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olhos do· futuro governador do Estado
.roaçaba, 5 (Estado) _ A Cara- gurumente haver-se 1"111 seu pró- pio, I" ele propriedade da Industr-ia O di1'i>lue da Soci,eda.de

Anoni-I
quasi unanime a solidariedade ao

vana da Vitóiia, em sua vitoriosa x imo governo, nas providônc ias a e Comércio .Kunz S. A. ma, senhor :-;f'ba�ldo Kunz, homem grande caÚrinerLs,e que se soube

jornada política, apresenta lima tomar para o progresso do Est.ado
I

Ha- quatro anos, .o sr, Sebalclo ele gl ande coucei lo em ioda a zo- fazer esl irnar do povo em razão
caraolr-rísl.ica intercssante : apro- o para concrel.izar as lpgilimas as- KUllZ inirion o desbravamento da- na. ofereceu á Caravana uma sn-

\

das suas nobres qualidades de es-

veita Lodo o tempo dísponível em. p iiações cio povo, quela região, onde hoje, como num culenl a clnrrrascada, tendo r- feiLo p írj l.o e de coração, tantas vezes

visitas ás organizações ocnnómi- .\'''I�i,m, em sua excru-são a Joa- milagre rI·r t rahalho. existem, além llSO ria palavra o sr- Pedro Pedr i- postas á prova e que mais o serão
cas da zona onde ,�e encontra. E çaha, a Caravana da Vitória pi-e- do Moinho, cuja produção cliÚ'ia é ui, presidente da Ala Moça elo P. após a espetacular vitóiia de 19 de
que o eminente deputado Aderhal �irJida pelo futuro governador cio idêntica ao rio Xlo inho Sfl) João, S. D, de Joaçaba. janeiro próximo,
]{. da Silva não se restr-inge ao as- Estado, yisitou dois importantes de Xaxim, e como aquele técnica

pécto político ela campanha. Quer, estabelecimentns, na quarta feira mente aparelhado - uma serraria
desde já, inteirar-se de maneira úll ima, perfeitamente equipada, e uma

precisa e ampla ele todas as rea li- O .pr-íme iro foi o Moinho Vera grande fábrica de pasta mecânica.
zaçõcs que se «stão .exeoulanrio no Cruz, na Fazenda Homoníma, se- A Fazenda empregá cerca de 20

terreno económico para ma i" se-I d iadu em Jantinga, neste munie.í- famílias,

·8
..

economia calarinense se abre aos

A segunda visita destinou-se

empresa Celulose l rani Ltda,

Belém, () (A. N.) ,- Pelo Ijaimhé
segniu hoje, para o Itío . e Santos,
16 m i.l sacos rue babassú com des

á lino aqueles dois portos,

16 mil sacos
de bebassü
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Em agradecimeuto o dr. A,clJr1bal
R. da Sil\'a, depois ele externar a

magnífica impressão -que recebe
ra da sua visita aos cstabelecimeu
tos, salientou o valor elo pioneiro
e chefe da Fazenda o qual, em tãó
curto espaço cle tempo, dera tão

notável desenvolvimento á locali
dade,

Os
memhros da Caravana ria Vilól'ia
tiveram ensejo de admirar aí, as

grandiosas instalações rio maio!'

estabelecimento, no g'enero da
América do Sul-

Auxilio a Harold
Laski

.\'(j..o�'J,al e sua comitiva percorue
rarn todas as dependências da Ce
lulnse, observando o trabalho que
se processava nas di versas secções
ela poderosa fábrica de papel. que
mede quasi 300 melros ue ox lcn

são, bem Cl)1110 a Vila Operária,
onde residem 1.500 operár-ios com

snas famílias, e lambém a mon

Lagcm ela alllocJ;ay€.
A j)I'oelllc:ão do es,labelecimento

sprá de 15 e LOIlIel�da·s diárias dr

Vomicios pro
- candidato da Vitório3 Reação ao discurso I ce��llo��i�'a������)nc�;��>elho começa

.. .

do ex-presidente. Inelegiveis. - No norte doi r�l a ,fuIlCional' em .fevereiro pró-

IXll11o.pallis Outr·as notas �a Yila OpeTá�'la acha-se insla-
•

.

.

• lado um amplo refeiLório, uma vez

Continua obtendo a mais en- g(me·r.al Zacarias Assunçüo ao go- qUe I.·erlII Ilcil·' a s':a c,mditiatlll"l a que a maior pal'De elaquela popu-
tusiástica rerpeI'icUSisão nas fi-

1

vêl'l1.·o do Estado, Rt'náclol' pelos \'olos d,) P:.,]) ga,l- lação e.sla empl�egada pela empre-
leiras tl'a,balhistas, a candida-i QlmREM SUB8'1'lTCIÇÃO no cho", 'Esppf'a-;:;c,. pac! hojr;, a I'X- IR·a. AO la.bol'a.Lório ['oram iclmil'a-
tura do dr, Aderbal R. da· JJ\''l'}<1RVI��TOR pulsão dn H. :J.o""j lko('I,HrJu, dél)tI- do.s os divel'sos ·lipos rle c('lulos{',
Silva, I Uuiania, () (A· �.) _ A. 1.:]),:\ de In.do do T>;:;D q'l'� acnb,. de aderil' aí ['abl'icadl)s, e isto é digno de es-

A propósito· o Diretório Es- (}oiaz telegraf.ou ao mini�lr.o da ao Padido '1'nlbalhi.,:la Bl'<!SI!i'!l'O perial menção se liyermos em

tadual d,aquele partido recebeu JmLiea, 'pedindo >:\llbslitnieiío do rio qual integra a Ch:l[M a As�em- l11('nl,e que a Jáb1'ica conla com

luais o seguinte telegrama e inLel'Yi'!l101' j'('(ltwal Sl', Machado blria E�laelllal p:ll'a r',; II1'rn::i'nas apenas 5 anos de aLivi.dade,
adesões: 1-\.l'Rlljl1, afim de que pl)ssam ser eleieõeg, A empr:esa é proprielál'ia ele

DE BLUMENAU: II'ml:]izada:;; lllil \Xoiaz, de,�c;õle:s. _li- Rio, G (A· :\,,) ..\ Trjlmna 1.".1- enOl'me,s resenas de pinho, ellja
o.s me,mbros do Dketório

I Yl'es. Igual. lelegrama f(n dmgltlü pular \'em hoje conlr:1 ') é'lllbaixà- explOl'ação j{t iniciou, ra�endo a:;-

Munidpal do p, T. B, em Blu-. a,a SI'. utávio ,\Íallgabei'l'a. dor Adolfo(] Brl'lr, IY:t ,) n1'lLul ;no sim surg'ir mais llllHl pl'ospe·ra 10-

menau, reunidos onte.m aqui,
j O p, T, B. DE GOIAZ COInlllüsLa, l'rfm'inc1·J··,;,j ai'. afi:'m'l- calidadr no Oésle Ga,larinens·e e

reafirmaram sua inteira soli- (;{oiallia. (j (A. N'.) _ A Com'en- Civas do Srnac!ol' GeLúlio Vargas, cuja impol'l.ancia econômica vem

dariedade á orientação· pooliti- ção cio P. '1'. B., ·r·('unida neslla ca- qLli,� aJi.á'S, aqllülll8 d;�p�lo·ma,l\a ,cml- exallal' o sllrLo de progresso elo

c;a adotada pelo Diretório Es- pilai, cOllsicLel'audo que o padido Lestou, que os Lpcllicos nOl'Le-ame- llosso EHtarJo.

tadlUal, mantendo-se coeso ao
não tem ·po.ssitbilidade de eleg',er um l'Í.camol'; em l1elalMios declarara.m: 'l'oc!a.s essas visilas foram feilas

lado do presidente Aristides candidatl) ao govêrno do Esladlo, "r:.a.slamo� I)'\IIil05 milhões 'el,e dó- em vil'lurle ele convil,es e�p('ciais,
Largllll'a e da candidatura resol\'eu ele aeôl'do com as l'eoenLes lal'es e hoje os fllncionário.s norle- ao Candidalo da ViLÓria· ];�, as�im,
Aderbal ·R, da Silva, Sauda- dedaraçõ'es que o Se,naclol' GeLú- a.mericanü� llarLicipam da dir,eção a economia cal.arineJlJse que se

ções trabalhistas (a,) Bernar- U.O Varga,;, liez á il1l[H'>ensa, apoiar de llr'gócios lJll1'amenl,e inle>l'l10S alwe,. confianlle, aos olhos do sell

do Rautt, presidente, a candidaluI'a dI) til'. JO:3é LlldoYico, dos países latinos americanos. fulmo aclminisü'ador, núma pro-
DE MAFRA: por s'e Ü'alal' cle pe�so'a amiga do P. Alegre, 6 (A; N.) _ A Comis- messa l1eci.proca de apoio e d,e t1'a-

A Secret,aria do Partido T. ex-presidente, são l!�x'eclllÍ\·a do PSD l'eúnir-se-á balllo em prol da grandeza do Es-

BJ'lasileiro reoebeu, de Mafra, A U. D. N, DO .PLt\..UI ltoje�, pal'a apl"eciar a posição par- ta,do e do bom estar do po\'o ba1'-

entusiástica carta na qual hi- Teresina, 6 (A. N.) ._ A Conven- Lidári,á rio .s1'. G0lúlio Vargas, an- l'iga \'enle,

poteca-se ao Diretório Esta- ç1io da C. D. i\. do Piaui sQl'á rea- le o di,scul'sO pI'onuncia.do sexta- Wasllins·,ton, 6 (A. N.) _ A Jun

dual intei.ra solidariedade face lizada.110 di'a cl'Oz� iiI) COl'l'·eIlLe. feira pu'ssada, nesla ci·dade. O P. CO�[jcros pno CANDIDATO DA ta g'-oV'e,rnativa da União Pana.me-

'ás eleições estaduais e ao can- .Rio, 6 (A· N.) _ O jOl'llal "De- S. D. pulJlicm'á uma nota, ·definin- VITóRTA rican-a anullciou que o dlN'..Lor ge-

didato Aderbal R, da Silva, ! ll1ocl'acia" di,z qU'8 ha
.

um plano do SCll po,nlo de vis La. De\'e-se re- Atendendo aos insilsllenLes. apelo,s mi assistente, Dr, Pedro Drt

De .outros reca.ntos do Esta- i
mellculu.sa.ment,e Ol'g'al1lzado llara cordar que o sr. Getúlio é pr·esi- do p.o\'o do illLeriol', que Yibl'a de Alba, a.s·&umirá, l,cnlPomriamen (p,•.

do vem recebendo a mesma .llr.odbil', pela eoação, que o sr. Ge- denle e)oo T>SD cio Rio Grande do rn1.ll.�iasmn [wla candiclafma .\.rJrl'- a dirrção da entírlarl1e, devido á.

Secreta,ria, idênticas manifes-!ll'diO Vargas, cx{>rça o ma'nda,lo Slll p uma noticia vil.cla elo Ri.o lJal H.. da �ll\'a, o P. S. 1). ,Ia Ca- IW)I'·ll) (flfl dr, Léo Bower. .

tações de a.plaus'Üs. . , pn 1'lan1(;]1la1' t1118 o ])0\"0 hrasJlelil'o annnciaya que a hancada dó PSD !l i I ai ell'g-a l1izou dh ersas eH I'a \nnas

DA CAPITAL: Ilhe confioll. P()� in�eila:t�va p1'ó�ria I do R G, do Sul, pl',eparaYa-se para llHI'a Yisilal'clll amanhã aiS llJcnli.- Politfca francesao sr, Clito Dias, elemento I
tO sem sollotu(,mo u'e lIlngllem . O Bxpulsar aquele senador. dad·r;; dI' LanasYi'f'il'as, Hel'unLo e

combativo nos meios politjcos 1'lefleri.do malmLino l'e\Oela que aill- O I�TERVRNTOR ])0 .MARANHÃO IngINl\', ",n.!ÍIl' �u rcal.izal'ão .imllO- ParIs, 6 (A, N.) -- A As,semblé.ia.
locais assinou, ontem, sua fí-I ela esLaya no ministéri,o üa JusLi- .São Luiz, (i (A. N,) - Melho['ou ll"l1ilf'S enmíci,(),s, Saeional l'e"sorveu slISl1Cndel' suas

cha de insorição no mesmo I (;[1 o prof. Sampaio DOl'ia r ,já o S1'. ',s(,ll"iwlmenl·e o rsLado de saúde Pal'a Callasyieil'J s·egllil'i\· uma ,w"sõe.s até ber9a-feira pl.'óxima,10.
partido, constando que o mes_IOLáVj'O Mang-abeIru <il'L1Cula\'a o rio int'Cl'\'cnlol' Sal\wninho 'Belo. cnll1i"são C0I111)0:3[.a do:; s'('gllinlcs :do ('()l'l't'nLe, e.speJ'aneJo-se que a.té·
mo será 31presentado candidato plano, para C\ Har, p01' qualquer S_lO INCLTGIVEIS senhores: ])1', Huben" dr' Arl'llrla ('[\I.ão haja entendimento inter-.
a deputado estadrual. I meJio, que os!" (l-c[úllO \'oll.asse â Rio, G (A. N.) _ O Supremo ',fri- Ramos, (11'. Jo,s(. B. Salgadu d,' Oli- llaJ'[.idiÍrio para a escolha do pre-

ESPERADO EM STA, MARIA "ida ll'oHtica. booal Elri,loral respond.endo a' uma \eira, JOS(' do Yallf PU1'{·il'a. (ibal- sidrnlp pl'oYisório da Repúhlica,
SanLa M,al'ia, 6 (A, N.) - Está O DISCURSO DO EX-PRE- colJJsulta do g·over,nador do terTi- do Bl'isighelli r Florisl1l11nrlu (,iU'-

sendo esperado, nesta cidade, o SJDENTE tório do Rio Branco, decllarou que cia.
61', Décio Costa, canclid'alDo a govê'l'- p, .tlJ.egl'e, 6 (A. N,) - (TJrgen- são exLensivas aos Lerri.tór,iüs as Para H.ecanlo irão os S1'8' dr. Hi-
no pelas .o'P.ois'içõe)�, SanLn. Maria te) - Sabe-se que os yeLerano,s il1lCiompalLibilidaües da cÚ'nSlitui-1 póliLo (xl'eg·ól'io P,cl'cira, Thiago
será a pl'imei'l'a cidade do inle- membros dntris,j,as do Partido So- çãQ e ,do alo adicional, não pOde'l1-1 de .

Ga6Lro, AnWnio Apus[olo, João
!'íOT' a ,<;rl' visitada pelo sr. Décio cial ])e,momáti-co e da Comissão Exe do, aSSIm, os goyrrluado-rcs serem Gomaga e G�sL.ão Assis,

.":�)"Ia, 1"111

SU.'.l ca<mp'él!nha elei'(;Oral.l cu1,i,va
do mesmo part�do manda- candidatos no pleito de ja'neíro, I A ra.rHvana qLlle se lnmspoelal'á

DEPóR O MANDATO ra.mLraz�" do Rio, a m&egTa do
I aos lnglp·se,s wrnpõe-"e dos srgnil1-

Brlrm: () (A. N.) -, O SI'. Fl'ancis- dÜicur,s·o que o -s'enadol' Ern.c"Lo

I"eu"a- fi de dl-rel-tos· teR políticos:
co SeverÍIlO Duarw·, ca,ndidato Dorne,[e;; pronunciou no Senado il \I ti Coroll!el Loples Vieilra, dr, J, B.
mJenis-la a rlr,pulado depôs o cargo para estudá-lo e cOllsiderar o mes- Rio, 6 (A, N,) _ O Chefe do go- Bona.sssiis, Sidney NoceUi e Ma-
..nas mãos cio preside.nte da PDN mo romo dt'stona.nLe da orienlaçã') \'êmo assinou decreio concedendo noel F. de Melo, Yo.Laçiio sem'ela, poz finl a uma;

J>ocal, pa·ea ser so.Jida'l'io Dom f;fn1S do PaJ'.l.id,o e ser aplicada ao mes- inse.nção de direft.os de

importa-j
A f(}dos está srndo prepaHlda el1Nllniçacla lula dos ba."lidol'e,s

.(\olégu's 0stlldanles que de modo mo a pena ele "exptüsão rias [il�\�� ção para ,set� ae1'.on3.\'e5, solicita- esp.le).l1clida rr�e:pção po�' pa.r�e d� quP ha rlias anwaeaYi1 �il!Jnl.al' (Jo

�'el'a.l, apoiam a candidaLura 1)0 J'(l.� do paf'lido e solic:ílac.;iÍ\l j)df' J elo peJa Panalr,
.

el'e;Itol'ado Illleo, em cUJO melO e fUl1ciollaJl1Jenlo da [-nes00.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Lund1'CS, (j (D. P.) - Mm'ganiObsequ ivame nte l'rci'hidos pelos Ph i lips, secretaiio do Parl.ído 'I'ra
diretores 'reduzi e Klug, o dr.

halh i"'I a, anunciou que poStá haven
dlu "Chuvadedirihniro'' (,p(l5 o Ian
çamento da campanha para arrun
jar Fundos com o objetivo de aju
dar-se o SI', Haruld Lask í, a pa
gar o allo custo de sua ação judi
cial malograda contra um jornal
ameiicano. As .dospesns são avalia
das Irnll'e dez a Ljllinzc mil libt'as
ost.i'rlinas: Philip" clecla·l'ou que
muilas pessonls que 00nl6buiram
pura a ·cari1panha lião lenm liga
cões com o pa!'Udo Trabalhisla.

Proprietarlo e Diretor-Gerente: SIDNEI ,-IPCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A_ DAMASCENO DA SILVA
----------------------�----------__;.--- -----------

Política artidária
Trfesie
Tl'icst·e,.6 (C. p.) -- As alutori

dadp,s militares Rn'llIlCial'am que se.
esl ilo [JI'rparaTlldo a evaenação das
lropas L1ng'lo anHwica.nas dia It.(tlia
c o l'ragrtlpãillento das forças pro
[10." ta,,, I.Hl.l'(l o �el'ril ório livre de
Trie,sle, A Gl'ã-Bl'ela�lha, os Esta
dos Unidos e a I�\goeslayia limita
l'ão a cinco mil para cada, o llume-

1'0 do soldados lla ál'ea de Trieste,
segundo o acordo alcançado pelo
Conselhl) de i\HnisLros do Éxterior.

Vítima de
UtD desastre
\Y:ashi.ngloll, 6 (A, N.) - ALro

p.elado por uni aulomovel, teve
mOl'te instél!nt.anea o Sl', Leo S�
H.owe que, ha longos anos, é dire
t.o!' geral da União Panamed.cana.
O desasLre que. vitimou .essa l1'otú
v,el figlll'a inter'americana, verifi
coo-se deanbe da embaixada da.
Bolívia.

Elei lO um cientis ta;
brHanico
Pnrís, 6 (A, N·) - A organiza'!.".

çfto 'econômicl<!, socia,l e ciIPl1l!tft'ica.
das Nações Unidas elog>eu seu pri
medro diretol' geral o ej.(mt.isLa bri
Jànico Juli;a'll Huxley, pelo prazo
de d{)Ís anos, A eleição, feita em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE
llIÊS DE llEZElUBRO

Dia 12 - \iuinta-feira - SOIRÉE DAS GINASIANAS
DO COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS.
Dia 14 _. Babado - SOIRÉE DOS CONTADO:B,ANDOS DA

ACADEMIA DE COMERCIO DE S.t:\.NTA CATARINA.

Dia 25 - NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS

21 HORAS EM DIANTE SOIRÉE.
Dia 31 -;:- GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE

SURPRESAS -- TRAJE A RIGOR.
x x x

NOTA: A DIRETORIA PEDE AOS SRS. SOCIOS

J\PRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE MÊS:

r-------=-----
SELECOES

. ,
,

de NOVEMBRO

da maior I

atualidade. r
COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO!

�

I

Cu�t��.:�3��

Clube Doze de Agosto
PROGRAMA DE DEZEMBRO:

Dia 7 - SOIR}<�E em homenagem aos Bacharéis da Faculdade de

Direito, com início ás 21 horas.
Dia 14 - SOIRÉE em homenagem aos alunos que completaram o

curso ginasial, no Colégio Catar ínense, com inicio ás 21 horas.
Dia 21 - SOIRÉE em homenagem aos alunos da Faculdade de

Economia e F'inamças, com inicio ás 21 horas.
Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri

buição de bombons, das 15 ás 19 hora",
Dia 31 - gRANDE BAILE DE S, SILVESTRE com inicia ás 22

ho-ras. l'RAJE-RIGOR.

' ����I � �-

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
_

Dr. H. 6 S. Medina Farm. Narbal Alfas IIB SOUZII
�arm. 1.. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação
de cancer, Exame de urino, Exame :901'0

verificação da gravídez, Exame. <le escorro,

Ex.me para verificação de doençt;1s da

pele, boca e cabelos, Exame de féz8IJ,
.

Exame de secreções,

I
�utovaccina9 e tran.fu�ão de songues,
�xame químico de fal'inhos, bebida.

café. ó.guas, etc.

___
.

---_._--....;

CURSO DE MOTORISTA
Serv ço de Pronto

e

Socorro de Automóvds
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-E �cola 1-47 ..77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

C
Ao

b i.Oa m
MOEDAS I SIMBO- I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE j:"

--_._.

Libra

(5$S 175,4416 74,555
Do]ar 18,72 18,50
Escudo Esc 0,761 0,752
Peso Boliviano Blv 0,445·7 0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968
C01"oa Sueca Sw.Kr. 5,2109 5.1496
Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 1,3224
Peso papel Argentino M$N 4,5995 '1,51 2
Peso ouro Ul'uguaio O$u 10,60()� 10,2778
Coroa Dinamarquesa' DanKr 3,!):)08 3,855
Peseta Pts 1,714H
Franco Fráncês Fr.fr. 0,1574 0,1556
Marco Vm/3

10,4271Florim FIa
Franco Belga BIg 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasi}-j�
sem confirmação

1. .. que os abissínios são

cristãos, tendo sido converti
dos a essa fé no século IV, is
to é, quase quatrocentos anos

antes tivesse uma única comu-

nddade crilstã. B Ae R' FAfiMÁCIAS DE PLANTÃO

2. .. que, em épocas no.r-
Estarão de planLão, dur-ante (}"�,

mós de deíembro, as seguintes>�
mais, a per.cellltagem dia mof- VENDE SE farmácias:·
talidade na Noruega é a menor

•

'1° rloming-a - Farmácia Nelson:�
de todos os paíiHes da Europa. TIRADENTES - Rua Feli-pe Rchmidt.

3 t
. 7 sábado - F-armácia Moderna.

1·
.. q�ue Pf�rado.s 'pQ;� as '8In-

que o corarão humano clesenvolve
- Praça 15 de Novembr-o.

gla eses e o. 19a' o e nao o co- 8 domingo _ Farmácia Moderna-
-

d d
. - num cli:a s'eria capaz de I,evan[,arraçao a se le as palxoes. -- Praça 15 de Novembro.

4. .. que o rio mais elevado um pê:so de 1.6 lone],adas a um 14 sábado - Farmácia Santo·'

que· a Europa C e n t r.a 1 do meLro d,e alLu'[1u, Anlôni.o _: Rua João Pinto.

mUnido é o Desaguadero, na J. .. qll·e, p(\Jra escrenw todos 15 domingo - Ji1armáeia Santo>'
Antônio - Rua João Pinto·

Bolívia; que o seu percurso,
os Ilúmrro.s, des'de a unidaJdo alé 21 sábado - Farmácia Uatari-· ,i

da aldeia de De1saguadero até a
um bilhão, sl'riam llIec'es.sários, 1,5 nense - Rua Trajano. ,.

extr.emidade sul do Titicaca, é bilhões, :12 midIJõ(\s ·e 99g·006 nú- 22 domingo - Farmácia Uatari--

de 180 milhões; e que elevação mel'O�; e que, S\ll)ondo-se que s·e nen.se - Rua Trajano.

'do d 1 lt .1 1 imprimi·ssern j,a,i,s números,. COllS- 2.5 quarta-feira (Natal) - Far-·
me la o p an:a o pelJ_o qua mácia Rauliveira _ Rua Trajano-.
êle c:orre é de 4.300 metros sô- bLuidmn ('ks uma bibJi,oteüa de 28 sábado - Farmácia Santo:-'
bre o In,Ív,el do mar. ma,i,s de 100 11lil \'olume.s de g.ran- AgosUnho - Rua Conselheiro Ma-

5. .. que no mes'mo dia em do J'Ol·ItlaLo. fra.
A "q I 1

A 29 f1omingo - Farmácia Sant()i�
que ITlor'retl MI'o-"'el An'gelo eUl 1. .. lln os 10l11'M,S (e g'PoniobW

-

, Ag'os,fj,nho - Rua Conselheiro Ma-
1642, nasceu Galileu; e que no quase nunca 8ã.o filll08 l)rimogêni- fr,a.
mesmo dia em que morreu Ga- tos; qlle Balzac era o décimo-tel'- O serviço notnrno será efetua-·

lileu, naSceu Newton. üeiro l'ilho, }<',r,ankli<!l o sétimo do pela Farmácia Santo Antônio"
6 ... que a mais antiga en- \Vieber o. IlJlmo., Schumann o qllin�! sif.a á Rua ,João Pinto.

ci:c1Ojpédia de que se tem notí- Lo e f)ohuhel'l lerceiro; e que Ale- . , .. - ,
.

cia no mundo é a que 13€ inti-. x�ndre, Cé.sar 18 Napolcã0 l,amhém I p:(� !� ?�tula História Natural d� Plí- naa eram fIlhos p:'imogênitos. JJl!ll!íWl'lII�
nio, a qual, s,egundo o seu au- 5. .. que, em vlil'tude de uma

.

tor, contém 30.000 fatos r,eco- ()·rdem dada 'em 1926 ·p�lo rio i da TELEFONES MAIS l'iECESSITADOS

li 'r
Bombeiros ,.... 1311-·

lhido.s em 2.000 livros diver- a la, os c.al'dápios d:os Jankar,cs e Polícia..................... 103"

lJanC!llOUeS na côrte darruele ])aí,s
Delegacia O. P. Social , 157m··

" !\faternidarle .'. 11.s�
�Ú podem SI' lX'lEg·ido.s em lÍllgl1la Hospital Nerêu Ramos ,.. :SoU

Santa Casa 1036,·
iltn limla. Casa de Saúde S. Sebastião USV'·

G
Assistência Municipal 1664'"

... qllP, se· por um aoa'so .qual- Hospital Militar __ 11&1

quer, em clélldo .mom€llJto, re\<;Lflss.e 14° B. C. 15Jlr'
Base Aérea .. :.................. 7M.·

1. .. que, na Bulg-:kia, os hens aipenas uma batala em Lodo o 7" B. 1. A. C. 1591

I .,., d
-

lt
. I ê i L bé

Capitania dos Portos ,............. 138\1.
(OS Oj'lIa aos que morre.m so .·el� lllUIK o, lS e mesmo u renlo, 16" C. R ;.. 160�'

ro,s são .. in-úegnalmenie herdados nas mãas .de um ag'l'icultol' Oal1l'i- �����en�i���!a1.::::::::::::::::::: m;
pe],o :es{,aflo, não cabendo absoluta-: choso, poderia mull..i-pJi.car-se em NO Estado" .. ....•.......... .... l02J

10 1 ·11
- :A . .G?zeta" ., .. ,

�
. . . . . . . . . . . . . . . !65d

menlle l1Iada aos parenLcs do morto.' Jl we,S de unid:.tdes no espaço . DIana da Tarde 1''''

2 que, leorioamen1.e, a fôrc-a1lde 10 all1Os.
L. R A : 16�'\

• Emp. FMeráEia Ortil1;a ..• • . . . . • . lG��

.Rafael G_ Cruz Lima
ADVOGADO
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CO::\'SELHOS DE BELEZA
PARA JOYE::\'S.

Paris - (S. F. 1.) - A mocida

de também está na ordem do çJí.a
para :l' moela de 47 tanto para vesl i

dos s lrnples, como para os costu

mes ou vestidos de noite, Os cos

ture i ros . par-is ienses I enLam dar

aos seus modelos um.Lrnço rap ido,
agi}, que se adapte bem a-o mo

vimenl o das "menores de viul.e

anos." Os eJ'ei:lo,s de capa e de pe-

1erina lembram, ainda que de

muito longe, os uniformes cole-

giais.
Em geral, pontos em aberto,

viéses u-aualbados, bordados es

pessos, guarnecem esses vestidos.

Um modelo apresenta um "lail·

leur" alegr-ado por um grande
"pl issado " branco sobre o lado

esquerdo. As saias alongam-se,
algumas jaquetas (1psCPI11, au-ás,

Para os noilc voltou a voga do

Lule.

com urna variedade e riqueza [a
mais vistas.
Vclud o preto dos compridos

fpchados na

Rua Felipe de Oliveira, 21 .-

8° andar
Te!. 2-9873 - São Paulo

ASSINATUltAS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestre Cr$ .

rrimestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso. . CI"$
Ano Cr$:
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Trimestre Cr$
Número avulso.. Cr$
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v esl.idos de "soirée"

gola com uma fileira de porolas
e que lembra as her-oínas de Mar

cel Prévosl.: veludo p01'p111'a com

o qua! as mulheres dão a impies-
são de estarem descendo a eSca-

80,60
45,00
25,00
9,o()
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

dm-ía de IIm palácio i taliuno ; ve

ludo azul de noite, aberto cm co

rola e que parece ter saído de um

pastel rte Lauíour; veludo 'para
as blusas de caça: ",pludos em que'
sobressaem principalmente as nu

ancas turquesa, "Iougcrc" e a.zul
Luiz XV.

1

Laboratório
Radio-T( cnico-Electron

Fundado em i93S
M"ntogem ie r·jdio", Ampli

ficad'ore:ll-TranGrt'-.iCIO'l'8.
Mo.teriol· ir.1potiç!'i(l direta'

mente dOI U. a A.
Frçpr ie tár io

.

Otom il! ijA'!!l!!.$ Bohm
E�(i�ft. - "TêcnIcó _ Ptofilliliofla)

formado nu Eu�opa.
.

rlorion6p'J'�"
�uu 1030 Pinto 1'1 29 ,_ Sob.
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VOGA

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

Copynghl 'da

rheHA�[ rooHIARO?ln�

RETiRARAM SUAS CANVI- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, i ncluszv I.. Il�.
fabricadas em outros Estados,'
retiraram suas candidahU·i.l,S,.,'Para reinar nos lares catasí- .

I uenses, - em vista da certiSsi-1ma vitória do aperitivo KNOT.·

rt '1 • 1
.

j' -',--r.
__� --'tI

Fatos Policiai.
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

I!;sportes

sos; e que des'sa obra, que go
zava de grande autoridade na

Idade Média, {lhegaram a fa
zer-se 33 edições runtes do· ano
de 1136.

.i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eociall
MENINA MfRIAM JORGE a, cio "O E�tarlo", com muíto , \0-1Faz anos, hoje, a menina i\Iir\am lo� de felicidade.

I'..Jorge, filha do sr,'Eliás Japur, co-

merciante, E..\LACI� CRfJJVA OLIYEIRA!
,MENINA MARIA, DA CO:\'CEIGAO Realiza-se. huje-, em Laguna o IPelo seu an iveisáriu nalalicio enlace matrimonial (la d isl.iuta

.-que hoje vasa, será muito abraç a- sta. haura Crippa, filha cio sr.
,da a menina Maiia da conceição"1 Leandro Críppa, com o jovem
,,;filha LIa SI'. Júlio Vieira, escriturá- Walmor Otávio clr Ol ive ira, f ilho
3'io do 'I'esouro do Estado. (I() sr, Otávio Ol ive ira.

ISRA. MARIA CANDIDA DE A cerjmón.ia ;,ir realizará na -e-

, ,ALl\�El�A sirlência dos pais da no iva naql"da I
Na data de hoje ve passar o seu' cidade. e consüuurá um graude

anata lício, a exma, sra- Mar-ia Cán- aconlecimc,t1'lo darta a pl'ojeçüo so-
-dida de Almeida, cial clW3 nubentes.
,3TA. J"CRANDIR MARTA VIEIRA, :-;pn'il'ão 'de padrinhos, por par-

Está de parabéns, boje, pela pas-I íc da noiva, no ruligioso, O sr. Ol.a-
,fiagl?m rle seu aniversár i« .a sta.l vio Olivena e senhora, e Mar-io ("Jul'a"udir Maria Vien-a, Ciippa e senhora. 1'\0 civil, o sr.

MENINO NEWTON F'PI'l1and-o Guedes e Sellhól'a. e o
Mais nrn aniversári-o, festeja, 110- sr- Albe.L'lo Crippa e senhol'�, Por

,jP, o menino Newton, J'í.lho elo sr, parto do noivo, no rcligioso, o sr.
-Osni Lisboa, I Flol'cloaldo NObrt'ga' e exma. sra.

MENINA NORMÉL[A d. Cacilcia ele Olive iru Nohregu, No

Registra-se; 110j:e: o aniversário
I
civil, ." sr. rir. Jose' Nicolau Bó,m

«ía menma Norrnél ia, ftlha do sr. r sr-nhura c o sr. Leandro Ciíppa
"Da/l'g-ino ele Sena Peneira. e senhora.

,STA., ALDA DE CAR '-ALHO CO.\TH,-\TO DE C:\:-;AJ(E:.\TO IGOMES Ajustaram li li 11C](l::i, a 51a. Nel'ei- Trajano, 7 - Tel: t15tF,cstej,l .s�u anivel'S,á1',iO, nesta
I
da ,chereOl, filha: ,],0 sr. Anlúnio; I.data, a sla. Alda ele Cal valho Go- J, Cherem e ela exma. sra. Muria ]

I FloríanüpOliaS.rnes. I v, Oherorn, desta capital, e ajo-I
ST� �NA �ARU,DO �MAR� �m J�r Cor�, filllo da �C\L�a.I���������������������������������_
Def lui, hoje, o aniversar-io nata- C:llillif'LTnina K Machado, l"rsiC!Pll-1

-----------

Iício da sta. Ana Maria elo Amaral. le cm Cano inlras. 'IIIIENINA NILCÉIA YfAJA-"iTES:
Muilas felicitações para a meni- FER:lII:\O ".\EYES j

na Nilcéia, filha do sr. Agapito V�- Eslá em Eloi-iauópolis, uroce- iIoso, que hoje comemora seu am- I dente ele ;,;, Joaquim, o Sl'. Fermíno i
versár io. :'XP\'es, cunceituartn industríat na-I

MENINO MARCOS qllP'I'f' mnuicípir,
F�LICI() OLIVEIRA

Fest-ejou seus natais, onl>em, o

�meni.no Osvaldo, fiiho do jornalis
".ta Osvaldo Melo, candidato a d'epu
'laJeio esLadual pelo P. S. D,

MENINA REGINA AUGUSTA

SR.. LUPERCIO LOPES
Aniv,ersal'iolHSle, ontem, o sr.

'major José Lupércio Lopes, fun

..ci-onáriü ,.públi-co federal aposen
,tado,

SR.'\.. ,ESTER DI<; S. COSTA

;Souz.a 1 CDsta, esposa do sr.

<Catar:ll1enSe ,de Costa.
JOAO GRUMICHÉ JUNIOR

1� MOD��LAR

PANAr--1ÂS de íôdos rs cõsee:
.

• '.
. , I-.

CRETONES e LINHOS ncrcioncrist

Completo sortimento de ternos para
horriens e meninos .

""Decorre, hoje, o aniversár-io elo
menJÍ.lHl Mamas Schlemper Moe- D(' Caxias elo �u! vem o sr. Fc-
nicho lício Ol ive ira, conhecido comer-

9,;)0 - .'Iil)(.ici(ll in (:(uanlj{,
u vi /'

STA. OSVA,LDINA NUNES 10.00 - Caucionc iros preferidos ,1,,!CO (II/., Bispo P Confessor
c ia ute naquela comuna. N I 1 I )

-

A efeméride de hoje assinala o 10,30 Orquestra Sínf'onica j a, ma c c 1 atara, na Lícia.] I
an iversár-io da sLa. Osvaldina Nu-

CESAR MUNIZ Bostou '

-II
guardou Sieulau dLlt'anle Ioda n I

'nes
De pas.sagem para Cu.ritiba, 11.00 _ Bazar iiI' mU�l,'r,b' s,:ua ,�,'kla ,U-e],llC'I,.C' 1',�,'Píl'i(,o ele

mO,rLi-1' , onde reSIde, e acompanhado {.
SRA. ALDA GOMES DA SILVA da sua exma sra acha- '_

12,00 - Baí:ar cll' 11111,';ICas wa�do t Lf.1l1111Clcl, que o tOlooU

Aniversaria-se nesta data, a' ta capital o' sr C"esa' SMe n�s 15.00 - Df',;ll1n{ln'amÍ'nll1 capaz d(' ,I' ,acl'ificar sem re�el'-

d AI • d S· I ,.' I unlz, 1(5' 00 v I \" vas, (',m I'a\"ol' cIo I) ['óximo, Ado!es-,,1',xma. sra, . da - Gomes.c a 11- do alto comércio daquela CI' _
J

"

---: '" a," ,íla,s J('l\f,'n.�es
d· el O D 1""'0"" -�, .J R I centl' "iII-se 1)l'Í\'ado elo',s pUl'S clueva, 19na esposa o sr. scar a- d 1 d t d f' 'I, V - ,t)se� [1() Las·] ( ,

ac.e e e-s.' a.oca a l.gura nos 17,30
I II I

masoeno ela Silva, ativo repre'sen-
- Jll\�enLude femini1lla Ca- a mOl'ce le an\c )abal'a; e,m vez

lanLe comel'cial. :ae:'�:e:�claIs e turfIstas

para-I' lolic�
ci-e ahllSaI', porém, Ü'S lI1U\1lnl'OS

�'fENINA r'E'NITA 1800 r' I R t· L bens que lhe i'icaram como 11era11-'
1V, , - L, }'ALECIMENTO .

�

- ,me a a, lS a I
Ti'anscorre, hoj'e, o aniversário

JOSE' MÜLLER \ 18,lu - Alma PorLenha Cu, dislrihuia [IILlo entre os lJObl'éS·'
..la

,"

Zi 'l f'll d H
. 1830 Ca I G II d Ctll'act,(\1'Í�li,co para a sua caridade"" menllla e,11l Ia, I la o ,sr. 81- Falecou, ontem, às 18 horas: em ,- ,r os 'a lar o

'.(,Ol; Novak, estimado com,erciário sua rssidencia nos Coqueiros o sr. 18,1,5 "- lHomenlo esportivo r, o C<�,;o elas II'ps \'irg-ens que o pai
,em Cq_noinha,s. José Müller, destacado elemento 19.00 - Ri,!.mos de Tío Sam d-das quis vender ao vício afim de

MENINO OSVALDO
do diret6rio do P.S.D. naquele dis- 19,30 � Noticiário da Ag,encia,' que ganhassnm a viela. 'fendo co
trito.
O lt '

I :'\acional nbecimpnlo ele atitude Lão desu-
.eu sepu amento .era re:.�-

zado' hoje. às 15 horas. 20,00 � Transmissão elo en- ma,na. Nico,lau ,arranjou o dinheiro

I
'lerramenLo das aulas da F. D. l1ecessú �'io para os

l,'especlivos d� ID. MARIA AMBRÓSIA 21,30 _ Ultimais Melodias [.e,s r, as ('scond.!,das, colocou-o a

VIEIRA 22t00 _ ENCERRAMENTO, alcance cla,s Ires irmãs, que assi IComemorou seu lrartalíci,o ontem Com a avançada idade de 851 podiam ('�onL!'ail' maLrimóllJi,os 110-

�a menina Regina Augu.s-ta, filha do anos, faleoeu ,em Camboriú, 'tear-lhe a morte. nestos. Vollando d.r. uma viagem á
o mE LHOI�"c�"�::.� E LHOR E S

,dr. Osvaldo Bul'cão Viana, pnoveLo onde residia, a veneranda sra.' O seu delsa;parecimento cau-1 Pal'estina, cheglfRl Nicolau a Mira, I CO.oVM'''�';':.H,'e':;��;'�';.�'''.:','6'�':.�.o���.�.ATO.'OOO''·

:advogaelo nos auditórios da capital. d. Ma;ria Ambrósia Vieira, ge- sou profU/ndo pesar, não sÓ em) jus[.amcnlp quando os Bispos ela �_------------...."

"ÚRLANDO JOCELYN CONCEIÇ,tO ralmente conhecida por d. Ma- Ca;mboriú, onde VllVla, como proyíncia se rf'nnil'am para dar-em "fOME APERITIVO
1'l'anscúr,reu onLem, o aniversá- riquinha.e ,:iuva . �o saud�so' em diver.so,� munidpi�� do Es- um Isucessor ao runUstiLe daquela RI" N

-

TTio natalício do sr. Orla,ndo Joce- Gel. Ben>J,a:IDlln Vle�l'a, antigo I lado, de onde a faillllla vem cl(lade, l'eceutempnLe falecido, 1ns- 1 I ()
lyn Con>Ü'l�ição, funcionário do Te- chefe IPolltlco do prospero mu- re-oebe!J1do. grandes demons:tTa- plrados po!' DeLIS, elegerem a Ni- '

:somo ,;d{) 'Estado. nicípio. ções de pesalr. colau que justificou plenamenLe
A respeitável senhora que Ainda há poucos dias, ao ter a confianl;a posta nel,e. DUl'a,llte o LEIAM A REVISTA

era dotada de um grande e co'nhec�mento da el�ição do gOVE'l'nO do imperadol' Di,ocJ.ecia- O, VALE DO ITAJAJbonissi'mo cOl1ação, Unha a seu nosso Ilustre conterraneo, sr. no foi l)t'e�o; maiS o advento de '

favor inúmeras virtudes e do- dr. Nerêu Ramos, ao alto car- COllslanLillo Mano líberLou - Ni.:.
teiS morais que lhe distinguiam go de Vice-Pr,esidente da Re- colau morl'en enquanlo, pl'onun- Camisa., Gravatal, Pijame,.
a persO'1lalidade fazendo-a que- pública, teve a respei,tável se- ciava as palavr3JS do Salmo: "Nas Meia. de. melhores, pelos me-

rida de todos, sobretudo dos nhoJ'a palavras de elogiüs pa- ,"assas mãos" Senhor, enLrego o
nores ·preço••6 na CASA MIS

Passon 'ontem, o aniveI'isário 11a- CELANEA RuoC M f 6desprütegidos da sair/te que lhe ra com o Est'ado e o eleito, a meu espíl'ilo",
- ,a re,

,!a.Jício .,da ,exma. sra d. EsLer de batiam ás portas e para quem quem transmitiu entusiásJtico
Indio

semp,re se desvelou em carl- telegrama, cuja resposta foi a

l1ho e atenções, tudo fazendo seguinte: "Vva, CeI. Benja
para mitigar a situação dos mim Vieira - Camboriú. No

Fez, ano,s, ontem, o sr: João Ul'U- humildes ,sofredores. A sua vi- momento em que um aconte-
miehé,íJunio,l'. da foi um veirdadeiro apostola- cimento f€liz se assinala na Para CRmpinas, via São
:.SRA, NrcOLINA G, DE OLIVE1RA do pelo bem estar e pela f€li- minha call',reira poli,uoa, a, sua Paulo, seguiu ontem via aérea

A data de ont,em ).'egisll'lIu (] cidade dos que deÍa se acerca- manifestação de apreço evo- o snr, Prudente Candido da
:;ani\'e1�sário ela ,ex01a. \'\'a, Nicolina vamo lrue na figura inesquecivel do Silva, destacado' fazendeiro
,,-Glava.n de Oliveira. A população de Camboriú nosso saudoso Benjamim e no município de S. Joaquim

MENfNA AV,:\NY lhe deve assinalado,s serviços, apresenta para o meu esp-irito, . , .. ! •••• "

PQ['i·f.'lltne a alegTia oe s,eu� ido- razão porque a sua morte foi motivo de especial emoção. p v·
-

do tempoJaLl'a;dos pai,s, fesLej'on seu anivel'- muito sentida e o seu se'pulta- Muitissimo grato Nerêu re' Isan
.

<;sário :'n.atalí'cio, onLem, ,a graciosa menta deu ensejo a uma ho- Ra,m-os". Pnevi.sáo do Tempo, a;té H ho-

'menina Avany, querida filhinha cio menagem expressiva por part.el Registando o desapareci- ras do dia 7.

'n0'380 'DiN,tor de Redação, cir. Al- da sociedade crumboriuel1se, I mento de tão nobre, quão vir- Tempo Em geral instavel.

freelo Damasceno da Silva. distinto onde ela sempre se salientou tuosa senrhora, apresenta�mos l1emIYerat.ura: Em declinio.

ad"I'g,ado em nossa eapi,tül. ao serviço da coletividade, aqui, na pelSsoa do seu genro, VenrLos: Do quaàrante Sul, COIIll

A" felicitações que a diLosa ani- Deixa duas filhas casadas, I sr. Heitor Wedeckin dos SaJl- rajadas freSooas,

"vpr'laria,n(rzinJJ<'l ,f'ecellrn cip Sllas mtütos decendentes e inúmeros
I tos, a expressão do, nüsso pesar l1enl'peratura,s extrema rle hoje: t

,rmU:')l'l'OSas amíguinlElro, ,jlL(:,tllliJ:ô I ::.:.::.ügc::; (; ::..::1::.::ri_::·::-,:101'es J. lY:'a- extensivo a toda a famHia, ,i'\r<Ix�m�\. �D,? l\Ihima ':'[1,2, I

Haceb s u das melhores f:::bricat- do país:
c -stumes de linho. seda e tropical;

sedas de lindas padronogens .

GRAVATAS

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e chontung.
Tapetes de t

ô dc s as qualid'ldes e

tamanhos,

Preços es pe cic is para revendedores.

Ve,ndas a VISTA e a PRAZO.

MODELAR

Resenha elas programações Catolicismo
C !iANTODO' DIApai-a o dia 7 ri,!'. Dezr-rnbrn de 101G.

9,00 - Bom ([ia parott você

Prudente Candido
da Silva

finos

J Aproxlme-se mais de' seus

" amigos e parentes enviando
, -Ihes um número da revista O

I VALE, DO ITAJAí, edição (le
(licada a Florianópolis

1

O ESTADO enCOR-- IIra-se à venda na
,

banca de jornais I
·Ih,(�, 1

1
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SELECÕES
,
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.(

artigos Jda maior

atuaHdcide "

CO MPRE SEU EXEMPLAR:
HOJE MESMO! I

c.u�t����3��

..

IPA'" SE• • a m �

LOCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFÍCIO IPASE
EDITAL

1) - Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão
recebidas propostas para locação de áreas no Editício

IPASE, observadas as seguintes condições:
2) - Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento Cl'$ 25,00

(Vinte e cinco cruzeiros)
Preços por m2 - 60 pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00

(Trinta cruzeiros)
Preços por m2 - pavimento térreo Cr$ 40,00

(Quarenta cruzeiros)
Preços por m2 - porão Cr$ 15,00

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

feriores a 30% sobre os preços fixados.

4) O IPASE reserva-se o direi Lo de determinar o pavimento,
em que serão localizadas as áreas requeridas pelos inte

ressados.

5) - As divisões das salas serão feiLas pelo IPASE, o qual co
brará uma taxa correspondente a despesa efetuada e que

•.será inciuida no valor locaTivo.

6) - 'O IPASE reserva-se o direiLo de recusar qualquer pro

posta, .em direito ao proponente, de indenização alguma.
1) -:- Terão preferencia, em igualdade de condições ele preços,

as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram re

servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro

postas, dentro do prazo do presente Edital.

-8) - Para efeito do disposto no item anterior, são as seguintes
as repartições aludidas: Delegacia Regional elo Trabalho,
Serviço ele Economia Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo

grafia e Estatístíca e Cia. Sul América Terrestres, Maríti
mos e Acidentes.

9) - Com exceção de repartições publicas. os demais propo
nentes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois

fiadores, prazo do contrato e fim a que se destina a área

pretendida, bem como que aceitam aos termos do Regu
lamento do. Edificio que faz parte integrante do contrato.

10) - As propostas serão recebidas .até o dia .14 de dezembro p.

V., "e abertas no dia 16, na presença dos interessados, ás
14 horas, salvo aviso em contrário, .no Gabinete da Ge
rênoia local-

.11) - As propostas deverão ser entregues na Agência, dentro do

horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e subscrita s "nm .. nome do interessado e a indicação:
"LOCÀÇÃO�BDIFÍCIO" .

Agência do IPASE, em Santa Catarina.

Florianópolis, 30 de novembro de 1940·
MÃRIO MARQUES GARCIA

:.1ERENTE

� pa__.u � �

I
;.1 -r

p�. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESC'RI'TÓRI0: Rua Felipet Scbmidt :� - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florio1'16po:is.I

TOME KNOT I
APENAS Cr. 3,66

Com essa ínfima quantia Voe.
. está auxiliando o seu .próximo.

AftERITIVO I Contribua para a Caixa de Esm�lat
..... lOS lndillentes li. FlorianópolliJ.o MELHOR

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S ..AD
CAPITAL: CR$ 60.000,pOO,OC
RESERVAS: CR$ ts.ooo.ooo.oe

Rua Trajano, 23 .. floriõnõpoUs

ELEG4NCIA, CONfORTO ti ECONOMIA
consegue-se com os trojes scb-rn ed id c e

;G U A �S P A. I
'-. .

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MJ;FRA - Bc ao r de Môd o s

Rua Felipe Sc-hrn.id t , 34 - Fone, 755
Boa coleção da amostras Atende·se�domici1io.

Diz-se qu,e o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é

que com o passar do tempo a saúde $O

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer distúrbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se rnanifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, env e r g o nh ando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha

meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA Os
BEXIGA

ilulas
-O vidro Arande ile Pilulee De Witt, contendo duas ve,�es e meia li quan
tidade do tamanho pequeno, cus'ta proporcionalmente muito meno.!.

I Visite, sem compromtsscs 1
(. I

i LI!�,����:7���41
Livros novos e usedos
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou r.o estrangeiro.

Novidades todes as Isemanas

Allêacla. II Reprcllentaçõ•• em
Goral

Mel triz; Flol'ian6po'f5
�UQ João Pinto i n, !!

OGi,Za POltnl. 31
FUic!: Cre.ciúme

R·!.1o Floriano Peizoto. 4/0
(EdU. Própt<iu).

T$legrama.a: ·PiUMU�·
Aa�nt.1I 'B". prineipah
muniohliot. cb. Ellto'! ..

Tenha t empre em co ser uma gOttafinha de

n P E R I J IYO «I N .0 T?) ,�.V;:'<
.� "...i.>�

r SNRS.
4SSIN4NTES

QUEIXAS E RECLAMAÇõES IIPREZADO LEITOR: S. o 'lue 'h.

111ioteressa é, realmente, uma providência
para endireitar o Que estiver errado on

Ouro para Denth�as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

DEPÓSITO DENTARIO
�1ASETTI

RUA SEMINARIO. 131 .- 135

RUA MARCONI, 44 -s. PAULO
q ue enviará lista de preços.

Reclamem imediata·
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus jornaes.

�CONTRD SDRDIS
-, E MINCHIS

i
para que alguma falta nâo se repita; e

NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar t encami

nhe-a á SEC':ÁO RECLAMAÇOE;�.
de O t;STADO, que O ""'0 será lema"

sem demor-a ao conhecimento de quem

clt: direito, rececenda v. 8. uma informa

ç�1) do resultado, embora em alguns ca ...

sos n�o sejam publicados nem a recla-

MACHADO i elA

Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Titulol Deolaratórios

• I

Escrit ... Proça 15 de Nov. 23. � I

l°. andar. i

I

PARA RECE8ER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

LABORATÓRIO 00114 S. I.
CAIXA POSTAL. 36

BLlJMENAU _ SANTA CATARINA! IlI i I
mação nem a providência tomada. I 1!I----------�----
COMERCIANTE: Dá um u-

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

.ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

Resid. -- Rua Tiradontes 41.
FÓNE .- 1468

dQ

DOENÇAS NERV(�SÁ�
Com .015 progressos da medieblc..

hoje, as doenças nerV08SR. qall;!,:ul�

fOTO ..6NnnE' tratadas em tempo, são males "eco
,. � lU'K feitament.e remediáveis. O "ufllndei�

ATENDE A DOMICILIO �iS�lO •. fruto d.a i�n.ol'ând8, só pode
J I prejudicar os indivíduoa afetados d.

Banquetell -- antares -: Casaffien- tais enfermidades. O Serviço N...
t cs _. Felita� :. Bahil.a.doa . -

clonai de Doenças mentais dispõe
Co rnpe terrclo e raploez. de um Ambulatório, que atende lP'a.

_I:I?�el Metropol -- Tel. 1.147 ,.·;':,,,,,pnt .. ,>p tlO<'''t,PIO llerV08QR _DoI
.

EMPORIO ROSA Praça 15 de
\ digentes. na Rua Deodoro 23, dali l

Ncvern bro n . 21. b. 11 >&oraa. diàrlamente.
. .a

' _.i
I
I

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

,/

.-

I
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ELETRICosl
I
I conlQR F€RIDAS Q€CenrES ou An_:'6AS
I
A08 SOfREDORES

�adastro Social do «O (stado))!i-FORNIT'URAsEU"TENsIL,OS P7RA

'ij OURIVE S t:. RELOJOEIROS
Peddnros aos nossos distin,tos leitores, o obséquio de preencher o

I B I f' P b 'Ih L" d'
, .' a anças para o lClI)aS - ara 11 antes - amlna 0res

-compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos T I': " "B h d.' , - ornas' para re oJoetros -::. ali os para ourar e pra-
-quanto antes, o nosso .novo Cadastro SOCIal. '

tea r __ o Corda s, vidros pa r a relógios, etc,

.Nome '. . . . . .. .

'

Preços e prospectos com a

CASA MASETT["Sexo Est. Civil D. Nasc. . ".

FÁBRICA DE TRANSFORMADORES

"CENTAURO"

Rua Seminár io, 131 - 135 - São Paulo.
iPa-is ,

'

.. _ ,', .. " .. , "." .. ",., ",."

''Esposo (a) , , ", ELETRO FIOS "ITASYL'" S. A.
'!Emprego OlT Cargo , ..

'

•........ , . , , . , , . , .

-Cargo do Pai (mãe) , , .

-Observ '

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

Agradeceríamos, também, a gendileza de noticias de nascimentos, Instalações de alta e baixa tensão - Fios e cabos - Material ele-
-casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. trico em geral

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA: MOTORES
ESTRANGEIROS

GERADORES TRIFASICOS�Resolvido9 enfim, seu problema financeiro!
Adquira. TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VE,Z,
pagando PARCELADAMEMTE,

-eom '1.S VANTAGENS da. compra à viata,
servfndo-se do

�� ,

SI STEM.' C RED I A RIO K N OT
,.

�oupa5
calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

TRANSFORMADORES DE diversas capacidades

ELETRO FIOS "ITASYL" - S. A.,
ESCRITORIO :

Rua Conselheiro Crispiniano, 379 - 6° andar salas 602/6 -

fone: 4 - 2011

SÃO PAULO
"

Livros'
Chapéus
'nstai�çõeG .retricas • s.n�t6r'"

Artigos para pr".nt.�
Peles

.

Casacos
� Quaisquer art_IOI

")

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT 5. A.

O. K, ."..,

FARMÁCIA ESPERANÇA
ESCRITóRIO JURtDIf;O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

A.DVOGADO
Rua t'rel Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telellT�fico: "Elibranco" - Laje,. - St- Calarina

do Farmacêutico NILO LA.US
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receituário médico,

ESCRITüRIO JURíDICO COIUER.CIA.L
A."untos-: 1uríqiqos.- C"merciais-- RUJah e .Informativos.

Bndereco 'I'el, ELIBRANCO - 'LAJES - Santa Catarina
çonsulte nossa Ol'qan'z:lção onttls de fe decidir pela com

')rQ ou venda de imovsis. pinho:lis cu qualquer
-

emp�e8a nelte estado
Diretor: 00 DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei Hogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

;1'"

QUfR VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiANCIA?
PROCURE A

IUfaiataria ello
Ru� Fel ipoe Schrnid t. 22 - Sobrado

'o Sabão

"VIR DE"E
WETZEL !NDUSTRIAL-JOINVJLI JJ (�(1,-ca;

.

"t, .,.,,-. .r/

TORNA A ROUPA BRANQlHSSTMA

1)1, SNRS. I',ASSINANTES
'II Reclamern imediata- K

I,'
mente qualquer - irre-

Igularídade na entrega
de seus iorneee»

, '

.

jRádiO Difusora
de Laguna

To::lo o Sul Catarinense escuta
diariamente a Rádio Difusora

-de Laguna.
970 Klcs. (ondas médias).

Horários de irradiações: -'-- Da!
10 às 14 e 17 às 22 horas,

ADro. L. GALHARDO, ex-médica
do Contro Ellpírita, Luz, Caridada
e' Amor. comunica'"Q mudança
do H6U consultório para a rua do
Senado, 317. 2.0 andar, Rio da

Janeiro.
(CONSUL'l'AS c-s 20,00.)

B R IT O
o alfaiate indicado
riradentes 7

uendo e.lg-uém, tal COmG o àa"tJ'a.

. Iheiro da üustracac a-cima, oiliN.�er
lhe. em aruávet gesto. um cálice do

excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sie. de acrescentar, 0.0 agrade-
0'" .. geneileea:ESíE.i 'l'l4l1.
srn o NEY /J,PElUTiV()

i'nED/!.ETO!

! �.
, '(/1'1 scoooro /)A KIYOTf './II/). co« { U!iQP'o� I
, n.#••u..í :J
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Demoustra�a-o' de ieCDI'l1a de ba{lqueteboll CAMPEO.xATO BRASILEIRO C.'\.SADOS X SOLTEIROS I
" U II

I
DE FUTEBOL I No campo do Colégio Cata-

,

I Rio, 6 - o Conselho 'I'écní-] rinense, amanhã, ás 9 horas,OPOR'L'UNA DIVULGAÇÃO DESPORTIYA
co de Futebol da C. B. D., reu-II será realizada a 3ã partida en-

Conforme telegrama recebido pelo Dr. Rothário Paulo! nido na noite_de, ante-ontem, tre Os quadros de solteiros e

Rothf'uchs, dinâmico Prestderite da' Federação Atlética Cata-] resolveu disignar' o Campo do I casados, formados por sócios

rinense, deverá chegar hoje á esta capital.o dístínzo despor-I Vasco da Ganna para ;r reatiza- 'I do Paula Ramos E, C,

tista carioca, Dr. Octacilio Braga, Diretor 'I'écn ioo da Oonfe- ção do segundo prélio ennre as Esrta partida será decisiva,
deração Bnasilaíra de Basketball, que, em colaboração com a i seleções de São Paulo e Rio! visto que a primeira teve como

]'1OS'8a entjdade at.lética re:aliza-:á, aind� hoje, int�'l'eSsail.1te d_e .. t G,ramde d,o .

Sul, a s�r disputa-! vencedores -os casados, .en
.monstraçào de basqueteebol, visando divulgar a Interpretação] do no prOXll110 domingo. I quanto que a segunda, realiza-
oficial dos pontos. mais obscuros da nova: regra daquela mo- São Paulo, 6 - O quadro da domingo último finalizou

dal ldade dês,portiva,' paulista para o segundo en-! com o triunfo dos solteiros.
Possivelmente será realizada na séde da Federacão Atl é- oomtro com os gauchos sea'á o! O vencedor da peleja de

tica Catarinense, á Rua João Pinto, n? 32, hoje 'ás 20 horas, mesmo que atuou domingo, ou
I
amanhã ficará de posse dos

uma reunião de palestra a respeito do assunto que motivou a seja: Gijo, Piolím e Sapóleo; I três art.isticos troféus institui

excursão do referido técnico por tôdos os Estados onde exis- Rui, Bauer e Noronha; Cláu-.i dos palra serem dísputados.
tem Federações filiadas á Confederação Brastleira de Basket- dio, Lima, Nininho, Pinga I e I

---.----, _.

bano Teixeirinha. I CONVITE AO l'ALMEIRA,S

Por nosso intermédio a F. A. C. convida todos os afício- Rio, 6 - O segundo jogo en-I São Paulo, 6 (A· K.) - Os clu-

nados do basquetebol Ia assistirem ás demonstrações práticas tre as selecôes carioca e mi-: bes das capitais nortistas envia

-e palestras previstas no progra-ma de atividade' daquele téc- neira será �realizado amanhã, i ram ao Palmefras uma proposta

nico, que segundo fomos informados, já amanhã, pela manhã, no magestoso estádio do pa-! de 180 mil cruzeiros, com todas as

:seguirá pelo avião da carreira da Cruzeiro do Sul para Pôrto caembú, em São Paulo. I despesais pagas, pára realização>du-
.Alegre. � - .

ma temponada. O Palmeiras, .en-

EXCURSIONARA A J�AGUNA do em vista seus compromissos
O BOCAIUVA . ! com a Iernporada do Boca Junior.

Ni"
.

.

O t Q' s E s p O r t I'" v' a s
Está definit�vamente a�'sen� respondeu que somente poderá

tada a excursao, amanha, a. aoe ítar o convite para feYerejro,

_ Pl)s,sivelmen[.e no próximOjpara,_a,E'ielivação, ..d.e uma._i)ugna
p:ogressi.sta dd.ad:� de La,t?una,j _ ,,-. ....

,
.. ,_

. . ,
do Bocaíuva E. C., que PTelia-j

DE JOGADOR A �'IEDICO
-dia 15 do corrente, IlO Campo da

I pebolist.ica
no estamo <da :B. C, D·

rá com o forte "onze" do F'la- Rio, 6 (A. N.) - Colou grau, on-
1<'. C. D. será realizada uma a'm, iS-, -, O 'I'tibunal _cl: Jl.IsLiça. Des-

_ mengo, I tem
na Faculdade de Medicina, o

tosa peleja de futebol .entre os : porí.íva da Federação Paulista de
,

,. . ·T;'.,rB 'RCAI)' P "I A ,r"AL
sr, ToOv(I1', consagr-ado jogador do

,qua.:Jl'os prelo e brarlJcoO' O pri- Fut,ebul api1eciam o" mCldenLes .."rn""l.'. tA .c� L"l. NA...
B • ..,

R '1' (... N) OS' F
oual,ogo.

Jl1!eino já se acha escal,ado, çleven- vlerificaflos no prélio entÜ',e Palmei- eCl e, 6 1. j. - ,a,nuos <.'
_

-do alllalr assim ,cons,tiLui.cJo:· l,uiz, ras e São Paulo, resolv,endo sus- C., que permanece invicLo
-

nesta I JOGAR.;\D HOJE

l\<Iorací () Waldir;' Faltéoo, Hacoldo penclel': Luizinho e Og Mo,veira capital, disputará doming'o, o últi-'\ Rio, 6 (A. N.) - China e Amaro

lt) QholColate·; L\eônidalS., Bráulio" pOl' três jo,g,os: Re'mo e Vi.Ladoniga mo jogo contra o RecifE', embar-, parLi'ciparam do treino do Améri-

4Talmo, Tião e Mandico. - por der� jog'o:s; Cai'e,Í'ras por um jo- cando 1mediRtamenle após, para ca e jogarão amanhã contra o Bo-

_ Continu.a: desperrbando g'l"�lld.e g'o, O ponLeka pahmei risola lnta Natal.
'

t.afogo.
:jl1ter,esse a rea,lização, Brevem,en·_ foi obsoly.ido. L'eón iJd as, Oberdan, ......,.P'ta.-__..--A""4íft.--.-_--&-:.......

-

...-4-_-_-r_:r:a."t-4......,..,....� -:..-.r..... .,.._......."V'4 .........- -__".--�

i,e, de um tor-r};eio peboli,s,tiéo entre Salslre e Canhoti,nho deverão ser CONCURSO PARA 'O BANCO DO
,{)IS pri·ncipais clubes de, F,lorianó- julgadoüIs pejo Tnibuna:J, visto que o BRASIL S A
-polis. Jo i,nv il:e e Blumenau; OJU se- pl'oc,els-5O a inda não foi noerl'ado,

. ,

jaJffi: Avaí, F,i-g-ueirense, América, - InfOl'ma�n da Capilal bandei- Ordenado inidal Cr$ 2.000,00 e mais as gratificações semestrais
Caxias, Olímpico e Palmeiras. Não rante Ler a c!ieeloeia ele f:ião Paulo J»REPARAMOS POR CORRE�PONllÊNCIA
ccympree,naemos como os organiza- F. C. l',eoebidu' llm LelegQ'ama do Idade para os cQndidato.; mínimo 18; máxima 30 anOi íncompletc8
dores do TOI'neio exc1uiralm o SI'. Afonso Doce l;epl'eS,entan!te da

.

Emli. -noll hoje meamo o coupon abab�o
-- __ . ._- -

------.

Paula Ramos, ([ue aÜlalmente é C. B. D., em Bue,nos Ai!res, c-onfi-r- CURSO ALMEIDA RODRIGUES
,um idos mais comple,Lo.s e,squa- mando o embal',que do River Plate Rua do. Invalides nO 191 30. andar .- Rio de Joneiro

ilões do Estado. para' São Pa'ulo, dia 11 'elo coeren- IlmC?s Sr•. Diretore;;;: Peço enviaI-me, ,·G'RA.TIS }n.truçõe.: .' Com;

C b
.

d Le.. A extI'el'a cio cl'lbe PO'l't,e'nho ll.a'
é p'os8'ivel preparor-z:ne, POR CORRESPONDENCIA, para o

� om um em org'amza ü pro- ,L concurso de admi..ao ao Banco da Bra,il, S,A.
'�Tam[l futebo'lisco, realizará ama- ca,piLa! Paulista dar-se á dia 15,
nhã o Lopes Vieira, de Coqueirüs, domingo, ,contra o São Paulo F· C,. Nome

_

o ,s'eu tão anunciado fesliyal espor
tivo.

_ Noticia-se aqui que, se hoje C01'IPE'L'IÇÃO ATLÉTICA NO Cidade _��������:=...:::====_�E::.s::ta�d�e�======::'
�ã noite o tempo permitir, o Velei": A·BRIGO DE llIENORES _._- -_ -- -

1'OS da Ilha realizará uma aJtraente Amanhã, ás 15. horas, Gomo Nomeados os novos ministros I' As 7lh noras

a'eg;ata noturna na baia sul, enLre parte das festas de encerra- P1'o(Jmma Duplo
.!Seus timoneiros. mento do ano letivo no Abri- RIO, 6 O· presidente da Rel)ública baixou decretos exone- 10) _ Alsp,eotos Flumü1enses

_ No próximo dia 29 do cor- go de Menores, será realizada l'ando os srs. Ernesto de Souza Campos, ministro de }jdueação, Nac, Cooperativa.
[',eIlte comemorayá o Clube de uma g;randiosa colllpetição t� Samuel Souza Leão, ministro (las Relações Exteriores, e nO- 20) -o- AlIan Ladd ,- GRil ltus-

R'egata,s Aldo _ Luz m a i s um atl'ética entre os intern'Üs d-es- l!leando -para aqueles carg'os, respectivamente os pl'oceres ude- sel - em:

se modelar estabelecimento de nistas Clemente Mariani e Raul :Fernandes.
aniveDsário de Itll1daçã.o. Para QUASE UMA TRAIÇ.4.0
f'e-slejar o acon:uecime,nrto, os seus ;3!mparo á juv'entude. f1 d d '19J6 Seque.Jlcias sons<lcictnais e ele-

diI'iglenl,es eslão realizando prepa- Somos I?r:at.os pelo convite . uonta -ora0 os de 't Lrizanl,<':ó.

t' I [
.

L que nos dlrlO'lU seu abnegado t -
.

. , .

ra lVO.s para eyar a e e.J o uma
d' t.

o Cola,rao grau n'O dIa 14 do oorrente no Palaclü das Muni- 30) - Roy Rog'ers - i'vlal'y Loo

'lYt1onumenial competição Demísti- l,re- aI. .

l'dad C t d d 1946 - 'em:
------r--�.-----I CIpa 1 ,'es os on a ores e .

ca, em que pa\:nliciparão os mais CA1'IPEONATO CARIOCA DE A turma, t8lrlá como paraninfo o sr. Prof. Vitor Lima. PULSEIRA ,MISTERIOSA
�{j.estrados rerJ�,dores ald1slas. FUTEBOL O ;programa. para 'OS festejos, está àssim dü,tribuido: Um ótimo_filme musical com

- Dia 15 do (mJ'rente 'completa- Hoje ter:á prOiS\Seguime'ruto o 8 horas - Missa em A'ião de G:r�ças, na Catedral Metro- bonH-os numero.s de revista ...

rá o Plliula Ramos 9 anos de exis- torneio decisivo do Campeona-' politana. 'Ouçam, enlre oulI'as lindas me

têIlcia. Segundo JlÜ.s inf.ormaram, to GariQca de Futebol, com a 20 homs - Cola�'ão de grau, 110 Palácio das Municipali- !oclia�, o 'sensacional fox: "Beija-
os diretor.e,s do gremio da 'Praia realização doo seguintes jo- dadeiS.

.

Ime muito".

ele Fora entrará em ,en1,endimen,ws gos: Bot3ifogó x Am�rica e 22 horas - Soirée nos salões do "Lira Tenis Clube". Pl'r�üs: Cr'" 3,00 - :?�O,

·,com o A.vaí OH o Carayana do Ar Flamengo x Fl1uminense. "O Es.tado" rec-ebeu, e agnad-ece o com.-ite qu.e BI':) roi feito. I C('lk�ll':\:" ',; 1 '[ ,mos •

a federação B,Uética'Catarinense completa' hoje 9 anos ,de existência,l
tôda ela, dedicada- ao engrandecimento dns ,de'spnrtos ,ue S� Catarina.

-
"

. , .. I.
' .

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Iate Clube-Domingo grande excursao a Rerituba (Santo Antonio).
A condução para associados será a lancha S. Francisco, que partirá

dà ponte de embarque da Alfandega às 8 horas escalando
no trapiche do Iate Clube, às 8,30.

Rua _______________________________________ N°, _' __

lUT:0 - As 'I 'I� e 7 Ih horas

1°) - ,Cine Jnrnal Inrormaí.ívo
- DFB.

-

2') - Nuticias do Dia - Jor-

nal.

3°) � Paul Muni - Mede Obe�
'J'on - Cornel \Vilcl<e .-_

ern :

,4. sorr« SONHAMOS
A, mara vrlhusa ,e deslurnbranl.e

histrr ia irnortul de Freder ic Cho

pin 'I Marlame Sand, transportada
á Iet i, com Lodo o brilho e Julgor
do ii onico'lor.

Censura: - LIVRE.

Preços:
As t % horas: Cr$ 3,60,- 2,1.0.
As rI % horus : Cr$ 3,60 unico.

ROxY - As 11 Ih e 7 Ih horas

10) . - Jornal da Tela n. 4l

DFB.

2°) � Ann Miller - Joo Besser

ELA

- em:

ERA -UMA DAMA

Um car-naval de ritmais! Um 1'0-

mance encantador! Uma comédia

de matar de ri-so ...

3°) - Charles Starret - O cow

hov grã-fino - em:

ft'JIBOSCADA NO VALE
Um w0stern de muita ação, lulas

e torcidas. ..

/1°) - Contiuunoão do seusacio-
11a! seriado :

O ;1l0.YSTRO E O 'GORILA

Ação. .. SLJ:'''!)Ol1sc .. , emoção.,:
Censura: - Alé 10 anos

Preços :

As A % horas: Cr$ 3,00 -- 2,40.
As 7 % horas : o-s 3,00 unico.

Envie ao seu amlgn; distante
um número da revista O VA.
LE DO ITAJAÍ, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

ODEON
As 4 % € 7 % horas

Sessões Populw'es
- Rumo ao Mar - Nacional

Cooperativa,
- Roy Rogers, - M-ary Lee

- em:

PULSEIRA MISTERIOSA
Um romanc<e,musical c-om cenas

el('lLrÍ'zanl,es!

.ouçam, 'entre ouLras mUlSicas, (j

sensacional fox "Be�,sa me mucho;'"

30) - AllRn Ladel - Gail Rus-
sei -_- em:

QUASE. UMA TRAIÇÃO
{hn filme mov�menJtaJdo, cheio

fl':I b€nsaç:õü!i e torcidas ...
Lutas ... C@rridas...

.

1.0) _ Hoc! Camercm nos 13° a

i iO episódioo5 da série:
O DRAG/W NEGRO

Pl'eç:,os: Cr$ 3,00 - 2,110 - 1,50.
Censura: - Até 10 anBlS.

•• 4 •••••••••• •••••••••••••••• .....

IMPERIAL

+

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



}--:

7() ESTAt}O-làbad� ,. de Dezembro de t946

DR. SAVAS LACERDA
CUD1ca médico-cirúrgica de Olho,
- Ouvidos. Nariz" - Garganta.

PreBcrição de lentes de
contato

mNSULTóRIO - Felipe scnmr
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

Bt8IDIl:NCIA - Conselheh'o Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

.Ausente

DR. ARMANDO VAL2RIO
DE ASSIS

008 Serviços de Clfnica Infantil da
AS$ístênclá Municipal e de

,�. . Canídada ..,
OdNICÃ 'MÉDICA DE Cru.4NC48

ADULTOS
OON.SULTóRIO: Rua Nunes !lia-
1IIuulo, 7 (Edlffclo S. Francisco).
Oonsultas das 2 às 6 .horasIRElSID�NCIA; Rua Marpchal Gui

lherme, .5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
aaunGIA GERAI, - AI,TA CI.
&URGIA - MOLll:STIA8 DJil 8.a
- '" NHORAS - PARTOS .. '

rormado pela Faculdade de Medl-
etnna da Uiliversidade de Sfto

Paulo, onde foi assistente por '�...
r10s anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Al1pío Correia Neto
Qrurgia do estômago e vias bj.
&res, Intes�inos delgado e grOIllO,
tiróide, rins, próstata, beJdga,

.wo, ovários e troraees. Varlco
MIe, hldrocele, var�és e herDe

CONSULTAS: ,

4u 2 às 5 horas, à Rua Feipe
IIcbmldt, 21 (altos da Casa P..

raiso). Tel. 1.598.
JKJIlSID1l:NCIA: Rua Esteves Ja

nlor. 179; Te!. M 764

I

I:
'DR. POLYDORO S. THIAGO
"!fédico do Hospital de Caridade lIA

Florianópolis ...

Assistente da Maternidade
CLfNICA MtprCA ltM GERAL

:Doenças dos órgãos'int!:l nos, t;�po:<:laJ.
mente do coraçKo."'--- _

l' El,.B.CT/?OCARDIOGRAP1.f "'.)

>
Doenças do sangu,e e do. cervoa.

J .Doenças de senhor')! - Partos.
, Ctl�·�tas diàriamente das U à. 1'1

.

. _ .2.�r�!..t � ....-�-.... .

,'''' ,

. ��d9.. cnamlldô. a. qüahl,!c' horã,
• .1'. !.. "

-

f»duslvé durante a noite.
O)NSUI,'FóRIO: Rua Vitor Meire-

.

"

les, 18. Fone 7().;l
'f.JtSIDeNCl'A: Avenida Trompo_oId,

62. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias UrInárias -

Doenças dos Intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratarnen

to da colite ameblana.
Flslo.�erapla - Infra vermeíno,
Consulta: Vitor Meireles, 2"8.

Atende diariamente às 11.30 na
I, l tarde, das 16 hs. em dtante

Resld: Vida! Ramos, 66.
FOI'" 1067

Representação rendosa e [ccil
Temos para' pessoas de ambos os sexos egoístas, desembaraça das e de

boas relações. Fu nc. PubHcos, militares, representantes. guarda-iivros,
etc. Precisamos para a Copito! e todas as cidades do Brasil. Serviço
faei!, destinto, mesmo nas horas vagas e de lucros certos. Escre.ve r a

Rua São Banto, z._60
-
- 1°. and ou tratar pessoalmente,

Caixa Postal, 3717, - São Paulo

DR. MARIO WENDHAUSEN
DIretor da Hospital "Nerêu Ramas"
CLlNICA M�DICA DE ADUJ.T06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de :No
yembro

.
\ altoa da U Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 á. 6 boras.
)leoidência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. MADEIRA NEVES
M�dlco especlallstâ em OOENÇAS

DOS OLBOS
Curso de AperfeIçoamento e Lon

ga Prática no Rio de JaneIro

_Consultas dieriernen te
das 1.6 boree e.m diante.

CONSULTóRIO,
Rua JoAo PInto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - ResidênCia: Rus
Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
,(DIplomado pela Faculdade Na
etonal 'de Medicina da Untverstds
de do Brasil). Médico por concur
." do Serviço Nacional' de Doen
l1li8 Mentais.,Ex Interno da SanU
C.sa de Mlserlcqrdla, e Hospital
f>lIIquátrko do Rio na Capital ".

deral
VLfNICA MJ1:DWA - DOENÇA!>

NERV�SA8 _
-

.

- Consultóirlo: Ediflclo AmeHI
NETO

'- Rua Felipe Schrnldt, Consulta.
Das 15 'ás 18 horas -

.eBldência: Rua Álvaro de Carva
lho na 18 - Florianópolis.

DR. BJASE FAUACO

Médico·chefe do Serviço de SiWis
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SiE'N'HOR,AS -

SfFliL_LS AFEOÇÕES DA

PIE·]jE; � RAIOS JiN'FRA-VER

MElLiHOf!j E Ur_,TRAS-VIOLETAS

1 Cons.: R, Felipe Schmi<lt, 46 -.

Das il às 6 horas.

IRes.:
R. D. Ja�'n1Je Câmara, 4ü

,

-� FONE 1648
.

�., ",."-

""-r=·-':::::-_"--·-=:·':2-"::::'-:=:-�--tIIr.-=..:;;_�·-� ��.:.._
_ __

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

Residência r-r- Rua Sete de Setembro
- (Edifício J. 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

NOTAS ISRUR

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meir-eles, 26

Telefone: 1.4.0,5
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

AMPLAS POSSIBILIDAJ)ES DE T...UCRO

- Em todos os setores da criação, desde a do bicho da
seda, da avicultura á bovinocultura, há amplas possibilidades
de êxito e de lucro. A serícícuâtura, somente em São Paulo,
rende duzentos milhões d€ cruzeiros para uma quantidade de
quatro milhões de quilos de casulo utilizados lia fabricação de
seda. As bases em que se assentam a serícultura são as mais
promissoras porque- o nosso clima .peranite á amoreira, anual
mente, quatro renovações de tolhas.

No Norte do Brasil, a caprínoctrltura seria evidentemente
um êxito; à cabra se dá bem no Norte, e, quando de raça e tra
tada, produz quantidade superior a três Iinros de leite diários,
média que o nosso rebanho leiteiro não alcança.

A criação de coelhos, é ainda incipiente, mas o exemplo
da importância assumida pela cunícultura mos vem da Rússia
onde o consumo da carne de coelho e emprego de sua pela é
enorme.

Quanto á suinocultura as condições do meio, especialmen
te na zona Centro-Sul, são excepcíonaís, criam-se e engordam
se suínos até á solta nos pinheirais de Santa Catarina e Para
ná. Somos os maiores criadores de suínos da América' do Sul
e o seu comércio tem demonstrado que os lucros são amplos.

Relativamente á criação de bovinos os argumentos pode
rão ser dispensados, o boi dá dinheiro na certa, bom ou ruim,
sempre deixa margem de lucros.

Embora' o mercado interno se ressente da falta de carne,
leite e manteiga, as possíoílídades de exportação ê�:O �,§ mais
promissoras:

.-

VENDE SEPor que então não volvermos nossos esforços para o setor I
.

--- ...

�

-

-I
i]�cuárriQ e la�ríçola i'f� n, ,,_

_

'
,,' �, .:

',0"..,,-, .,. ":'
I Uma casa sita a rua Tenente
Silveir-a no. 42. Tratar com

\ )IUIT() SE ESPERÁ DO lllINISTRO DANIEL J)E CARVALHO Artur Moellrnann, Caixa Pos�
- O atual ministro de Agrtcujtura, sr. Da:niel de Carva- tal, 32. - Blurnenau .

lho, filho de um grande Estado criador - declara ainda o nos:" ...........................•

so entrevistado - por certo tudo -fâirrá no sentido de desenvol-

V dver a nossa pecuaria. Todos os ministros que ocuparam a pas- e n e -5 ata da Agrtcultura, deixaram um marco de sua passagem: Jua- ...

rez Tavora mostrou grande descortínlo quando propiciou na, Um prédio sito á rua Fluvial, em
sua administração a formação das cam-eiras técnicas e dos Itajaí, bem próximo ao Cais dti
meios de aprtmoramento para veterinários e agrônomos, base Porto, cujo terreno mede de frente
indispensável a qualquer empreendimento agro-pecuário; 35 metros por 70 ditos de fundos.

Odilon Braga, criou Os "acôrdos " com os Estados, explêndído - Tratar em Itajaí, com o dr. Os

sistema de cooperação: Fernando Costa lançou as bases do I mar
Nunes.

Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do

qUi-,-----':----------lômeero 47, incentivou a fruticultura e a campanha do gaso-

R I T Og�nio; �polô\nio Sales �e d�dicou. á avicultu;a e planejou a r�-. . B ..

cuperaçao do S. FrancIsco. Dalllel de Can alho, bem poderIa

I
.

.., -- ... -- ,

se dedicar 'á rpecuaria em todos seus aspectos: defesa, fomento O alfaiate' indicado,
e industrialização dogado.· Tiradentes. "I

a 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0'

PEDE-SE
A quem encontrou um broche

de oU'O n as imediações da
Relojca ia Müller ECS Correios
e Telégraf'o s o favor de entre

gá-Io nesta redação,
............................

TERRENO!
À na Avenida RioÍvenda

Branco, em frente BO numero

Ç9. Tratar ns mesma Avenida.
n", 89.

VENDEl\1-SE
MOVEIS ANTIGOS

Diver.aB caBall e grandes terre
no com poeto e agua corrente>
�ituado. em Coqueiros. Tr<ltar no

Ca5Q nO. 87 logo ap6. a Capelo.
.'... 't •••••••••••••• " .

I

'oelada .m 1878 - Sé4e: li A I J,
rnCElfDJOIil 11 'i'llAJ{SPOItTll:1'

Cifras do ,Balanço de 1944:

Cr.
Cr$

Ro 900.6oQ,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

I:'J • O OFICINA ENALDA,'-/� f � (,{\\�t' "o.Radio-,e .

Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
,--------------

•

Sinistros pagos "0'0l! últimos III anoll

Responsabilidades

....--------.....------.....------.....--.....---------------------------------------------------�-.------�

I

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadl'58
Recete
Ativo

•

98.687;816,30
76.736,401 306.20

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaql1im Barr eto á� A�aujo
e

- José Abreu.

) I

I
f
,

Transpo'rtes regu'or.es de cargos do pôrto de

c

SÃO FRANCISCO DO para �JOV l VORRSUL
Inform ações com os Agente.9

F!orisnópoJis -- Carlos H')epck� S/A - C[ - T�letone 1.211 ( End. te'eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepck� S/A � CI - TeleJone 6 MOO�EMACK

fabricante e d\sr:l"únl.idOt'es d-:1$ afamadas con·

fecções "OISTINTA" 8 RIVET. Pos9ue um grc:m·
de sortimento de c�99miras. riscados t brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamento.
para alfai«tes. que racebé diretamentt' das

Bura. Comerciante. do interior no sentido da lhe fa-Z8 rem-' uma
Florianópolis, - ,FILIAIS ero. Blum9nau e Laje••

I
Imelhora" fábrico •.

vi"itCII

;t
A Corsa '"A CAPITAL" 'chama a atengão do.
onte. de efetuarem IIUO. compra,,_ MATRIZ em

,

r
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ftderbal Ramos da Silva - eis a vitoriosa legenda do P.S.D. IJiIf8 as:
eleições de 19 de janeiro de 1947-. Prestigiai-o integralmente,' sufra�
Dando integralmente as chapas oferecidas pelo Partido S. Democrático�.

Na noite de ante-ontem P!1-
ra ontem vertricou-se mais um

�. Foubo em pleno coração da ci
dade.
Foi vitima, desta vez a Casa

Renato, ooruhecida loja de cal

çados, de propriedade do sr.

Renat.o Machado.
Ao abrir a casa, na manhã

de ontem, o retertdo
:

cidadão
foí surpreendido com a lim

pesa em determinadas prate-

Renato
Em pleno

Audacioso

,_

coraçao
roubo na Casa

da e i d á de

FlorlanõpoU, r 7 /1 (,

letras do seu estabelecimento i ram a v�a muito bem fecha-
comercial. Concluiu logo que

I
da.

se tratava de um roubo. Dando um balanço na casa..
O Interessante é que a casa verificou a' sr. Renato Macha-«

não apresentava o menor si-I do, um prejuízo de "., .

.nal de arrombamento. Quer Cr$ 10.000,.0.0, em calçados..
dizer que o gatuno ou gatunos, pastas de couro, suspensórios e"

com certes-a veteranos na pro- .outros artigos de armarinho.

fissâo, fizeram uso de chaves Do roubo foi cientificada a;.

falsas, penetrando calmamen-I polícia, que está em ativas di-·
te no 'prédio, dele levando o llgêncías para descobrir o au-

que puderam, sairam e fecha- tor ou autores da façanha.

Dezembro de 1946

Em ,m a r eh a-boa I,i d a

pOVQ.
E daí, as

onde passa,
E daí, as reuniões de impressionantes massas populares

para testejâ-lo previamente como governador constitucional
de Santa Catarina.

. .

E daí, essa tríunral marcha-batida para a vitória, que é a

sua presente excursão de propaganda,
Enquadrado pela vontade popular, Aderbal R. da SIlva está

falando ao Estado a linguagem serena e ponderada do candi
dato que já se percebeu vitorioso e que, por isso mesmo, tem

que ajustar o programa das suas futuras realizações ás verda
deiras possibilidades econômicas de Santa Cataa-ína,

E, no terreno da propaganda, a sua atitude nos comícios,
comanda o respelto ás normas democráticas, assegurando,
dessoarte, no atual plr1élio p01ítico, o encinza.msnto de praxes e

métodos que deponham contra a nossa cultura.
O carulidato de hoje, por todos os títulos e por todos os

planos inatacável, ,será, amanhã, o governaThte inatacável.
A sua cO'lldUlta na planície é :a maior garantia da sua con

(juta no ·pod-er.

A excursão que o candidato do Partido Social Democráti
co ora efetiva, no Oeste catarinense, pelo espetacular êxito
em que decorre, está antecipando para os primeiros dias de
uma campanha política, as mais seguras 'Previsões da enorme 6O vo lu,mes de con tra b·a ndo

'l'Al\IBÉllI NO REsr.rAURANTE

e avassaladora maioria eleitoral com que um partido vencerá
PÉROLA FOI ROUBADO

o pleito de 19 de janeiro vindouro. Há dias atraz, também- o

Outra, alias' ,.na-o era a espectatíva desse-prímeíro contacto
. Restaurante Pérola foi vitima.

ll1L RIO, 6 (A. N.) - As autoridades da alfândega descobrí- d
.-

de Aderbal Ramos da Silva com aspopulações de Xapeco', Joa- . .
a ação dos melíantes.

ram a bordo do eargueíro "]\fmas Loíde" um grande contra- P d
çaba, Concórdia e Campos Novos, munlcípios que . até agora

enetran o no estabeleci-··
- bando de seiscentos volumes no porão do navio, sem constar '

lhe receberam a visita. menta, os Iarápíos subtraíram

E
.

d (I? manifesto. a bordo. O c�ntll:abando compõe-se de rádios, lJi- perto de 500 cruzeiros em di-.
ISSO porque, quan o daquela esplêndida demonstração <"'Icletas,. refrIg'e!'adores, m:"f{Umas de .escreve!· e outros. artí- nheiro, uma garrafa de Ma-.de pujança partidária, que foi a memorável convenção d-e 17 gos, sendo nvalíado em quinhentos mil eruzerros.: Sllspel�a•.a I cieira, uma lanterna e umade novembro últímo, as representações de todos os municípios adu�na, que o cont�abnndo .p�rtença ao �omandante, �fl�l!nS mauser com capa vermelha.catarinenses eram Integradas por 'elementos que, real e efeti- o. tr1ll?lalltes do Loíde .BrasIlelro qu.e esta ao Iargo, A vígflân- Também desse roubo foram.

vamente traduzíam o maior prestígío político e o melhor con- ('18, fOI .redobrnda e detidos os snspeítos, notírioadas as nossas autori-ceíto nos sectores sociais, econômicos, comerciais e indus- ------------------------------

trlaís e de classe do Estado. A candidatura do preclaro barrt- Faeuld�de de D.I·rel·to. d·e S. C!ltar,· na dades, que tudo estão fazendo-

ga-verde, por sôbre isso, era já um imperativo popular. Se es� li U para· prender os larápios.
tava no consenso partidário, estava antes nas exigências do Serão realizados hoje as cerimônias com que os bachare-

laudos de 1946 solenizam o término do curso.

por Na Catedral Metropolitana será rezada uma missa ás 8

hor,as, e ás 20 horas, no Departamento das Municipalidades ímportar gadeterá 1 ugar o ato de colocação de grau dos alunos. I .

Somos gratos pelo convite que nos remeteu o sr. Diretor O ,51'.' miu.isl.ro das Relações Ex-

da Faculdade de Direito. teriores, recebeu da embaixada do>

Reação dos mineiros ':�:1\�: em Montevtrtéu, este tele--

<"
,. O Govêrno Uruguaio autoiizou,

WASHINGTON, 6 (A. N.)· - As classes trabálhístas for- em admissão temporár-ia, e para.
maram uma segunda frente contra a condenação do govêrno á ef'e,i.bÜls íudustriahzaçâo e imediata

greve dos mineiros de carvão .. Todos os líderes sindicais dire- reexportação, a entrada no País de:
giram um apelo ao chefe do govêrmo para que desista da ação déz mil cabeças de gado bovino.
judicial que Íll'1pÔS a multa de <três milhões de dólares contra Os animais deverão proceder de'
O Sindioat? dos �ineiros � contra John �ewis. Tudo, indi�a I zonas indenes de enfermidades e :

que o governo nao tornara nenhuma medida no'va ate depOIS estiar em boas condi\:ões sal1lit.arjas•.
do discurso de Truman, domingo á noite. I Dev·erã,o ,aind'a ser acompanha-

d d Stall'n
àos de cerLificado de· sanidad·e do'

O estado. de saú e e país de origem, FÜ'i fixado para'
28 de ['e"ereiro de 19H, o p('azo,

o VALE DO l'.rA.TAí
PI'ocurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

o caso de msr. Tiso

aclamações de apoteose que vai recebendo
o

.

Uruguai'quer

J.sL::i'mbuI, (j (D. P.) - A notícia

PftCOTES I ��v,�;�a��(lt�,�� �,: qjL�:'n:lg�:el����=
Si'�10 Josef SLatin se enco,ntra rrj�i
to clocnt,e, não encontrou cÜJnllr-

Rio, 6 (N, N.) - No,ucía um ves- com a carne é consequência do mação em nenhuma fonte.

perüno que os açougueiros da ca- pl'ogee,s.so. O Brasil eslá pToOg're- Paris, 6 (A. N·) - O cO['re.spon

pi,Lal estão em pa.nico em virLude dincloo. As mo.clificações dos éos- dent.e 1011c1J'ino do jonlal di1'etista

de porla6a do SeOl'etário d·a Agri- tumes, mesmo qLlaudo importam francês "L'Epoque" declarou que

cul.tura da pncf.eitura, determinan- indi,sclYLÍvel melhoJ'üt, pll',ovoeam as notícias da Turquia de que Sta-
--------------------------------------�--------------

do a venda ele came yerde sem l'esisLências. Esta l'c.sistênci'a, po- AS MAIORES INDUSTRIAS
015S0· em pacoDe nos mel'Oadinhül$, rém, não oonsegluirá faz'er com que DE SÃ.O PAUI,O
feiras, arma21ens e. o'lll,rüS esl.abe- as forças do progr'es'Sü 1',eL'1'oce
lecimel}ilo\S. Amedidu s'erá a l.ilulo fiam".

lin s'e encontrava g-raveJnElnLe en
para a opcl'ação.

f,eemo fOliam confirmadas em fon-

tElS de Londne,s". Acrescenta o 001'- N · b1'espündenlJe que essas fontes, que asceu sem ea eça
ele indenl.ifica, nev1ellall'am que Hta-I Rio, 6 (A. N,) - Em MaorechaI'
!in ,SOfl�0U novo alaqne a l[ de ])00-, Hermes, subúrbio do Rio, uma se- .

vembro ·e foi -levaào pa.ra SLochi,
I
nhora deu á luz um. menino sem.!

na costa do Ma,r Negro, de Be- i cabeça, declarando os médioos tra- .

tum onde, 11.0 ano passado o pl'e- t<1'r-s·e dum fenOlIDeno causado pe-·
miel' russo fora l'cpousa.r. Ias sifi.Ii.s.

CARNE VERDE EM

muitas outras companhias do

Ba.ti.slaya, G (D, P.) -- O Padre I pe,ssoalmenLe 1'0sponsav'eI pelG"
JiÜlsef Tiso admitiu hoj,e, Ler rcdi- pro�esto mas que esta foi feitiOt.,

g'ido a assina[.\lra da carta q'l1·e os I "depois de' lThma confltwência. com"

liflc[1e� do lla1'li·do Hilnka. fa,cis1.a i Sidor e po.1' instigação dirél..a der·
envial'am

.

ao pllPsidente Eduardo: Hodza". �1Han Rodza era; então ...

Bc,nes, pr.ole.slanclo conLra a mobi-/ pl'imeiro miinslro· Ti·so admiliu.,

1. iz,a.ção
da 'l'.ch,ecos.]Ovaquia em

se-I também, que os lidc.res do partid�
tembl'o de trmLa pouco antes de Hlinka, inclus�ve ele p�rio, de
MUl1lch, COll!Ludo, TISO declarou eidiram� por unanimidade',· que não>
ao Tl'ibllnal Na.cibnal, que o está 31poiariam nenhuma "so,lução mi-·

julgando rlc traição, que llão era 1i.ta:r da crise".

de experieneia, sendo dita carne

dilsbribuida peIo"8 frigoríficos já
empfl!Clotada e classifi,cada. Os
p:l'oprieltáriüs de aooug·ucs acham

que a medida vem 'pncjudi,ca-10is,
ame-aoando fleChar os aç0l11gue·s,
Ouvi,do peLo mesmo vespertino a

l'es,poeito do a,s�uni.o, o secrclário
da Ag,ri.cultnra ela Pref.ei t;ul'a dc-

Indústri:as Reunidas Mata-

razzo, Companhia Nitro Quí-

mica, Ce:ramica .são Caebano e

grande Estado Iindustrial, usam

os afamados. Britadore,s de açoAudacioso roubo
,cla,l�ou que llão ha ra:d5es para c Cé1mIlOS, (j (A: N.) _ Os lu,drões I "ROSENZVEIG", que foram
alarme daqllela clas.se e que a .MsalLal'nm a Thelojlnal'ia Brasil, cotados pel.o Tr,anslmares Im-
celeuma Pl'Ov,Q.ca,da é siin�J.cIsrÜ'ente .sl:luada na rua Barão de Cotenigi-!

.

i111Je.ntoe po,rque os a�oug'ue,wos sen- pe, J.evélIludo ga',ande quant!idade de I p,OIrba�ora Ltda., de São Paulo,
porq,ue os .a,c;l{ug.u01ros s�nLem-se joias, tendo pe.netrado pelo forro
ameaçados de não a.btenem o a,ume do prédio. Ouúros rouJ:ws ieJm-se I pelos melhores pil"eços e com

�e .de �ucro de 20%, cons·iderado v;('frificado. uHimamentc aqUi,. tf'n': I as maiores garallt1tas na COll
mnsomo pcla dila classe"· Con-I do sido assal,f,a,da 1ambém uma ca-
cluil1do s'ua ,el}iLrm'isla, aqll'l�la au-I sa comercial na rua Bonde,�, esqui- : corrêllda públi:ca do D. E. R.

tOl'id'adte aftJ'ma: "0 que aconteoe' na Conselheiro 'T10maz (;ooelho. de Santa GaJtaril1a.

VIOLENTO CICLONE
ARTIGAS, 6 (U. P.) - Violento ciclone desabou sôbre esta..

ddade - Uruguai, e Isôbre a cidade brasileira de Quarahy, que.'
sofreu todo o peso do arrasador vendava"f, sofrendoO gravÍssi-"
mos prejuizos.

ULTIMA HORA
PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INF'LAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.

P. Alegre, fi (E). -- O P.S.D. gauclío lançou uma pro
clamação ao povo dizendo que o senador Getulio Vargas,
filiando-se ao p.r.B., desligou·se espontaneamente do P,S.
Doo O mesmo, portanto, fá não pertence aquela agremiação
partidaria, pelo que o povo gaucho, fiel às suas tradições·
democraticas, deve repelir o homem que esqueceu os seuS

compromissos.
Por sua vez o Diretorío Estadual do P.S.D, destituiu"

o senador Gótulio Vargas da r>TesÍdencia daquela agre-
miação partidaria e excluiu-·o oficialmente do partido.

NUNCR EXISTIU IGUP.L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


