1I1g1es. ce's D"'la� T' 'd

I,) A

.' 'L
crr lCa<u( o sever3!mente

'

o rp,O"ime ,'" ,uve rS1gny uma aiS gran-I' noxy: S 7 %, horas; Cr$ 3,00

.

I
"O Ambos os jornais ligam a pl'e- d f

'Clrcu ares a todo o país, com ditalorial de Fl'anco. Os censores
es Igums do Exél'ci.to francês na' unioo,

d�A l'
sença clre Schumache,e na LngO'later- d I

os a/Uos antropo ogicos. A autorizaram também a publicR/',ão
gnan e guerra, visitét1'á o Bl'a,sil - -----

"D 1
.

d P l'
" ra a.os rumOl'es de uma nova in- "

'

I LEIAM A REVISTA
e ega,Cla e o leia de Flo- de f,ele,gramas reiwiivamenbe a'

IlIOS prIme'Iras dias âo próxim{) J_

. ,

l'
.te,erupção TIas "entregas de carvão '

nanopo IS, suspeitando da pre- União .soYiéLica. do Ruhr a França. I :o:�o c;��oêr���WidndO e,special do O VALE DO ITAJAl

6
__________..,.-.-_�_�S_!.'ADO-Quinta.felra 5 de Dezembro de '946

-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o

gTaus.

Providências elo C. B. D.

deAs'sociação Catarinense
Engenheiros

De ordem do E h' P
. _

ngen �Hro residente. convido 011 engenheiro.
80C10•• para a .essoo de Assembl" G 1 E
realizada.- dia_ 6 do corrente às t;ahorlle;a lC�draorddinCarlía, que eerá

A t f' d d'b
na lIe e o ube Doze de

gos o,. a l� _

e "8e ,eh erar sobre o seguinte:

Rod
�I .ele�ça� do representante da Associação junto ao Conaelho

OV1arIa. o epartamento de Estradas de Rodagem do Estado
b) Assuntoi de interesses da mesma Au . -

.

No callo de não haver
.

OClaçao,

, l'
'

,

numero legal de SOCI08, a mesma sessão
,r�ra rea n:ada em segunda convocação' 19 30
numero de social

' QII • com qualquer
"'

HEITOR FERRARI. �genheiro-Secretário.

DJAL!\IA L\'TERE,8SA AO

SÃO PACLO

S, Paulo, :3 - DinIlga-se que o

avanle Dj.alma, do \"as'co, cujo con

trato ,e."tá para lerminal' prel,ende
ingressar no ,São Paulo F. C. O

lei,c.olor pauli.,;:la está sem pon

t.eiro, e'J11 vil'l,Hle de Luizinho ha-

,yer ele:;isticlo cio i'lll,e.bol, esLe auo.Continua grave o e�stado de saude
do sr. Gabriel M. da Silva

Rio, 4 (A. N:) -- O esLa{]o dB não ponde v,e.nce[' o eS'tudo de c11o-
:saúde do sr, Gabr,iel MouLeir.o Sil- que em que e,nconL1'a desde a oca-

R ia, 3 - A Federação' Aquálica

"va, vítima de um cie'Saslre de all-
"

Mineira, solicikru da C. B. D. a 110-
SIão .cio desasÜ'e. Embora gTave, I

-

iomóvel na estrada Rio-Pelroopólis.
mo .oga,çao, como -"rec<ord" brasi-

r c'omü não �p pode Ilegal', seu esta- I
'

'

con�inua estu,cionál'io. O prog'no's-
e�ro, do r,esuHa'do obtido p,elo nu-

cio, !la ainda a.ssim esperanea,s ele -

fico ainda é sombrio, . poi,�_' aiII.da
' dador 'I" Ilson Luiz Pavan com o

salvá-lD'

HOMOLOGAC.iO PARA lDI "RE-
casado no ch'il e regislt'aclp seus

CORD" BRA::iILEIRO
filho�'? Sim, p a \"iuYa 'c filhos re

ceberiam, em poucos ,di,a,s, a pensão
S�1)l Si' incomodarem. Qua.ndo não

fur possiyel o casamenLo, pur moli

\'os di \"8,1'S05. o a,ssor,i.a,do nunca de-

B R I TO

ODEON

.
As 5 - 7 % horas

Sessões Chies

.
,

- Ver. Ouvir 'e, Aprender, Il.
3 - Sac. Coopera.ti\'a.

- ;\f)rpiclas Mod,ee'llas

Short colorido.
- A Voz. do Mundo

Alna I ú:!a.;I,e.s.
- Alla'H Ladd - Gail Rus-

2,4a
Geral , '. . 2,00

Censlm:t: - At.é 10 anos.

IMPEIUAL

As 7 % horas

O Esporte ,run M61'Cha ll.

127 - Nac. CO()ip'el'ativa.
2°) - Amôl' á Mnque e a Mar

telo - Des. Popoy,e,
3°) - Tyrone Power - em:

SANGUE E AREIA /.
Prec,o:

Cl'� 4.,00 unico.
Censura: -- A�é 14 anos.

'RITZ
tine:$., .;Q�J..:.<;. -';. ".', ';:.,;'-,

SIMULTANEAMENTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACERDA
CI1IIica médico-cirúrgica de Olhoe
- Ouvídos. NariZ': - Garganta.

Pre'-criçõo de lentell de
oontQto

VOJiSULTóRIO - Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ne8ID1tNCIA - Conselheiro ..... -
. fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

_ � Serviços ge CJ1nica infama a...:As$istêncIa Mimlcipal e de
Caridade

a.lNICA· M�J)lCA DE CRIANÇA8
ADULTOS

()(}NSULTóRlO: .Rua Nunes M...
_ado. 7 (Ediflclo S. Franclseo ••
Consultas- das 2 �s 6 hor'!8

ItESIDlIlNCIA: Rua Marechal GUI
lherme, 5 Fóne 783

DR .. ROLDÃO CONSONI
VJB.URGIA GERAL - ALTA CI.·
JroRGlA - MOLÉSTIAS DJII �
•••. NHOBAS - PARTOS .•.

rormado pela Faculdade C;e, Medi.
cínna da Universidade de Slo.

"wo, onde foi assistente por '�a.
!lios anos do Serviço Clrill'glco 110

Prof. AHpio Correia Neto
C!rurgia do estômago e vias bl
�es, Intestinos delgado e grOSIl&,
tiróide, rins, próstata, bexiga

.�o, ovários e tromnas, Varloo.
_te, hldrocele, var:"és e herna

CONSUL'l'AS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Jlchmldt, 21 (altos da Casa Pa.

ralso). Tel. 1.598.
IlESJD1l:NCIA: Rua Esteves JU.

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Medico do Hospital de Caridade U

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CUNICA MJl:DICA F;M GERAL
. \ .Doenças dos órgãos inter nos, cspec\a)..

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAPl.�

Doenças do sangue e dOI! cervo•.

Doenças de senhorqs - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 11

horas. .

Atende. cha:nado. a quaIqus" bora.
Inclusive durante a noite.

CONSU:LTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

JlUtSIDll:NC1A: Avenida Trompow.kI.
62. Fone 766

hiente animal, desde que se 1'e8-

I'adas"ro Soclal do ..�O Es"ado��peitassem as condições naturais" I ".'�
obtét ricas, [,l'Jl1<lwralura e alirnen-'

Lação. Pedimos aos noss-os distintos leitores, o obséquio de preencher o

Essa nova descoberta não só é eompon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
util eomo ulí.ru istiea, reduz indo quanto antes, o' nosso novo Cadastro Social.

I)R. MADEIRA NEVES praLicamellle:l 100 por cento os Nome , �

aUdleo especlallstll em DOENÇAS' trabalhos e padN',imenLos do par-

Cuuo. de fp��e�:�:nto e- Lon-
lo natural. Exper-iências

.. 1,ealiL:a-t
Sexo - ,. Est. Civil D. Nasc ..

!Pt Pr4Ucã IW Rw de- Janelzv d-a-s- em ratos e cobaias vem reve- �

Consultas diariamente laudo SI,lCCSSO pm (Pl'ca chi dois [lor Pais," - - .............••. -

•.....•...•••
; �

das lQ horas em diante. cento do,:; casos. Esposo (a) .

CONSULTóRIO:
Rua Jollo Pínto n, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
Lnretor do Hospital "Ner êw Remos"
CLINICA M:tinCA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
"

Consultório: R. Visconde de Oure
Preto. 2 - esq. da Praça 15 de }<o
.embro \ .!tos da " Belo Horizonte")

Tê!. 1545
Consultas: das 4 ás' li boras.
Reeidência: R. Felipe Schmidt, 3!

- Fon� ma';ual 812

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na

etonal de Medicina da Unlyersida
de do Brasil). Médico por concur
M) do Serviço Nacional de Doeu
NUI Mentais. Ex interno da l:Õant�
Casa de Misericórdia, e Hosplta!
Palquátri-co do Rio na Capital ....

dera!
OLlNICA Mf!:DlC:t\ - DOENÇ.a"

NERVOSAS
- Consultólrio: Edif!cio Am�HI

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consulta.

Das 15 "ás 18 horas -

aesidência: Rua Alvaro de Car...
lho nO 18 - F!orlanópolls.

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sífilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - StFlI,IS
- AFECÇOES U!W-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTR..... -

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

Felipe Schm ídt, 46
RES.: -H. Joinvile. 47 - Fone 1648

Notas científicas

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias _
Doenças ãos intestinos, réto e

'II2lUS - Hemorroidas. '.!)'atamen
to da colite ameblana .

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

Atende diariamente às 11,30 h•.
'II. II tarde, das 16 hs. em dIante

Resld: Vldal Ramos, 66.
FÓI'" 1067-

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João PintQ n. 7
,

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro

- (Edifício r. A. P: da Estiva)
Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
CIíniéo e operador

Consultório: Rua Vitor Me1reles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua B!umenau, 22

Telefone: 1.623

FECC:'\]);\Ç . .\O A:\DrAL

K'\Tl-tA-(iTEHO
Xliaru i, (l"niLcrJ) o famoso

f-------::----
: SELECOES
, "

I de NOVEMBRO

AUTOMOBILISTAS I.
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arz:anco

OFICINA ENALDA
Rua Conse.lheiro Mafra

né. 94

j)ror,I'.�S()l' rlf' fisiologia \Ya[fr'l' Wil
son acaba de revolucionar o mundo, jI
c ientffico com sua nova teor-ia que I
denominou "ngénesc", baseada na

possibi lidarlo ria roproducüo an i

mal extra-útero.

�egundo () protr-xsor Wilson, o

óvulo ria f'omea poder-ia ser fecun

dado art.itícialmente fora do um-

A A.ç.�O DA LUZ SoBRE O::;
PEIXES

26 artigos
da maior

atualidade I
COMPRE SEU EXEMPLAR t
HOJE MESMO!

...

f

3
-

,
C�t��":�_�..J

- .. gIQ .

Emprego ou Cargo

C;'I1'go do Pai (mãe)Par-Is - (S. F. 1.) - Proouran- ...................................... fi • fi
'

do determinar Plll·l·e os peixes (i) Observ ,.

papel dos campos rctinianos na

adptação cronuul ica, llm hiológista , .•.......•.... , .......••••.

f'rancés, o .sr. Charles Thibault,
il n m inon as carpas unicamente pe
lo funclo do aquár-io. Observou que,
nessas conrí içõe�. Iodas elas nada

vam sobre o Jlanco.

lúnpl',p('nrll'l1 «ntão uma série de

experiências com a lPDca, "o cadoz
e outros J)Pixe�. C0I1S'OI'VOU du ran

le pert o iI", q uatro meses as /'.<11'

pas .ilurniuartas 1)('1n. luz do dia,
sempre dirigida na direção de bai
xó para cima; todos eles nadaram
cOllslani,f'ml'nle sóhre o flanco du
ranl e o dia· Nalgun« pe ixes, u sen

sibilirlade pião g'l'ande qlle, ,ie

pois de algul1s minlllos ele luz in

\'81'1 ida. () allimal se imobiliza, o

JIuncl) e()lado ao Fundo, consl'r-

I ',ra,.nrlo-,'i(' aSS.im. hu!'a" s-egu!rlàS dl�
ran.I,f'.as quaIs Vndc S,el' iocado, ag'l-
[ã:lta a água ou balido o aquúrio
sem quI' () j)o('ixe acuse a menor

atividade; mas. aprnas re,sLabclc-.
cida" as cflnc!i(.'õe:3 Jlormais ele Inz
\,o[(a a nada l·.

O :-;1'. Thihanl'L all'ilme i.slo i.t

ação dirrla da luz sôbre a relina.

Quando os raios lllmino.so,s lJalpm

no olho hOl'i7.0nlalmmltp, o ângu-
lo fl.e roLação do ppix,e em relaç�ão
ii, sua posiç'.ão normal é propo,rcio
nal ao logarílmo dà intensidade Ju-
minosa.

Agradeceriamos, também, a gentileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

FORNITURAS E UTENSIUQS PA'�ROURIVEIS e RELOJOEIROS
Balanças para ofiem.as.- Para brilhantes - Laminadores
- Tornos para relojoeir os - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios. ele,

IPreços e prospectos com a

C A SAMA SE T T r
Rua Semir.ário, 131 - 1'35 - São Paulo.

COMPANHIA -,
L
!I
II
i

I i
�i
i

de CarvaJho. Dr. Francisco IJotlq1..1im Barreto de Araujo

• k· _.

"ALIANÇA BAJA-

graças ao saboroso < Pó Digestivo
De Witt > que, desde a primeira dó.
se dá alivio ás dôres agudas da
,há digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados peJo
excesso de acido no estomago.
,O < Pó Digestivo De Witt > corrige o
mal no seu inkiC'õ �stirr.ulando a di
gestão, protcgenüo as mucosas gas-
1IfO intestinais c neutralisando a aci
dez exce:.siva. Lembre-se que cóm o
«PÓ Digestivo De Witt> não se de.
ve ter receio dos gostosos pratoll
da a�te culinaria Bra:::ileira.

Peça na farmacia o

NA-O � NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTICOS

1),4
'Ddatl. ,. une - Sé4l.: II A t J,
fl1{CF.1fDm� K T1lA.JI'�POll'rl!;�

Cifras do ,Balanco de 1944·

CAPITAL E RE�ERVAS
Responsabilidad�,
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 90(1.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

•

•

SiaistrO!l pagos nolo últilIlo� li) aD08

Responsabilidades ..

98.687.816,30
76.736,40 1.306,20

Diretores:
Dr. PamphiTo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

:,;.;. i

Laboratório
tlínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone� 1-4-48·

Em frente- ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. H, 6 S. Medina Farm. Narbal Alns de Souza

Varln. L. da Cosfa Avila -

Exame de sangue, Exame para verHicação
de cancer, Exame de \i:rina. Exame �Ql'a

v.arificação da gravidez. Exame <ie escarro,

Ex.me para verificação -de doen(!t;1s da

pel.e. boca e cabelos, Exome de fézes.
Exor(le de s6creções.

�utl)VOccinC!8 e tronsfu!lQo de sangues,
l.xome químico de farinhos, b6'bida.

café. ógualli. etc.I _--_..._w-_ 2W

ELEGANCIA, CONFORTO- E ECONOMIA
consegue-se com os trajes sob-medida.

SPGU
Vendedor por cont 1 proprio:

PLACIDO MAFRA - B� ZOT de Mé dos>
Rua Felipe Schmidt, 34 _. Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende.seàdomicilio.

fabricante e dt9trlDLlidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. POS9Ll8 um gran
de sortimento de cQs9miras, riscados. brin.
bons e baratos, algodões, morins e aviamen to.

para alfaiates. que recebe diretamente doa
Snrl. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faze rero uma

Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau e Laj_ec.

I
II

melhora. fábricas. A Casa -1\ CAPITAL- chama a atençao do.
visita anhe de efetuo rem fluas compra9. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Segundo .

corre,
.

o Govêrno do Estado concederá ao seu funcionalismo,
de Nalal, tão logo seja essa medida decretada pela União.

'.,'

Florlan6poll! r � � e Dezembro de 1946

H O m e n s e,' i d e i a s
E' príncípío básico, em democracia, que se não de

ve díseutír nomes, mas Idéias. Concordamos, em tese,
com o postulado.

.

De fato, 'O eleitor que vota Iívre e concíentemente
deve, antes de tudo, analízar os programas -dos partidos
polfticcs, afim de saber qual o que melhor poderá aten
der aos ínterêsses da coletívídade.

AolS partidos políticos, por sua vez, unge compreen
der que o povo brasileiro já não é o mesmo da passada
República e que o presente eístema eleitoral já não per
mite perseguições e fraudes, porísso que secreto e segu
ro.

- Mas, pergunJtam()s, será suflcíente, para 'que se

ja pratícada a verdadeíra democracia, para que um go
vermo preencha sua verdadeira finalidade, que é a de
bem servir a coletividade, que !')e tenha um programa
perfeito, panorâmico, síntese de todas as necessidades
públicas? A resposta não se fará esperar. - Não.

_ �ealmente, não. De nada valerão os programas se
nao tívermos homens capazes de executá-los.

Não há negar que as arenas democráticas devem
ter por principio o não endeusamento de homens mas a
discussão de idéias.

'

Não há negaa- que a cívilízação despertou no homem
os sentimentos de igualdade e que a democracia ofere

c� a todos a possíbnídade de partilhar da administração
p»gH�!l,
: .

'e�fttudg, cumpre-nos reconhecer que a igualdade
sofre as r{l$tri2ô,e8 advinda,s dos diferelnltes gráus de in-

teHg.ê�da e _cuitur.a e <lcüe li po���,���!�/��� iI� ��r.til��r 1â
admIlllstraçao ÚbU"'E

_. -

c .

- - ' .. -:. ,!.:.. ':_ .:-'�.
r_·" • _ _ � -,� ha que e/star 1]0'!'.-:!�-:::lonada a ca-

Pi!i;éi/4iíi�iL ; .' e'
- -"., ._. .._,.... ...,.... '

l' .��j!fl,â I:lss,a;s cgiU;ic1erações, cheg,ainos ,'á conclusão
seguinte: prura (iiáe Ulma colocividade tenha um govêrno
pro.gressi,sta qüe lhe sint,a 3!S necessidades e procure
atendê-lias, deve, ao eleger êsse govêrno, não somente
bas-ear-se no p�ogr3!ma do partido palitico a que perten
oe, nas pos1sibilidades de execução do p:rogrlama pelos
candidatos apr,e,sentados.

Aos catarinelll/ses, para o. per,iodo gOiVern;amentaI
que se apro'xima, o piToblema se acha equacionado; sua

s,Q,lução] porém,. embora ISÓ a tenhamos a 19 de janeiro,
� de tod.c.::: cç>illp.ecida: Aderbal R. da Silva se/rá o TU/toro
governador: �,_.

-:- ,:, � ,;.; íf..,.�, ...
-

... ,$ (_1., J:JiIiI--=-
,_" �' �:;;,�·ú:raI e iÓgioa essá nrevlsão: &,.,..;,..-

-
.

.' r\ .,,t'( ![," ;-

, " O Pàttldo So.cial D.em9�r:átMõ tem um p:rograma
(lua atênd.e á média I1flil'i,- :n:e'c'é:S:s,idades coletivas, no qual
estão foClsliZ.Wo,s os ;p�oiblema,s básicos' d.a pr.odução, dos
traill>Sportes, da eduúação, além de muLtas outros que de
vem 8er ataeado� e resolvidos. E êss'e mesmo Partido
lrunça 'a candidalbura de um moço capaz de cumplI'ir o seu

programa, um nome que é uma bandeira em Santa Ca
tariin,a: Ade�bal R. da Silva.

Estamo,s, portanto, de parabens. Estamos de par,a
bens porque prevemos, com AderbaI R. da Silva no go
vê'rno, uni per,iodo de paz, de -trabalho ,fecundo e de' en
gralI1decimento para o nosso querido Estado.

Cesar Augusto

I
I
1
I

1

J
I

Grande Embaixada argentina
.

Virá ao �rasil em janeiro próximo
Rro, 4 (A. �.) - Esta sendo espe- que a AI)genürra ,e.nvi'a ao Bras.il

'l'ada, por ,esses, pr1meiros elias de uma e.mbaixada dessa natureza
JaIlJBiro próximo, nesta capilal, com caracte,r verdadei,ramente .50-

uma @rande embaixada extraordi- cialisLa pois é constituida ele re

!l1!ál'ia .da Arg,en-l.ina. Integ�1)11 .a preseTlltantes de to.dos os sind-icato.s
Cal'J.valla, ,políticos, eleme,nLos das operários, sub-ofi,ciais, sargen los
1',O['oas armadas, jOTnalisLa,s e re- e operários autênticols, membro elo
[mes'e.nGm:lilós de várias class,rs da Le@isla-tivo com a finaJHdade de es

ADgenLina. A ombaixada' viajará a treitar a apr.oximação entre o:s dois
bordo do couraç.ado argentino "Hi- países e trazer o. aLraço fraterno
v,aelavia" e compõ,e-se de cerca de do povo e do governo argeill'tino. A
oincoenta rnembros. Se-rá chefiada visil'a' dessa embai:x;aüa marcará
pe-lo senador Diog'o Luiz Molj,nal'i. mais um elo de aproximação entne
Falando a um v,esperti'l1O local so- o Beasi'l ,e a Arll'ontina, aproxima
Ibre a Ipróxima chegaaa da embai- çã'o e-ssa que ri um i.mPBrativo, in
:xada o jornalisLa arg'eintino Clitual- cluindo o desejo dOiS doi/s pov-os
cm'ente nesta capital, Luiz Mau60 quo intC'gram' a comunidade am8-

SoLto, disse que é a prime.ira vez !l'icana.

seus n qznerosos amigos e

admiradores. O inesquecível Ccnsul Cartos R�-

Ao enee io, «O Estado» \ íbianteruente aplalldida.. naux instituiu um JIllrêmrio anual;
apresenta ao brioso s'ol- Antes de retornar a Joaçaba a

para '0 .aluno melhor classdficado.,

dado, os se us afetuosos I' C�\If"a\'ana Yisi�OU a �oci'e.ela?e �no- na cadeira ele "Direito Industriai.
votos de feliz estada em JI1l11a Iudustria e LOOlPl'CIO Lllll-!e Legislação do Trabalho", na'

Florianópolis.
'

rcMeI ia, e <: Iii-ma Mosele, Eberle, I quinto ano, da Faculdade de Direi-
---------------

I
Hurous e ela Ltda. J Irma COIOIlI- lo de Santa Caíar ina.

.

lIINIS'l'E'RIO DA GUERRA I zadora, conforme jd telegraf'avios. Como nos anos anteriores 0,5 ba-
Visitou, ainda a Jgrrja mau-iz, o icbarelandos de 1946 lesforç�ram-se-

Prefeituras Municipais e �osp�lal, Prefeitura,:. outros es-I imensamente para conseguir o prê- .

tahek cimentos cio r-rospero e pu- mio, que é de um mil cruzeiros.
Departamento Nacional de Es- i}11�,OS(, )"\_iunicípi,O de _co�có�'dia. I Na pr.imeil'a prova _parcial, todos.
trada de Rodagem, reconhe-

Em toda a parle o calor das ho- conseguiram nota 110Vle, o que pro-
,

menageus prestadas ao ilustre 1)0-1 Via o grande interêsse pela maté--
cem que os Britadoces de aço lítico, 0011SÜeuiu o anteoípado pro-I ria, '"1''''Y"'"::.-;,'( �

nunciamento das urna, pela can.,

I
-

--�.. -'_·;.c .._,�:;;-�.·��'·"":,'f
"ROSEN,ZVEIG" são-os me- did i' d V'L'"

"

,.' Nu segufida p110Y-<i parcial, dOIS

.

. [urua III a a 1 OI'liJ. ,;

I
adunos dístanciaram-se.: Nilton Bar:

J: iiltJf�§ d� �atbri():ação nacional. I '..' �
'.

-,-�
..,

'bsla da Silva e Franctsc-o
.

Carlos;

ConcoI�I�� :l (EstadO) - A Régis, ou dois que CQ:ns·eguirUim as;

1 À T:r:ansmares Importa.do_��. -nQtiClo ô@ visita ít esta cida.1 rne!llQTes nolas, ou 8'eja, nov>e ca-

Ltda. de são f>auio Caixa d�, dô ti�pü�fido Aderbal R. dn i d�' um. �� �"::-:�1-' -r:- : .." -;f .ç-<'; ,�,

Silvit; �ahdidato {lo. ParlMu On{6m o 'l)l'emfo Isér,ia' decidido'
Social DemocrÂ-tleo, o q�(l no ,exan�e oral. Reg'is e Batista.

quer dizer do povo catarmen- VÍlel'am "afia:dos". Os dois trouxe
se, foi aqui recebida com ex- ram a matéri,a na "'Po·i:lJla da: lin

SENZVEIG" foi a que a/pll'e- pa,nsões de júbilo. A recepção gua" e não eleixavam o profes:-
que teve, pois, o ilustre con-, Sal' perg'untar, Toda turma '3;utnn��

sentou a melhor oferta diando terrâneo fo· a d· )'--
'-- -' .

, I g'r n Iosa e né- páinhõU: oom interéssê 6 exame'

atS glarantias maÍJs comp1\etas Ia tomou pMte o povg em g'c- oral, para ver quem seria "o tal".
raI.

. .". ">fl .. ::_'-'- Ar 'lle,rminados "OS examels, orais, 1'0-::'
�a �oncorrência pública do �)r .:!S"9 'ehurr�s�o. que,. ao oo.l�- mm 'pl'oclama,elas as notas, sendo
t

I dH!ítt.O (la VItorIa fOI oferecI- que os doils novamenLe, alcança-
E. R. de Santa. Cartarlnà. ati, recebeu o dr. Aderbal R·1lram nota nove. NesLe caso, gUinha.,-·

da Silva a mais empolg'ünte ria a'quele que tivesse mais i\l�e- .

Peste buboDI·ca consag'l'ação pública jamais quêncioa. Comeu-se ao I i"'1!"G I do'
.

tribut.ada a homem público em ponto e lá estavam os do\[s' "or:en-
Montevideu, 4 (U.P.). _. As Concórdia ,e pelo que ela re- Les", com a fl'equencia.,. igual!·

autoridades sanitarias estão presentou. de vibração cívica e O prêmio será dwidido? Gom!}"

tomando rigorosas medidas pa,rtidária podemos antecipa- decidirá a Congregação da ['la'f'ul-'

preventivas em vista de di- damente a mais estrondosa 'd- dade?
versos casos de peste bubo- tória eleitoral, como nunca

nica verificados em Buenos foi reg'istrada no municÍllio.
Ayres. DUl'ante o dia, o candidato

da Vitória, visitou a Sociedade ficatiyas demonstraçõés. de;�-

Autas Iindústria e Comércio de apreço.
Concórdia, sendo aí alvo

.

das A eleg'8nte atitude' do sr.,

maiores g'entilezas por parte Hermano Zanoni, que; apezar
dos respectivos diretores e de filiaúo a U. n: N:; teve<

funcionários. aquela d'eferênciá' pari{ cOln (li,!

Em seg'uida, atendendo a candidato da Vitória, foi mui
um g'entil e llonroso convite tOr elog·iáda.
do sr. Hermano Zanoni, (lesta- O povo de Concórdia t.etn,'

cado elemento do Diretório primado em mostrall· sua soli
U(lenista destá cMade e presi- d,ariedade- ao dr. Ailerbal R. da"

dente da importante firma Silva, em cuja nobre persona';·
Colonização Mosele, Eberle, lidade de Domem público de

AhrolJls e Cia., Q deputado positou a sua confiança para o'

Aderbal R. da Silva 'visitou progresso' e prosperidade cada;

aquela pode1rosa org'anizaç&o, vez maior da terra e da gente'
sendo .aí ag'uardado com sig'ni- barrig'a-verde.

(EL. HORTA
RODRIGUES

um abono;

Está entre nós, desde

ontem, o st . Coronel Horta

Rodrigues, comandante do
Batalhão Rodov iério, se

diado em La ies.
Figura das mais bri

lhantes no corpo de ofi
CIaIS do nosso Exército,
ao sr, CeI. Horta Rodri
gues deve Santa Catarina
inúmeres reelizeções, na

zona serrana, destacan
do-se o progresso da rodo
via que, passando por La

ies, ligará o Estado do
Paraná ao do Rio Grande
do Sul.
O ilustre militar acha-se

hospedado no Hotel La
Porta, onde tem sido mui
to cumprimen tado pelos

Pos/tal 5504, DLSTRIBUIDO

RA DAS MAQUINAS "RO-

A CnRftVANA O sr, Diretor da Faculdade
de Higiene e Saúde Pública,
do Estado de São Paulo aca

ba de determinar, em por-:

taria, aos médicos que, êete:

ano, colam grá'u' naquêle mo

delar estabelecimen to de en-'

sino superior, façam estágio.·
regulamentar nos estabele-
cimentos de eesietêncie sani
tária de Santa Catarina.
Êsse áto vem mais uma

vez, pôr em telêvo a gran - t

diosa obra realizada pelo'
r:

govêrno Nerêu Ramos, riêeee»:
eetor.Lmporterüe da sua pa
triótica administração, adrni=
rada e' exaltada alem das;
fronteiras do Estado.

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes enviando
-lhes um número (la revista O
VALE DO ITA.JAÍ, edição de-

dicada a Florianópolis

milhão de
presos'

N. York, 4 (U.P.). -- O pre
sidente do gover'no espanhol
no exilio declarou que na

Espanha ha meio 'milhão de

presos politicos.

Meio

Conclusão
,�l':;. Nunes .Va re lia, Givann i Faru

co, Oi-Ly Magalhães Machado, Os

valdo .VL>e!-o e Degelo Ui'OS, sendo

lodos ontnstastícarnente apl-au-di
dos
Por úll imo o candiclalo produ

z iu o "eú segundo discurso políli-
00, ]'éreri�ldo-se de maneira segura

e precisa sóbre a campanha iniria

.da. A certa ajturadisse : cüm :1 ,'I'S

ponsab ilidade .de um candidato

previamente eleito, eu nao posso

,0 não devo prometer senão aquilo
q ue '1)0850 IClll'}JI1'i,[': Se 06 1',9CW'SJS

não perrnitioern a continuidade da

obra iniciada por Nerêu Ramos, te
nei a coragem precisa para Lirar

um pouco dos que tern muito para

dar aos que não Lem nada.

Gomo un terior-meut c, a riotável

oração do candidato da Vilória foi

Os bachareis de 194&:·

(Colega:),

P'A R A F- EIH -DA' Si
E C Z E: M': AS:,.
I N F L AM'A{!;. O-ES',
C 0, C E I R'AS,

NUNC:� EXiSTiU IGUr:tL

I

).
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