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Rio, 13 (A. N.) - O Prcsídente
do Tribunal Eleitoral do Distrito
F-ede,ra,l, clje,s.erbia,rgado,r Aí'ranío

Costa, ralando à repoi-íagom, dis-

SAUDACÃO AOS se já haverem sido tornadas todas A Comissão Executiva, o Diretorio Municipal e a
.

, as providências destínaoas á rea- Mocidade do Partido Social Democratico, convidam o IIravePESSEDISTAS lização das eleições de dezenove de POVO Florianopolitano para r�cepcionar o Dr. Aderbal �

o dr. Francisco Gallotti, [aneioo, aqui. Acentuou que já se R. da SilVd, à sua chegada, a esta Capital, domingo Nanquim, 13 (U. P.) - A

acham prontas a.s folhas de vota- às 20 horas, bem como pa.ra o comicio Pessedista a imprensa noticia uma crescen-
eminente catarinense que o •

Dl' te tensão em Paoting, capital
Partido Social Democratico ção pana doze mil secções eleito- se realisar, logo apos à Praça Pereira e tveíra,

raís, afim de atender cerca de da província de Hopei. Trinta
vai eleger senador da Rep u- mI'1 comunistas concentraram-
bli 19 d

.. seis mil eleidores. Ref'ertndo-se - *i! -_....
ice a e teneiro, trans-

se subitamente nos arredores
mitiu o seguinte telegrama

aos giabj,ne�Cls mdevassaveís disse

f d
M

t
.

n'·ao sr, Celso Ramos, v ice-pre- que o Tribunal abriu concorrén- uoa e nazIs as p�ra a merlca da cidade, que foi estreitamen-
. "

f
.

l d '1 U te cercada, As autoridades na-
sidente em exercício daquela

era para ornecirnen o e pm e

sete t dI' t d cionalistas consideram muito
vitoriosa anremiação parti

u cen OIS esses ganme .es cven-
C 1 17 (U P) C t d

. '"
,.

5
d open rague, ..

- omen an o as mrormaçoes grave a situacão.
daria,' o ser escolhido o LÍIPO que ap1'e- � _

Joinvile.
senta a mai,Ol' garanlia :do sigilo procedentes da Suécia, de que os nazistas estariam fugindo

Celso Ramos -- Fpo.lis. I dO "�'OL�: _ d: for�l� q�le o e!eito� para a Amérioa do Sul, atravéz daquele país e Dinamarca, um foram derrotados
Já em terra catarmeme pO"'ba exelcer ll\remel1te seu dl jornal dinamarquês opina que possivelmente terá ligações Teeran, 13 (U. P.) - O es-

saudo os correligiQnários con� �'cilo .. Sc:'ão mobilizados oitQ mil com a fuga dos nazistas o fato de os barcos de pesea dinamar- tado maior anunciou que OS.
I d 'V'

, . ]ol'nahs.la.s e c,sol'lLones 1)ara pa,1'-' .... .

d.c aman o-os a !tona. 'L' .

I 1 .[.'. ('meses serem comprados por uruguaIos, a preços mUlto eleva- prImeIrOS pequenos estaca-
• .Impal' o( as mes,as e el ol'ms, esco-

..

.., , ..' t d t s'
,

lhidos denlj',e as pessOlas de -maior I COSo Os JornaIs mformam tambem que as autorIdades dUl;',,- men os e rapa IranIanas

"aravanas do P (1 D I chegaram a Tabriz, capital do
ti • 'l. ;,

l'c,prcs,entação e 'conceiLo da no,s- marquesas tinham pedido a Marinha Britânica para mtercep- Azerbaidjan. Perto' de Shahin-
Como vom aco.nte,c,encLo todo,s OiS sa

.

capilal. �diallLo.u. ainda s·1 tar os barcos de pesca na Mancha, As autoridades dinamarque- der, as tropas iranianas encon-

domiln�o:s, ,aml3Jil,hã �uma['ão para eXCla que '8eroo ul.!!Jzadas nas
sas não confirmaram a notícia. traram forte resistência de

o i.nl'el"im da Dlha divensa;s carava- eleições, 'Deroa de mil e quinheu- destacamentos i r r e g u I a r e s
nas do P. S. D. Clom destino aos lias urn3JS de lona,. que 'Oferecem " R

.

b V,- b Ih n dl-da m LOlldres azerbaidjanis, que usaram ca-

di,sLrilos de Lagôa, Va,rgeun Pe- segJunanca le f.a.ctlid3Jde ele Lrans- li DIO a IJ Iza e per e nhões e equipamento pesado"
g'uena le Reri.tuba. porLe. - . .

mas foram derrotados.Londres, 13 (U, P.) - Um Londres, nao respeItou sIqueI'
Os componentes daiS c!<ll;av,ana.s dos piores nevoeiros verifica- a rainha Elizabeth. Voltando

de L�'g'oa e 'H�·rgem Pequ"ua de Rio, 13 (A. N ..) - Nos p['óxi- A feb e d'" VI",· "u
-

dos há muitos anos, envolve dum J'antar, a Rainha ficou r i�
I. éd d t'd' s mos di'a,s paJl'tirá para a Bahia o UI

V1em .es'Ga,r na 's e o prun ,lo 'o a há dezoito horas a cidade de pE:.rdida a algumas centenas dO
9 11<0rals 'ela n-nan,l)�e-, ·e "s que sle ,':Ir. Jur3Jcy M·agalhàes. P,os'soa li-

h aum
:"\oto- 'LU e' V' Londres. O tráfego ficou COID- palácio de Bucking am, quan- Ij...:.!'

dic:õl.intam a Herituba, ás 3 horas g'ada 'a e,sbe proce,l', disse que o
d

'V

mesmo lalpnes.Sou a sua viagem pletamente paralizado, e mi- do seu motorista per eu toda Nova York, 13 (U. P.)ela úard,e. Ih d
.

'" afim de enfroenLar os QueremisLa,s ares e pessoas VIram-se
a orientação. Um esquadrão de Walter Keuther, presidente dO'

COMíCIO EM RIO TAVARES da BahLa que tentrum perturbar forçadas a passar a noite no polícia foi incubido de encon- Sindicato dos Operários da.

Ontem a localidade de Rio Tava- o aloordo poatico de que ,resultou local onde se encontravam, es- trar o carro e guia-lo em dire- Indústria de Automóveis anun-·

res, fooÍ vÍtsitada por U!IDa Cllirava- a oandicftatura do ,81'. ü-w.yio Man- pecialmente depois da meia ção ao palácio. Aliás, também ciou que seu sindicato pedirá
na do P. S. D. que teve en.sej-o eI/e g3Jhe i roa. noite, quando deixam de cor-

o trem em que viajava o rei um aumento geral de salários,
11ea1iJzar esplendido 'CiomíClio, du- rer os trens subterrâneos. Jorge teve um atrazo de dez

I
equivalent.e a 23 centavos e-

yante o qual foram ,aclamados os Rio, 13 (A. N.) - Anuooiou um Londres, 13 (U. P.) - A minutos em consequência do meio por hora para 900.000".
;nom-e.s dO$ candidato dt[ Vitória jornal IOClal que o sr. Hug'o Bnl'- cerração, o terrivel "fog" de n8voeiro. membros dessa entidad�.

gistrados nos anais da cidade. Em sua rápida passagem por
Aguardada ás portas da ci-: Rio Negrinho, a Caravana

dade por incontável multidão, I Aderbal R. da Silva realizou, a
a cuja frente se encontrava o' convite dos diretores, uma vi
sr. CeI Pedro Kuss, benquisto

I
sita ás magnificas instalações

prefeito municipal e os mern-
I
da .poderosa organização Cia.

bras dos Diretórios pessedísta
'

Industrial.
e petebísta locais e distritais. I Nessa ocasijo, reuniram-se
A tarde realizou-se um ban- no páteo da renomada fábrica

quete no Clube, 14 de Julho, ao' todos os operários da mesma:
qual

.

compareceram destaca-' desejosos de conhecer pessoal
dos representantes de todas as mente o candidato da Vitória,
classes sociais, inclusive gran- o qual lhes foi apresentado pe
de número de autoridades, os lo sr. Capitão Osmar Romão
membros dos diretórios muni- da Silva.
cípal e distritais dos partidos O dr. Aderbal, emocionado
pessedista e trabalhista, trans- diante da espontaneidade da
correndo á agape na maior quela expressiva manifestação
animaçã.o e cordialidade. de apreço á sua pessoa, dirigiu
A seguir teve lugar, na Pra- a palavra aos operártos, sendo

ça Hercílio Luz, um comício por eles entusiasticamente
monstro, em que falaram, aplaudidos,
constante e prolongadamente Da fábrica a Caravana ru

aplaudidos pela enorme mas- mau para o aprazivel recanto
sa popular, os seguintes orado- da tírma. M: Zípperer, onde
res: houve grande banquete.

. Protogenes Vieira, Abelardo Fez o oferecimento, em no-

Luiz Oliveira, candidato pete- me do sr. Zípperer, o dr •
bista, Felipe Miranda, dr. Or- Artury Urano Carvalho, que
ty Machado, jornaliata Osvaldo mereceu fartos aplausos.
Melo, candidato pessedista por No trajeto de Rio Negrinho
Florianópolis, e dr. Lúcio Cor- a Serra Alta, a Caravana visi

rêa, candidato a senador.' tou diversas e importantes fir-
Encerrando Q grandísoso mas, onde foi alvo de eloquen

meeting, discursou o dr. Ader- tes manifestações de carinho e

bal R. da Silva, que expôs, em solidariedade por parte das
linhas vigorosas, novos aspec- mais 'destacadas figuras do co

tos do seu futuro programa ad- mércio, da indústria e da la-

Saudação aos pessedistas ..... Grandioso "comício de :���;�:t�;�����g� ;o�a��:���= VO�l'a'Caravalla, prosseguindo
tes aclamações, sua viagem, almoçará hoje em

recepção ao candidato .da Vltó_ria�--Qt1tras notas, re�/0:v6��.�Vn!SP��i��tó�ii� ���irOe!leJ:i�vil��vendo per-

Gr�ndl·OS!!l. 1<1'0 govêr:1Jo do estado Ad�rba:J Ha- ghi adquiriu 51 p01' cento das visitou o Ro/{io Clube do Rio
!Ui U mos da Silva e cios candidatos a ações ct.l YPti[1Pl't.illO cnríoca "Di- Negro, onre foi alvo de cart-

rec�n
- ,r!IPpuLa'do por F'lor-íauópolis CeI. retrizes". Diz também o mcsmolnhosa homenagem.

\...fJ'çaO Lopes Vieira, Dr. OLhou -D'EÇ1l." jornal que o sr. Borghi quíz com- /
b

O Partido Social Democra- Rubens ele Auruda Ramos e Anto- prar a Rádio Mayr ink Veiga, po- HO�NAGEl'I DO OPE·

tico, pelos seus orgãos rep te-
níeta (].r BaeTOS. rpm os propt-ielár ios desta pedi- RARIADO

sentativos em nossa Capital, ram "Lnloe milhões de cruzeiros. Serra Alta, 13 (Estado)
fará grandiosa recepção ao dr. Resenh!l politlec� --

Aderbal R. da Silva, quando Ü ii u
do seu próximo regres so à
Florianópolis, depois de uma

vitoriosa iornede política pelo
interior do Estado.

Ca*,avan.a,
Serra Dita, integradas na grande campanha porl
momento, ovacionaram o candidato da' Vitória.

VITORIOSAS ACIJA}{AÇõES grandíosa recepção e grande
Á CAN))JDA'rURA. ADERBAL churrascada.

-

R. DA SILVA

Mafra e

Falaram os srs, João Fran-
Serra -Alta, 13 (Estado) cisco de Assis, Protógenes

A Caravana Aderbal continua Vieira, candidato pessedísta
sendo alvo das mais estrondo- por Mafra, dr. Osvaldo R. An
sas manifestações de aplausos drezki, dr, Ortty Machado e dr.
e solidariedade, em todos os lu- Ylmar Corrêa. Por último as-

gares por onde passa. somou á trtbuna o àr. Aderbal l'IAFRA, UNA E COESA, CO}!
Depois de uma feliz estada R. da Silva, que' foi delirante- ADERBAL R. DA SILVA

nesta cidade, que vibrou de I mente ovacionado. Mafra, 13 (Estado) - A

entusiaemo indescritivel, a Ca- À importante reunião polfti- chegada aqui, da Caravana da
ravana seguiu para Itaiópolis, ca encontravam-se presentes Vitória, foi um dos mais belos
sendo aí homenageada com

I

numerosos colonos e os mais espetáculos cívícos jamais re-

representativos elementos do
comércio e da indústria locais,
que, em sua empolgante vibra
ção cívica, traduziam por an

tecipação, o eletr izante rego
sijo da vitória eleitoral de 19
de janeiro próximo.

'"

rtidári

o MAIS ANTIG0 DIÁRIO DE SANTA CATARINA

·r----u-
.."

Proprietarlo e Diretor-Gerente: SIDNEI N()CETI - Diretor ; BARREIROS FII.HO

Diretor de Rerlação A. DAMASCENO DA lSILVA

lno XXXIII I Floti3nópoll!-�Sábado, 14 de Dezembro de 1946 I N. 9903

•
v

Hio, 13 (A. N.) - Realizou-se
ontem o banquete em homenagem
ao sr. João Neves dia Fontoura

I
oferecido pelas classes produtoras
do 'país pela sua atuação na dire

ção no Itamar-ati e na Confel'ên
.cia tia Paz. Falaram o sr. João
Dauí de Oliveira e' o sr. João Ne-

liomeoagem ao
ex-ministro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FARMACIAS DE PLANTÃO'
Estarão de plantão, durante OI

mês de dezembro, as seguintes'
farmácias:

Os mesmos em toda' a parle
- ���:::�i1i�e �cE��t�:i��de�::::

,
"

1-
Praça 15 de Novembro.

8 domingo - Farmácia Moderna;'
Montreál, �U. P.) - o jornal hstítuír as autor-idades atuais, no -- Praça 15 de Novembro.

"Le Canada" revelou que, segundo I
caso ,em que os comunistas logras- 1� �ábado - Fa�mác.�a SantO'

informações obtidas. em fontes aU-11 sem o '.Lriunfo.
.

An1L50111dO -:- RUa! JoFao PPl:t.
o.

S t""
. . . ommgo - 'armacl.a an 'v

torizadas, a Real PolIcIa Montada
.

>
'

• "
•

,
Antônio - Rua João Pinto.

do Canadá descobriu um plano dos .D�,_a,coldo (lOl':. �LlLras m101-.
21 sábado - F�rmácia' Cat ,9"Fê

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil, comunistas ,pa,r.a se apoderarem do I maçoes, a Real f: olfoia M�llltada nense - Rua 'I'rajano, �
sem confirmação govêrno na,s províncias de Que-I ed'etuou r'e,ce.11JLemen{e uma rigoro- 22 domingo - �armácia üatan

.

b. M tr I
'

Ii ia busca enl.l\8 os comunistas de nense - Rua Trajano.
_

ElC e i on rea.r. 25 quarta-feira (Natal) - Far-

Res IVI·d f· bl fO
.

I \ Informou-se também que os do- Montreal, dado o Jato de haverem mácia Rauliveira - Rua Trajano-
. _0 O, en Im, seu pro ema Inancelro I

cumentns encontradoe demonstram estes distrihuidos folheias que fo- 28 .sábado - Farmácia. Sant!1

I,a existência de um plano para su- ram Cions.iderados sediciosos. Agostmho - Rua ConselheIro Ma-
fra.

Adquir�' TUDO de que necessitar,. . _
.

29 .domingo - Farmácia. sant�
de UMA SÓ VEZ, <' Cadastro Social do «6 Estado) t��stlillhO - Rua ConselheIro Ma

d PARCELADAMEMTE ,O serviço noturno será efetua-'
pagan O ., PeddmDs aos nossos distintos leitor,es, o obséquio de preencher o

I elo pela Farmácia Santo Antônirtl

com a.s VANIJ.'AGEliS da. compra. à vi.ta, compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de cU'illpl,etarmos!süa á Rua João Pinto. .

.ervindo-se do quanto antes, o nosso lnovo Cadastro Social. II

Ministerio o inventor quer gratificaçãoGuerrada
5a. Região Militar Rio !A. N.) - o professor do o "assunto o DAR? opinou ín-

CONVOCAÇÃO' Eugénio 'I'rornbjni, professor da I terpretando o decreto-Ieí 506'2 de

Estão convocados todos os Reservistas de ia, '2a e 3a Categoria do i Escola Técnica Nacional, ideali- 27 de dezembro 94.5" que deverá

distrito da <cidade de Florianópolis e Estreito, para apresentação no dia: zou e construiu um aparelho elé- ser' designada urna cormssao de

16 de Dezembro de 1946 (Dia do Reservista), nos seguintes pontos: I ü-ico denominado "Orof'oue". Hou- três técnicos para opinar sóbre o

P. C. N. 1 - Capitania dos Portos (para os reservistas da lla- ve provas of'iciais. Manírestaram- trabalho, bem como sugerir o

nha). se favoravelmente ás ut,i,liüade,s do quanto da gratificação. Lembra

P. ,C. N. 2 - .Idem acima (para os reservistas ela Aeronáutica). aparelho, do Instituto Nacional de ainda o DASP que, concedida a

P. C. N. 3 - Fôrça Púhlica (para os reservistas da Fôrça Pública). Puer-icultura e eficiência do Mi- gral.íficação o trabalho não mais

P. C. N. 4 - 140 B. C. e P. C. N. 5 - 16a C. R. - Para os reservistas

I
nistério da Educação. Pretende o pertencerá ao interessado, par-

do Exército. . professor receber grud.íf'ioaçâo pe- quanto passara a ser pàtrímõrrío
A apresentação será realizada de 7 ás 12 horas da manhã, para, la execução do trabalho. Examina-' exclusivo do Eslado.

preenchimento das Fichas 'e entrega dos Certificados.
. As 15 horas ha-verá formatura nos pontos indicados no programa

e a restituição dos Cert.íf icados carimbados será feita após o desfile.
Os doentes e ausentes em v-iagens, farão- à justificação com atesta

dos médicos e outros, depois do dia 16.

Os faltosos sem justificação" "ficam 'sujeitos á Multa", de acôrdo

côm o decreto-lei n. 9.500, de 23 de julho de 1946 - �ei do Selrviço
Militar - (letra c do art. 110).

OLIMPIO MOURÃO FILHO, T.en. CeI. Chefe da f6a C. R.

Dr. H. G S. Medina Farm. Narb�1 Alus oe :Scuza
�arm. L. da CDsta Avila

Exqme de sangue, Exame para verificação
de cuncee, Exame de urina, Exame !)O'l'a

verificação da gravidez, Exame <ie escarro,

Ex.me para verificação de doenc<:ls do
�ele I boca e cnbelo8, Exame de fézea,

Exame '. de secreções.
}lutovaccinas e transfu,ão de songu�8,
Lxame qu�mico de farinhas, bebido.

café. ág:tlaa, etc.

� ..

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ·00 Tesouro
do. Estado

FlorianópolisTenha sempre em casa: uma garrafinha de

IPERITIVO «K N O I»
�

QUU VESlIR·SE COM CONfORTO E ELECiANClA? IPROCURE A

Alfaiataria Mello IRua Felippe Schmidt 22 - Sobrado
..------------_I ----_ -..�

'Proibindo O empreqo da
I

energia atômica
C â m bi O

MOEDAS I SIMBO- 1 VENDALOS LIVRE
COMPRA
LIVRE i'

LAKE SUCCESS,
-

(D. P.) - As Nações Unidas deve
rão redigir um tratado sôbre a proibição do emprego da ener

gia atômica para fins militares, de acôrdo com a proposta bel
ga aprovada 'no sub-comitê 'político e de segurança da assem

bléia geral.

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

l�$S,EscBlv
P$ch
Sw.Kr.
Sw.Fr.
M$N
O$u
DanKr
Pts
FrJr.
Vm/3
FIs'
,Blg

175,441618,72
0,761
0,4457
0,6039
5,2109
4.3738
4,5995
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

74,555
18,50
.0,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,51 2
10,2778
3,855

0,1556

0,4271 0,4221
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Móvel.
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� Jóias

,
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S, Yiad;01" Bispo
Bréscia (Hália) foi a pátria

desLe santo, De alta nobreza, de

inteligência Inilhante e bem pro
vido, de dinheiro, não soube, na

adolescência, resisl.ir de lado aos

falsos encantos elos pi-azeres mun

danos, Yeraac1e é que ele nunca

lS'e rramohou com graves
' delitos.

:\1.as '&e não tivesse !tido um encon

LI'O providencial oorn o Bispo Ana
talão, certamente leria trilhado o

caminho que leva á perdição. A

personalidade de Anatolão, entr-e

tanto, deixou uma impressão tão

profunda, que Viador se entregou
á direção ,espinitual do Bispo, De

'poi� de algu ns anos ele torrna

\,'1\u. Anaíolão elevou seu disotpu
lo ú -diguirtade sacerdotal. Decor

ridos mais alguns tn1O<S, Viador roi

chamado para substituir seu mes

tre no ofício episcopal, A sua La

I
nef'n eia árdua, e, tendo alcançado

n fJ 11 ,�
rra"\"

7 T I 11151
"

'I a real iZi1f,'ãll c!1: �\.'l1� planos, pude

I KUu I r�aJa,D.O, -, e
__

:
__ .1_ , contar com alguns anos de., fOi.gê.l.II :J[\,� Veu� 1,n1H1 projetos C]1 teI en-

Florianópolis I 11t'�, o Bi:'IJo de Bérgamo achava-'
I I !:SE' ás poiius da mude. YindoI' foi
---------------------------------- -------�--- vis itá-Io. Então ° moribundo im-
\

. plorou-Iho qUE' cuidasse de encon-
unr um sucessor para a se de
Bréscia e que ele, Viador, se mu

dasse para a séde ele Bérg.etll1o,
mrle s'e precisava de um Dispo

•
ellél'g:ic,o, são Viador aceitou a

Consoante se achava ampla- dRE 'LIZ ' -SE, HOJE, A FOR. sugestão. Os últimos 12 anos e
.d. .d. , menta noticiado pela Imprensa 10- let d t bl\Il'TFR,' DOS CONTADO- vida estavam repte os' e 1':1 a-
cl. '-' .d. cal, realizou-se, no domingo últi-

1110,S e dificuldades; mas f,OIl'am, ao

IRc'�TDOS DÁ ACXDEMIÁ DE te" I 1- d_LL' mo, nes a -aj)I�a. nos sa ,�e<s o
mesmo tempo, uma digna prepa-

a que cferece 2S 'melhores COMÉRCIO
I
Clube ,1� de Agosto, a ieumau das

ração palra a 'e,ten.'nidaJCIe.
E f e t i v a r-se-âo, hoje, as' �elega."of's das A,ssoci,ações PI�O-

HORÁRIO DAS SANTAS
solenidades de formatura da! fisaiona.is d�s Contahílistas, ,de MISSAS PARA Do�nNGO
turma que nêste ano encerra I Blumenau e l' loi-ianópol is, na for-

C t dral ; 6 _ 7 _ 8 - 10

I I I 'I
-, a e ra .

o Curso de Contador na Acade- ma .( a CgIS açuo em vigor, para.
_

'I ,-. , hr
. horas,

-nía de Comércio de Santa C�- a e eiçuo nc.,s rnem ros que com-
N .' 19 h

. I -

'I R' d C ovena. as oras.
tarina, obedecendo ao segumte\Poem

o Conse I�o egional e on-
Em dias da semana: Missas:

programa: Iahilirlnde, orguo criado pelo de-.
h'V d R C A V t "

. - '1' I" ,o 9 99- d 2�'" a'. as 7 oras.en e-se um . . . I ar
As 8 horas _ MIssa em Açao CIP CJ- e,1 LI .� u, le I ,ue ,m 10

I Igreja de S. Francisco: 7 _

de 6 valvu as, em optirnas con- de Gracas na Catedral Metro-lei" '19'10 e (jl1e tem por ünalIdade,
dições. Ver e ti'atar na Casa � ,

a 1" I'
_

d p 'of'ssã de con 19 horas.
politana.

L } lSI'ca l?JuçaID, a I, I,

el" o

I' -I' Hos,pital de Caridade: 5Odeon, à Rua Felipe Scmidt. Á 20 horas _ Solene Cola- a)1 Is'la, r,�,:;I.m el1Leln lenc o-1&e, os
s

f"
,

I 1 l 1 bIt 8 horas.
ç- de' I"'ráu no Palácio das pro !.SSI·on.alS 'e.ga meu ,e la I I a-

•.

C
-

de Ma�

I
ao.. U'. '.' dos PUrIssnuo oraçao

S. JUDAS TAD.EU rogai MUnICipalidades, a plaça Pe- À rE'lmmO de ambas ,as de!ega- ria (Parto): 8 horas.
reira e Oliveira.

_,
.

" Ig,reja
.

de StO Antônio: 7 _por nos. Ás 22 horas _:__ Imponente çoes re\'esllU-se do maIs amplo es-
,

,

'

Uma graça alcançada. "soiree" de Gala no Lira Tenis píritto de, elaI9S'B,. pl'ocurando-se, 8 h�l a�.
d S S b ,t'- .

CI b a-cima de ludo ccüo<car-SEl os mte-: Ib�eJa e . e as lao. 6,30
.-------------.... - u e...

'1 l'êQ.se6 c1eolsa grande fátnílta, que

I
horaS,

Paralllnfa.ra o ato, o i ustre
-

- ,

t I '1" -d B 1U 'I A IO'réja de Sta. Terezinha: 8

V 1 RO f d V't L'i'ma d d ,sa·o os can <lJ)lls"as o 161. b

� pro essor r. i 01' ,.. " '

I _ , "' horas./
'

10 Promotor Público e Membro l11!e\5f1. fOI presLdlda pe ,o� _PI e::; 1- .

,
• O-L_ '�

. ',.' 'dlente& de .amb3ts a assocl'açoes, os I Ca,pelà da Base Aerea, 8,3
do Conselho PellltenClállO.

,\
.

,.

d C L d' LI'n I horàs,O Sindicato d{)s Trabalhadores '

'

. 81'S, •."cruslO a os a e 1. - "

n� Ilndustria de PanifÍicação e Con-
Os co_?tadoran.dos que, _hOJe, dolfo Pel'.ei,l'a. nome muito C{)!ó'he-I

Asild Joaquim� 6 horas .

feitari.a de Florianópo.lis. levará a rece�erao seu dIploma, sao os
ctdlo Lwnlo como 00nLahilisla como Saco dos Limoes: 8 horas.

efeito na União Beneficente OlPerá- segumtes: I d d Ginásio' 5 - 6 - 7 30 �
, A

A'

K a, \'og'W o. ,.,ria, um duma inti-hüado 'OS Ab�l Oapella, n.ton.lO 0-
Delp" oi,s das forrnalidiHies rMo- 8,3à h§Pas.TRANSVIADOS", s;áIbad'O, dia 14 do lk D AI res Cabral 3 8

:Ir X I
corrente, ás 20 horas, em homena-

wa i, ey va. '1 A'
r mend:a:tdas J)êl,n;s', le'i�, qü.e regelín O Capela de S. Luiz: 6, O -ANIVERSÁRIOS:

gem aO grande democrata Coronel Denny Truppel, D]a ma rau-
Con&elho F.edBI'aI de Conlabihda� h6:ras.SRA. EUGENIA GONZP.GA DE Pedro Lopes Viei-na, muito digno jo, Gecy Rocha, Hans Iút:d
de ,e' as ÜOlliSe'Il�:o,S' RegiDIliais, for Capela do Abrigo de Meno-Tranllco.reO, LhIVol�eI,RoA on,iverllário

Prefeito da CapÍltal. Leyndecker, HéUo Milton Pe-'
al)UI'a,do' o seg'uinte Ilesu'r6àdo': r8os: 6 horas.

-

. Por se tratar de um festiv,al em .

(O d ) J'oo Li·S·''''·An '

"'"'.:natall'cio da exm3 ara, Eugenia reIra ra, 0'1', ai '�,. Co,n.se'IbJ"e'I··[SOS � Dl", T, .1·'Il'<"()'I'fo' A" G.. l'ti.:iidade: Matriz: 9 horas.benefício deste Sindicato, esp,era-· J
..

F
D "'"

cGonzagc de Oliveira. digna eap6sa se que o distinto público de Flo.ria- Joaq,uim Luiz Dia,s, ose er'-'
Per'eira; clr� Osmar Cun:ha', 1':>1". 'i"dndade: Ohácara dos Pa4'"do sr, Jorg) Marcondes de Oliveira nórp'blis não deixa de comparecer. reira, Maria Mei<úédes BO'r�a" T'u'll',o Pinte!' d:a: Lü:Z," Dr, ÉIÚO' 0'r- drés: 8 horas.,'6 dedicada profeuora do Grupo M 'Th B to" N tá}' ,

,Escolar de Laguna, ! afIa éreza a!S '8', ,a
. la

tiga Fed"rigo: Dl'. Aé<i'io Oa'])r3.1 João Pessoa. (Estreito): 7
•

A DIRETORIA
� Fern�nde.sM' rv:�rj'o o��tl.h,ur Fer- N,ews, Dl': Eugênio Luz Bera.o, Ra- lio�as (igreja) - 9 horas (ea4

FALECIMENTO COMERCIANTE: Dá um li- r�e�I, .' "àI'i�à. :=:�. ngma��" fael' Cruz Lin1'a, F.ralI1cills® Lima pelll:)' ,ORLANDO J CONCEIÇÃO vro à Biblioteca do Centro Aca- lVIen
. Gu�m:ar::�s B?Fh" �urilo e Co,ntador Alfredo l'Í(azane,nol. �

Sao Jose: 7,30 - 9,30 horas.
Faleceu, ontem àe 16 horall ne.- démico XI d'e Fevereiro. Con- Rodngues, NelIo Li�ockI, Nel- Em .sleguidá, l�ea·11zou"se,. amdata Capital. a sr, Orlando J. Con- tribllirás, assim, para a forma- son Nu,rn�.s .�er,an, N.IV.aldo, �o.-,. nos ampJ.os saloes do citado CIll-.�aiçõ.o. dedicado funcionário do

d AI -d' O fI' AI
'

"Tesouro do Estado O seu eepulta- ção cultural dos catarinenses pes. e ,

,mer a, n�. e' véS'
be, um almoç.o de oo'nUal,e.rniza-

�ento efetuao'ae'á. h"je ,àJ 11 ho- de amanhã! I PeI"elma, .0rlaJlld? Seara, o.s-
ção. oferecido peiüs Delega.dos e

:�as no cemité,i:> 'público ("Campanha pró-livro" do I mar de,LIma VeIga, Osny Ne-
Con&ellleiros, aos seus' colegas deA' fcrnilia enlutada, os de «O C. A, XI de Fpvereiro). I' ves., Paulo Amaral, Raquel Blum,ena,n, ,havendo sído obnvida- do BràJsil. Pül' .fim, usou elo pala-.Eatcdo» aprellentam sentidos peza- P t B R C 1mes, .

! elx� o, 'aye.r, uy ar .o� do .especia.lmente o Dr. Rwul Pe- \lra o Contador Acri,si,o da Costa
IOSi\[AR DA LCZ SILVA anhversário de casamento do no·s- BaptIsta, Sy1v1o Ney sonClllllreira Caldas. DellegatJ.o do Traba- Presidente da Ass.I)ciacão Profi3-

A dala de hoje feg'jsLa o .ll&la- so ·81si,[mado palt,ric-ia .sr, Demétrio

I
Uri Cou�inho de �ze.vedo, Vera lho, e pe.�s�a que goz,a ·entre as ;:;onal dos Conlabilitsta.s de Blume

licio Ido j'lwcm Iosmal' da Luz Gal'ofallis eom ,a exma. sra. Maria T:rt,s�hItasoh, yltOl'mO Fretta, cI'ass.elS traba.lhisLa.s e socilais do nau, que lenall�oeu a ação co<njun�'Silvla, habil ·conlador f-ormado

pe-'I da G.IÓf'1a Ca.mpo.s G.al'OfalliS_ V.lva:dI Garoallls, WaldYl' .da ma,is Ime.recido c.onceitlO, Durante La. dos mesmos orgãos de cI·asse,
la nas,sa Faculdade d'e CtenClas. Em ação· de gnaças por tão 1'e- S�lva Kuenzer, Walmor, AgUiar o ágape, usal'arp da palavI'la" por tecendo um bino de gIór1a a San-
:E::;onômicas.

, liz lacOln Le.cimenta, O,g filhas do, Borges e Yedda Lobo d Eça. del�e,rgl3íçã,o de seus oou:vp·ail1hellrOs, la Catarina ·e ,ao Bnasil.
VVA. MARIA DAS DORE:!; DE oasal, oont.<l!do'l'es Yold0'1'i e Vivafdi lo tal'entos.Q ,GonLad,or Alfl�edo r:,a- Em cumpnimenJt,o ,ao:s dispositi-

ATArDE Nlil\'ES Ganofallis; srta. Berna.rc1ele Ga-
Zlareno, que produziu bela O'l'aç.ao. VQS I,egais, QS GQ<I1selh<e'i.ros o'ra

AJlliv'el'sal'i,a-se, hoj.e, a e':sma, l'of.allis e ,sra, Adi Garo.[alJis Ri- AF�AE"'MCOICSOeS Por delegmcão do Conselho t'aI.ou el,eitQs, 'eLeg'eram o Dr, Lindiolf-o
.Bra. viuva. (I. Maria das Doees de beil'o, casada 00m o dr, 'Ilehmo Ri- l1"'li

o Dr o.smar Cunha, leVlantando o A, G, ;Perei.l�a - lwe.side,nte do
At.aide :\T1.mes, lJeim e o neto Paulo Armando Ri- TOMEM brinde ide honra ::1:0 Exmo, Sr. Dr. Co�s.elho e dr. Osma.r Cunha, vi-

BODAS DE PRATA be.ino, mandarão celebrar missa Uin�D Cr@nsnta�o Udo Deek!e, digno InberV'entor Fe- ce-pI'esid,enle.DEl\.lJ<';THIO GAltOFALLIS E i\l. DA na Cap'ela elo Ginásio Cata;rinensle, r "SILVEIRA" clera!, que, como é sabido, presta A [leunião Lel1minou cêrca da
. (rLÓIHA CA:\IPOS GAROFALLlS áS. 8.30 bora,s., .. para a .qUa.I COl1'Vi-l' o seu .apoio a todas Ias causas no- . '15,30 horas, dentro de um am-

r_ ,. 1 l ')"0 ' G d TA' I 1 Pt' 'l'n� i
. r' 1 1.l,l'anSCCil"'(,l'H a 15 {�)�.r. (l ",;)- ,rlam O� l1al'l'nles e .amlgü.s.· Tiln e OnlC"J lbrcs em pJ'l' (J;) "':"3?,c:,0 e CJ''',''L:�>l\c J;(.:l,:;;;.

F:mb01Yl, na democracia inqle-
.sa, pW'eçam pesar sobre o primei-
1'0 ministro as responsabúidades
.do aouêrno. é inegavelmente de

Ieetraordinári o valo?' o pensamen-

to, �ue vive ele iodo identificado

I
com as aspirações do povo e com

as gloriosas tradições da secular

.dinástia, sempre e acentuadamen
te ligada aos mais i;np01'tantes r
acontecimentos internacionais.

I
__.,._._!I!8'I_,m-._E!,���������

'Rei Jorge VI I
,

Jorgc VI, o sereno e ançusto I
,monarca que conduz os dest inos

I.do Impàio Britàsiico, não é ape
nas o soberano que ro povo i11(/leSI'Projeção iniernacumal, mais 'pe-
las suas nobres uirtudes do que I
.em razão do seu alto Cm'(/D, em IIvista, P'ri:ncilpalmente, da [irmesti
,com que se houve durante o ter

,rivel conflito mundial, na tuta

titânica ela. valorosa Albion contra

.o terra?' nazista.

o que vale notar, entretanto, na
personalidade do nobre oCf.lpanle
do trono inglês é o respeito que,

.santificado já pelo selo dos anos

cont'imta a ser n01'1Jla da Casa Real
com rlÚação â libe1'Clade dos ci

dadãos e aos principias da Demo-
cracia.
Diss'l lhe advem, em g1'onde

par'te, o prestigio do Seti reinado,
confonne o testemunharão as ho

menagens do povo inglês ao seu

ielolat1'ado soberano na data de ho

je, que ,assinala o IrtmscU1'SO de

mais mn ani'versário natalício de
S. Magestade.

Pela auSípiciosa efemé1'ide "O
.Estado" ap1'esenta Se.1tS c,urnp1'i
'mentos ao 1'ep1'esentante, em Flo

Tianópolis, da Grande Nação ami

ga do Brasil.,

A MODELAR Cat�Jicismo
C JANIO DO DIA

14 DE DEZEMBROReceb su das melhores fábricas do pah=:
c ostumes de linho, seda e tropical:

sedos da lindas paàronagens.

finos

GRAVATAS f níssimas:

Camisas, Gravatas, Pijamee,
Meias da. melhores, pelos me

nores preços 86 na CASA MI3
CELAN:EA - RuaC. Mafra, 6

PANAl\1ÂS de tôdos as côresr

CRETONES e LINHOS nacionais:

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e chantung.
Tapetes de tôdas as qualidades e

tamanhos,

Preços especiais para revendedores.

Vendas a VISTA ,e a PRAZO.

A MODELAR

Antes de fez::::::ª:�1 Contadurandcs
pras de brinquedos para de 1 946o NATAL .VIS!te sem com-

promisso a exposição da

Conselho Regi�r�1
de Contabilidade

CASA 43

Rua

varrtagens.

J ão Pinte, n". 9 .

RADIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

I
EECRITÓRIO: Rua Felipe. Schmidt 5� - Sala 5

I
Edifício Cruzeiro _:, Floriar,6polis.

o julgarnr-uto dos taabalhos

Recchemos a seguinte comunica- hor ízoníes no campo (Ia musica?

ção : l 5°)""::' ��s Amélj"câs' já pl'oduzi�
"O lloLal'Y, Clube de Campiuas, II

rarn outro compositor do mesmo

com o intuito de colocar perante valor do maestro brasileiro ? c.

a h isí ória contcmporanca o valor I 6°) - Por que Carlos Gomes
art isl ico-' cio imortal brasileiro .An- f

não é citado em muitos l ivros que
Iónio Carlos Gomes, focalizando tratam da h istória das grandes
suas [.rncle'llcias -e realçando seus 'ójJ.e'l'as mundiais?

Je itos 11'J campo do, musica. resol- CO:--;DfÇõES:
veu iusí itu ir o presenlc cuncurso. O presente concurso será para

para 11m estudo critico-f.ilosóf'íoo lo Br-asil, podendo concorrer a ele

sobr» a obra do insigne maestro, j quem se julgar com aptidões para

cnnforrnc os seguintes q ucsi los : Ia l,

1°) - Carlos Gomes pude ser Os cnncnrtentes deverão res-

cousiderndo um góuio, ou ri apenas lHJllcler a estes quesitos em ror

um iaJlrlllu musical? Por que'? ma smtética, em papel da tí iogt-a-
2°) - �uas óperas podem ser fado só no al1\'[,1'60, senelo livre a

eqn.iparadns il� obras rlos grandes extr-nção do trahalho.
I compositurr, muudiais ? Por que'? O Ilotary Clube de Campinas,

A' 30) ,�'!!ulC!ias as suas ,í'pera,,,, junlameul e com a Pref'citura Mu-
quem encontrou um broche I

_

'

'

,

d
.

di
-

d I sao da chamada e,scola Hal iana ? 'niciual de Campinas, nOmNLl'Ú uma
e ouro nas lme laçoes a

1.0) H:
.

>. " ,

R I·
.

M "11 C' I
1 - <1, nas opei as rle CUltos cumissãn ele 5 (cinco) 'membros,

e OJO ar i a u e r � os or reios "
..

TI' f f
•

t
Gomes. osphIto creador ou novos para julgai' os trabalhos aprcsen-

e e egra os o avor ue e n re-
.

lados.
gá,Jo nesta redação.
• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • .

O prazn pal'a a anresentacão dos
trahalhos será ele G (seis) meses,
a part ir da publícação de�le, con
CUI'SO.

�t'rão d istr ihu irios os dois pré
mios segu intes :

1 ° prémio - Pref'eitura Muni

cipa.l ele Campinas - Cr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros). em dinhei
ro.

;20 prêmio -' Rolary Clube de

Campinas - CrS 3.000,00 (Lrês
mil cruzeu-os) , também em di-

nheiro.

j

J

I

Concurso sobreCarlos Gomes

apresentados será I'eil.o mediante
aviso pela imprensa,
A rleeisâo da comissão julgadora

será d'ElIini tiva. não cabendo
:

1'0.

curso ou apelação ele qualquer
espécie contra a sua decisão.
Todns os Iraualhos pr-ecisarão

ser enviados ao Rotary Clube de

Ca.mpi nas, á Rua Barão de Jagua
ra n. 1301 - Caixa 13 - em en

(vplcjp'c lacrado, devendo (""3 con-.

ourrentes, em cada, dar os seus.

Domes ou pseudún imos, Li tulos das
obras e seus endereços l'especti
varnentr,",

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes' enviando
-Ihes um número da revista O
VALE DO ITAJAí, edíeão de-

.
dicada a Plortanópolís

Registro de extrangeiros, sem multa
l

I hOITO da tiustraoão -s-címa, '<IitlNIlel'"
lhe. em' amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo K NOT. lembre
se V, Sia, de acrescentar. 0.0 agrade
c... a gentileza:ESíEE r.,,�i'1-
BE'í'1 O NEli APEI1ITIV(J

1'I1ED/!ETtII

Transportes ragu lares de cargas do pôrto de

,6JitJ��t� I
í
Utt IJIiOlJlIro DA KI!OTH./ftO••((J!":' r U6URO$

_______ !lT.I..J.I.I �

FARMACIA 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 médico.
Rio, - Foi discutido no .Con- 8r.l110, que naquele ano baixou

sr-lho de Imigração e Colonização, instruções permilindo que e'sses

o parecer relativo ao processo pro- ,elcme'nlo.� continuasem no exereí

cedente de São Paulo, no qual se cio de suas atividades, embora não

consulta sobre a manúra ele pru- esliyessem ailllda municias da Car

cceler Pfi1 relação ROS esLmngeh'os leira Moüelo 19,

elltl'wdos'no .país, anleriormente }1O
é!.pc['eLo nO 3.010, cIo 20 de a.g·os,Lo
ele 1036, e que, se a'c11al11 hú mui

tos anos t,mbaJ.hanclo nas indús
trias daquele Eslado.
E8tabelecido minl1cioso cleba{(l

em lorno do a,ssLllllo, o plenário
ebpgou á seguint,e conclusão:

"1) - que fosse revog.ada .a re

SOlllÇfío nO 109 dp 14-7-42, cio Con-

2) - oficiar á Esp,ecializruda de

São P,Hulo, no senLido de j)eoceder
o l'egisLI'o dess.es alierügenas den

Lro cio prazo de 30 di,as,·a partir
da data de·sla notificação, sem co-

SÃO FRANUI8CO para NOV! YORI

bra.nça da multa que someil1.Le se-
'

ria cobracla ,claqueles que não le
ga.liza8lsem sua 'situação denLro de
tal prazo".

BAR
VENDE-SE

TIRADENTESIGARAGE UNIAO

I
"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILL� (Marco S�?'ÃZ�:RCthreglsl ESPEC!ALlDADE

TORNb.. A ROUPA BRANQUISSIMA '. ,"" =

_..-------------------------...:._-----�'

SULDO
Inform ações com os Agentes

Fto r is nópo íi s - Carlos Hoepcke S/A - CI - Teleíone 1.212 ( En d. teeg
São Francisco do Sul- Carlos Hoepck e S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

Clube Doxe de PEDE ..SEAgosto
PROGRAMA DE DEZEMBRO:

VENDEl\1-SE

Dia 14 - SOIRÉE em homenagem aos alunos que completaram o

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

Economia e Finanças, com inicio ás 21 horas.

Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri-

buição de bomhons..das 15 ás 19 horas.
-

Dia 31 - GRAi\"D::: BAILE DE S. SILVESTEm com inicio ás 22

horas. TRAJE-RIGOR.

TERRENO
À venda na Avenida Rio

Branco, em frente s o numero

99. Tratar n11, mesma avenida,
[,0 89.

Catarinense' IOrganização Comercial
Fundada em 1939

DireçQO:, Dr. Rafaél G. Cruz Lima •. Adv.ogado
r

Dr. Academico Francisco Carlos Regia,
Advocacia em geral .- Procuradoria. - Contabilidade.

MOVEIS ANTIGOS
Diver80s callQS e grandes terre

no com pasto e agua corrente

I situados em Coqueiros. TrQtar na

ca.a nO. 87 logo ap6. a Capela.

-LIRA TENIS CLUBE VENDE-SE·
llIÊS DE DEZEIUBRO Uma casa sita a rua Tenente

Dia 12 -".. Quinta-feira - SOIRÉE DAS

GINASIANASj
Silveira 1.0, 42. Tratar com

DO -COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS. ' Artur .Moe.llmann, Caixa Poso

Dia 14 - Sabado - SOIRÉE DOS CONTADORANDOS DA tal, 32, - Blumenau,

ACADEMIA DE COMERCIO DE SANTA CATARINA.
. .

Dia 25 - NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA V d
'

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS e n e-5 e
21 HORAS EM DIANTE SOIRÉE. J

Dia 31 � GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE -I Um prédio sito á rua Fluvial, em

SURPRESAS - TRAJE A RIGOR.
I Itajaí, bem proximo ao Cais do l

'x x x I Porto, cujo
terreno mede de frente

NOTA: A DIRETORIA PEDE AOS SRS. SOCIOS A 35 metros por 70 ditos de fundos.

APRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE MES. 1- Tratar em Itaja!, com o dr. Os-
mar Nunes.

CURSO MOTORISTA
!.

DE
Pronto

e
Socorro de Automóveis.Serv·ço de

Ensina-se a 'dirigir automóveis

Amador e ProfiSSIonal
'Teoria e prática - conhecimento do motor.

".'Âtendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola t-47.77

PRAÇA GAL. OSÓRIO,
.

40.

o Sabão

elA
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o ESTADO-Sábado U ria Dezembro de 1'146

E' outro livro que acaba de ser

'lançada velo esonitor catarinense Resenha dos julgamentos'
',Juvcnal Melch iades. de Souza, e da Câmara Civil, realizados em

'que vem encontrando em Lado o sessão ele 12 de dezembro de

Estado franca aceitação por parle 1946.

.dos amantes da bôa leitura. Embargos de declaracão á
F.ROi-lTEIH.AS DA MISÊlRIA, já apelacão cível n? 2.679 ·da co":

'rasgou as cli�isas cl? nosso Estado
I marca: de Urussanga, em que é

l�\'anrJlJ Brasil a fOl�a a palavra! apelante a Cía. Siderúrgica Na-:
.
s imp les e despretcncíosa do ,e5Cl'l- I cional S. A. e apelada Clara
tor �oesl.a_çlnano,. .

." :-1 ; (�l' I Adamante. Relator o sr. dei.
© 'autor de "ESQUECIDO: DOS

I Mário Carrilho, decidindo a

DEUSES" já concluiu "ALMAS Câmara Civil dar provimento
vAZV��':

.

que lançará �o pr,ó�imo II aos embargos pará' e�c.luir ��,'ano,_ l:H o que Iem por cenarro a condenaçao os honoranos ue r

.Ga'rn,LWl Barl'lga.-Verde e está Ia-
i 20% do advogado. Idado 11 ser mais um, sucesso do

I Agravo n? 1.605 da comarca

autor, no. árduo caminho das le- de Araranguá,' em que são
Iras. JLY��AL MELCHIADE�, agravantes Abelardo Zeferino
está concluindo o sou quarto 11-1 Fernandes e outro e agravado
VTO;, "A DlSTÂNCIA DO ;ASSA-j Olavo José de Oliveira. Relator
DO , o que vem patentear o seu o sr. des. A1fredo Trompowsky,
'gra.IlIli,e esf'orço digno de admira-

I

decidindo a Câmara Civil ne-

,:':0 de se�ls contel'rancos.

-igar provimento ao agravo, pa-

'I
ra conflrmar a sentença agra-

[ QUEiXAS E RECLAMAÇõES vada.

,,'
PREZADO r.erroa s. o que 'IJ,

Agravo. !lo 1.624 �a cornar-
interessa c, realmente, urua providéncra I �, .

para endireitar c que estiver err-ado ou CU de Itajaí, en1 que e agravan-
! para que aleuma falta não se repita;, i te Maria José da Luz e agrava-I

NAO e escândalo Que a sua reclamação I do O Juizo de Direito. Relator I

ou queixa poderá vir a causar, encamr-
O sr. des. Luna Freire, decidin-nhe-a á SEC';AO RECLAMAÇOB;�.

de O �STADO, que o -wso será levado ! do' a . Câmara Civil não conhe-
I _

I cer do agravo, por na.o ser ca-

I
bível na espécie. :I
Apelação cível -r:0 2.712 da fOTO ,. ANDRE

comarca de Tubarao, em que' ATENDE A DOMICILIO

I s�o apelantes Ayres �lexandre r Banquetes -- Jantares -: Caaamen-
;_:;;;;;;;=;;;;;;;;;;--=::-_::.::.:..:.:..�;;;..�:.,:..;;;.;.;;.:.;.;:. Silvér lo e sua mulher e apela- tcs.- Fes to.s .. Bahsados _.

'.,. II dos
Pedro Rigino Silvério e I Competencia e rapidez.

SNR8, I sua mulher. Relator o sr. des'l Hetel Metropol-- Tel. 1.147

Alfred Trompowsky decidin- EMPORIO ROSA Praça 15 de

IIS(liiilIlNTES
.

O ,

I Novembro ri . 21.

I
� II 11 \i

'

! do a C�mara Civil conhecer d.a
. Reclamem imediata _ I apelaçao

e negar-lhe provi-
,

mento para confirmar a seu-
, mente qualquer írra-

I tença apelada pelos seus Iuu-
: gUlaridade na entrega damentos.'

de seus Iornaes,
,i 1 Apelação cível n? 2.719 da
........

-------�----I comarca de Ar�ra�gu�, em qL�e
é apelante Jose F'irrntno Lei-

� I tão e apelado Egidio de ',Souza
l Machado. Relator o sr. eles. Al

fredo T'rompowsky, decidindo
a Câmara Civil negar provi
mento á apelação, para confir
mar a sentença apelada e mau-

I dar que se prossiga no feito

I
Título. Declarat6rios I

�,.:.' I
como de direito.

"

Ellcrit. -- Praça 15 de Nov, 23. Apelação cível n? 2.721 da
_ lo. andar.
"

.

Relid. -- Rua Tiradentell 47. II
comarca de Serra Alta, em que

'�' FONE- 1468 é apelante o dr. Promotor PÚ-
..

", blico e apelado Guilherme Da-
maso da Silveira. Relator o sr.

des.,Mário Carrilho, decidindo
a Câmara Civil negar provi
mento á apelação. para contir-

i mar a decisão apelada. C.i-L1i'llwrrnr Ahrv, decidindo a Câ-

Apelação de desquite n? 4'!'f mara Criminal !1E'gar. provimento
da comarca de Palhoça, em que á apelação, para confirmar a S8n

é apelante o dr. Juiz de Direito i tença absolutória.
.

e são apelados José Bernardo Apelação criminal nO 7.588 da

da Silva e sua mulher. Relator' comarca de Caçador, em que é ape-

lo sr. des. Luna Freire, decidin-Ilante ,a Jus,Liça e apelado Augusti
do a Câmara Civil dar provi- nho Paulmo da Cunha. Helator o --------------' ---

Atende encomendas de mento á apelação, para anular sr. des. Silveira de Souza, dec id i n- ELEfiIlNCI" CONFORTO E EI1ONOMIIlobras editadas no Brasil ....

o processo desde a inicial em do a Câmara Cr im inal dar provi-
.

U fi li, U . 11
. ou no estrangeiro. diante, a fim de que o dr. Juiz mcnto á apelação, para anular o consegue-se com 08 trajes sob-medida.

assine aos postulantes novo julgamento e mandar o réu a no

prazo de reflexão; para que vo por flagTante incongruência
decorrido êste possa ser o pe- entre as respostas dos quesitos.
dido ratíffcado por termos ju- Apelação crjminal nO 7.596 da

dícíal; prosseguindo-se nos ul- comarca de Tijuca,s, cm que·é ape

teriores termos sem mais de's- lanLe Satul'ni.no Barbosa e apela
pezas judiciárias, pela repeti-da a Justiça. Rela tal' o sr. des.

ção dos atos ora anulados. Ri.h·eira de Souza, deciidindo a Câ-

maIa Cl'icminal dae 'pl'ovimenlo á

Rc"spnha dO's jlllg-amf'nlos ela a.p,e.lação, pal'a absolver o ape-

Câmaea Criminal, realizados em la'll.le por ser nulo o pl'o.ce,sso a

,I,q{'ssões ele 6 e 10 de clezembro de quP responde.
1!H6. L TRIBL',\'AL DE JUSTIÇA L

App,lação criminal nO 7.595 da Resenha dó jlllga,mrnto do Tri-

comarca de Blul11ena,u. pm q·ue é ]mnal PI,eno, l'palizado em sessão

apelan,le Arlllr FOllqllet () apela- de 1:l ele cLeze.mbro ele 194G.
Radio-Tecnico-Electro'O da a Jusliça. Helator ó se, de,s. E.mball'gos cíveis nO 2.715 da co-

Fundado em 1935 f-fllilllel'lnp Ahr�', de.cidinrlo a. Câ- marca de Palhoça', f'm que são I

I'
Montagem -ie !'ódios, Ampli- I mara Criminal dar. em pal'[f', pro- pmbarg,anles l�slefano Be6ker e

ficadores-Tl'anli!millDol'ell I

.�.. Material i!"!\portad" direta-

fI
yi,hlento á appI'ação, para conde- sua mulher e e.mbarg-ados Maria I

mente dos U. 3. A nal' O Clllelante a pcna dr mll11a Clo.Lilde de Faria e onleo. Relator,

ProDrietário' . de Cr$ 1.000,DO p taxa penitenciá- o s,r. des. S'ilyeira de Souza, deci- (
Otom'lr G�orgeS Bõhm

I
ria de CrS 20,00. di'ndo o Tribunal por maiol'ia de

I'I,:',
E�ecb6 - Tecnico - Pro'fisaiopaJ Ape.la('ão criminal nO 7.599 da vo,tos, rejeitar os embargos. Ven-

TOMEformado na Europa comarca rle Palhoça, e!m ql1e é ape- chIo o -sr. rlf's. Guilherme Abry.
l Florian6po!�iII I�U(1 10el) �'nt 29 S b i la,ntp.a Justiça e apelado Manoel An,tes rio julgamenlo dedarou-Bc

..L,»- 'iIl" :__...: ... :'�= _w;�,�, .Jr'lio (TareiCl. Rl'lalor o sr. rles.! imperliria o sr. ded, F.errf'ira Basto.s 'O MELHOR

Fronteiras da
Miseria

sem demora ao conhecimento de q uera

de direito, rececendc v. s. uma informa

�t) da resultado, embora em alguns ca.

sos �o sejam publicados nem a recta

mação nem a providência tornada.

Dr. eLAR,NO
GALLETTI

G.

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÔES

: I Vi'ite, sem rompremtssos

t LI!�,����:���A
Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Novidades todas ai Isemanas

�B R I T'O
o alfaiate indicado
Tiradentes_ 'I

laboratório

·1

CONTA CORRENTE PUPu';"AR
Juros 51/2 a a. _. Limite Cr$ 30.000,00

M, vime n tação com cheques

Banco do Distrito Federal 8. A.
CAPlTAL: rR$ 60.000,pOO,OC
RESERVAS: CR$ 1,5.000.000,00

Rua TtSjfH10, 21 • Floviúnõpolhi I

DORES

de GARGANTA

proprias do nosso climo
.

"'.' �
evitem-se e curam-se com

.

._,

PASTILHAS

VALDA
Mos exigi sempre os

VALDAVERDADEIRAS
Vendidas só em latas

com o nome VAlDA

licença do O, N. S, P. N° 186
"

� .
de 26 de Fevereiro 9o.s

.

oit.n1h de 1935 OOO? 9'0/0.002. EucalyplO\ O.

GUASPARI

B.oa

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MAFRA -- Bazar de M6das
Rua Fel'ipe Schmidt, 34 - Fone, 155
coleção de amostras Atende-seàdomicilio.
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Domingo, às 9 boras.· o Iate Cmbe inaUlrlfará sua temporada de vela 1946/47
(l�m Dm� a traeate re�ata, qu�. �erá dedieada a@ sr. dr. IrlOOudo Ferreirà
Lima. A s 12 horas será oferec!d8 308 seu! il88cciados um almoço e às 14
horas uma tarde danç'8nte., A Ilst" de adeso:es, acsa-se nu Casa nto Bernbardl..

II
I
I

fI

Direção de PEDRO PAUI2.0'MACMAOO

- 7 lh - 9 horas
Uuico dia de exibição

1°) - Cine Jornal Inrorrnatívo
- DFE.

2°) - Paul Muni Anita'
Lcuise - Donald \\700'1:18
- Fl'iLz Leiber - em:

:..1, Hl8,TóRIA DE LOUIS PASTEUR:
Oensur-a : - LIYRE,
P:reli)'l\1s:

A\... 5, e 9 horas: - Cr$ 3,60
2.A,O�

A-S' 1112' horas: - Cr$ 3,60 uníco,

B«afo�o travarãe. luta

hOje., qulstado pela Argentina, no

Am�nha � !IUlllim�'-lISe defen- momento em que Se' cumpra o

d'e'n: .

a llrlel'a��, frente 'ao 2fi.@' aniversário 'dess� fã;çajl1iil�:
Ãm.enca. 'Com essa rínatldàde, otere-

_ Buenos 'Ah�, :1l3 (U. P.)
cerã um banquete' acs jogado-

N, rea que 'integrru:am:'lOOOOh)'Últ-
- Jri_ entid.àde'dó-.,sex:-jaga:dores

,IM'

que, em 1921, logrou, de for-
ma brilhante, essa cenquisüa; I
A data a ser comemoseêà é· z�',
do eorrente>.

Ill,QXY - As 4 lh horas

1;0) - C-ine> Jornal Informativo- '

- '0::'3.
2,6') -' Feitos de encomenda -

comédia oorn os 3 pate
tas,.

30) - Promessa Cumprida
í.ilme sintético com Dane
Clark.

;4:�) - Na ,mesma moéda
rf'ar-west sintético

Hildebrando v.� e da.
r

M.atilde Vaz.

parttidpllm aos: �nt_ e

amigos o contrm"O de co so

rnerrto- de sua fillM. VAL-DA
com o ar, P.a.u.Lo

Strumiello,

José Strumiello e �.
Conceição Strumle!�

tem o prazer do com.",,,,icar
às pesaoos de suas re�II,
o contrato de ca.amel'.tt:a de,
meu filho PAULO com a. uHa.

ValdG Vaz,

'��,ll'nf'l' Bl'os,

.5°) - Chesber Morris - George
Stoue- - 'em:

o csso DO DIA.lIA:\'TE AZUL
Eletrtzanl,e filme policial.
DO) - tI:.ontin\1ãçaO elo sensaoío-, .

nal seríudo :

O JI<rkVSTRO E O GORILA
([:J?Jlsl.u)a: - Até 10 anos.

J'N',OS: Cr$ 3,00 - 2,110.

EXCtJRSAO DE BASQUE'l'EBDr; A ,B]1,fi:\mN.�' E ,IDll!N'·'];_n_.�
OPORTUNA REít:.EIZA'Ç'E{J l'M F. Al, C,

, "� Federação Atlética Catarínense; J)ne{!enuem.OCt' tOITUi.",�t!e' nn

proximo Campeonato Brasileiro' de Ba!'--"{n�U,ffiol, n1J'lgrarn�;;d()) [�al see
r-ealizado el'e 10 a i 9 ele jameiro -w-iuelourn, ,e,IU Belo E'nrizOlJkJ:l;. nij@, �d�
"-esforcos, nem mesmo sacr-irício-, no ;slmtiellQ' de f'aser com, q_U!8> S:;m,ta.,

Catar-ina seja bem representadas no u]'udid,çy, cerbamo,.

Assim, já toram tornadas- viri,a,s pcovidêucias, vísand», o; f'liD11 cmti- de futebol do Bo-sa; J'ffil:!li0T' re-

mado, dentre <RS qusds convém (Mes,Laciar" a, 'Çll''g:anizaç4í_); de )�m; &I,�€-C:i.'lml-1 sofven comemorar. O) pximeiro

',elo desta calpttal, que, 110S dilas.,21 e 22.' do. cerrente- mê&j, €'Xcc:a;.siüi;ffi;e:J. catapeonatoosul-aananíeans, eon

:�IS cidades de Blumemau e Jb>i'nvi1e, a fim de l'8;,]JZ:lir 1"a1',l.ídial>,. nas

quais se terá ,ensejo de conlJ),HlLar C'IS valeres, tanto de' con] i!CllLo-,. 00,

'mo individuais. permitindo, ol,1LrElls,;;intt" saber onds- .:loe, elt1onLt:[l1 o 12lfl1.O>l')'
'poLencLaI de nasquetebol, llih;2a,]menlt" 1:1-e$[,e EsL:!ldo,,-

'_Denclo em vista a ,exc'\:u:�ão aciu!l'. re�tlriela, i'frrá ef_e-Ll'larl�) já ama- I

uhã r.ignroso treL110 �os amadores ei()nvocad�,s ,!"a,l'a as- p,?'(i",i��ncias I
pre,limiillal',e.s da seleção I;!,,;;ta,dua.l, �UJ,a ;:;-eJaçao ja tivemos oeaseao cl�

pulilica.r, re,com,e.nela,nelo a Dioelcrja ela F'ede.r�ãü AHéLiCi,,$, 8-a{ �I!ÜHl'll-:

se o compal',e-cimento ao mesmo, de Vle�, 'sell'ão. oons i-d!<el'atc! OI:;; ,cli.l,n:i.l1ia,UDS

ela convocação os que cleixal'em de [,oID:1:ar pv,t'le nOB Lr('i,1O!S n)i}ll'c-ados,

'sem uma justifi.c-ativ<t perfleiLa.melI1t't> aceitável.

Assem, Itrumbéim nós, a.pe,la�ytos p,-H'a o '0Spírito, €lo- CI)�tt])o'l,�çã,o d:€,s-·

porLiya elos nOS,8C's am,adores de basqueb0bol, p<��'a qlW esLe'jam na

praça de clJelSp-orto8 do Lira Te,nis Clube, amrunhã" e,om início, ás �f 11,0- i

ras, afim de, .sob a dir,eção dos 81'-8, Nazareno Situas ,,) II élio Sal'Jll:'l@,ntu

Sal,es, .se dedio31f'iem aos eXl)1'C1CLOiS fíSllC'os e técnicos indi,sp0,\'1siixeis

palra a ostentação de boa forma nos compl'omissos. aliás, muitil sérios,

,� --,

II':..
PAULO e VAlDA ,�

___________c_o_n_f�ir_�__Q_m ��I�
�.:_Orí_Qnó��g�. 13 de dezembro de 1946

I:.

,fi:,j;,
�,

Rt1;XY - As 7 % horas
10) - €ine Jornal Infol'matÍvo,

- BFE.

2°) - Z.ae:bal'y Sco-o-t - Sydney
Grer,;llslreet - em:

A JIÃSCARA DE DIJiÍTRIOS
Quem é DimíLrios?,., O mais >

EDITAL,

que s,e, aproxima,m.

------�------------.---------------:--,
I

�-------------------------------------�----------------�' Am'tHO Fr.and:sco Garcia e

Erotides d� Souza Garcia ..

pa,rti-.;i�Ç1m, �Oll parentes en
pQliSqas d� !Suas relações o

'contrato· G)e caaamsnto de
B,q1,:l). filho ODETE com o sr.

Osn,i: �t:i�ta OLveira
c'l:lollUbol'iu. 11 12-4':),

Nabo,r' JUsNá:'1>; da: OU�rtl e:
Lglita Pires:;de:t Otíveitaj

participam-, aos, );t<lrazN:-es e.

pessoos cl,_ec SUAS 'l!&lasê!3as, 0,
c_9ntrato daQQli!lltnGO-úo d" 8iIMo
filho �l, ct<UlilI o ari"t:_q..

O�� <1i<a.rcin,
FpoH!l-.o, l.H2-46-,

confir,mam
ODEn e OSNI

A PUGNA DE AMANHÃ atrazo verifi,cado no esporte

'IAma!nhã,� fina:lm!enLe, Lendo da Ce,sta carioca.

:por local �. lestádio da F, C, D. - Informam de São Paulo.
6,erá l'e'allíz,ado o 'eS\perado Ü'otejo que o.s clubes locais estão inte- :

pebo,UstiÚ'o entre 0.5 -sel,ecionadOis ressados no concurso do extre- i

bl'a(nco e "c010r.eel", lj)e1eja que ma Esquerdinha, perte'ncente'
será dedi.e,a,ela á crôni.ca' ,esp-Ol'liya ao Madureira, dCTRio,

.eoe,riba le falaela ela Oa;piual. - Num gesto deveras sim-,

COimo padiela preliminar ele- pático, a Confederação Bre-si-:

f,ronLar-s,e-ao 3iS eqtÚpelS do lpi- leira de Desportos colocou á:
ra:nga, de Salco elas Limões, e do disposição da Comissão de r
Caxilas, da Peclra Grande, Readaptação dos Incapazes. das

t

O LIRA TENIS CLUBE RECUSOU Forças Armadas cadeirla:s ,sufi
cientes para que os reada:ptan-
dos possam assistir a todos os

espetáculo.s que desejarem nos

jogos realizados pela referida
entidade. Idêntico gesto para
com os bravos pracinhas, teve
a Federação Metropolitana de

I
',." __ .

-

Futebol:
_

'

_

Resenha ,daIS p,l'0s-ramay'õ,e.s. Jil'.c,li('a, o

.

Reunm se o Conselho Re
I elIa 11 Ide De�e>mbt',o ele -t�46.

gI?l1Jal de. Desportos de. B�lem I 9,00 � Bom dila paT� VOC�,
afnn-de Julgar as grav2ssImas 9,30 � Noliciario Guªr�l,j:;\.
e co�provadas acusa�oes ao 10,00 Oancioneiro!> J;weferictOiS
preSIdente da Federaçao Pa- 10,30 Ol'ql1ie,\lLra S�nfOllÜC.a d,e
raense de Desportos, pela Bosl�n,
maioria dos c1ubes� e pelo dr. 11,00
Gabri,el Hermes Filho, único 12,00
membro da comissa,'o de contas oais,
qU(i) deUl0nstrOlJ inteI'ess'e em

des,empenhar legalmente o seu

cargo. O presidente da F. P.

D., defendeu-,se verbalmente',
adiantando que renunciará, de
sej'ando porém antes, prestar
contas da sua gestão, prática
que aliás não vem sendo ob
serva;da de,sde 1941. O conse

lheiro Càrlos Saboia, opinou
pelo arquiV1amento da repre
sentação feita pela maioria
dos clube,s, porém o cons. Sil
vio Bernardes pediu vista do
referido processo.
- Está sendo vivamente

aguardada a regata inaugural
da Tempomda 1946-1947 que
o Iate Clube levará a efeito
amanhã na baia Sul. Vários ti- Envie ao seu amigo distante
mo'ueiros já se inscreveram na um número da revista OVA·
sensacional competição Velei- LE DO ITAJAí, edição de(!i·

ra, que será dedicada ao dr. cada a Florianópolis, e assim
Armal1do �erreira Li�a. I

estará contribuindo para
- No PdO, prossegumdo' o maior difusão cultural

"extra" carioca, Flamengo e' de nossa terra

Convielado ,pelos pa-l'edros de

um clube de T'cnis ele Tubarão

p.ara ali >eX,etual" -amanhã, algu
ma.s ,parti;jas de Tenis, o Lil'a '1'e-

ni,s ,Clube respondeu que nã,o é

possivel rulender 'a-o cQJlyite, em

flace dlo ma:u tempo ,reima.nte

nestes últimos dias.

EXCURSIONARÁ O BOCAIUVA

Se -o .tempo fa-voreoer, o Bocaiu

v,a, elesLa cél!pital, f'ará uma e�cur

são, a.mrunhã, á cidade el� Brusque,
onde 'ef,eLuará uma pel,ej'a amis

tosa, a c.onvile eLo Cados Renaux.

BRONZE "A. ACIOLI DE VASCOl\'-
CELaS"

Está ,chegando ao seu fim a

disputa eLo bronze sob a denomina

ção acima,
Em razão dos pom'tos conquis

tados, 'OIS concorrentes elividiralill

se em doi,s grupos empatados
No primeiro classifical'alm;se

lVLaf'icilio Müta, H, Be.ck e Carmelo

Prtsco; no segundo ,estão em

:i!gUialdladel Gillbe�to Guerreiro,
'Wall,er 'Wanderley e Alelo Fel'

llalndes,
Em faoe ela apToximação ela épo

dades elo Tenis, é provavel que o

de'Bcmpa,te elo To,l'Dlei-o seja prol':

l'ogado pCiJra AbriL

NOTAS ESPORTIVAS
_ No.tícias chegadas da Ca

pi,tal Federal dizem que o

Campeonato Brasileiro de Bas

ket-ball será transferido para
o inicio de fe'Vel_:eiro proxlmo
em Belo Horizonte, devido ao

Bazar de ulllisi,oa,s.

15,30 Des,lumbramEltlllo.
16,00 - V.aLsas Vi,eJU,ens'es,

17,00 - Vóze.s do Bra.sil.
17,30 - Juventude feminina Ga-

tolica,
18,00 -' Di,rci.nlJa Batist.a.
18,15 - Alma PO'l'Lenha,

18,30 - Nelson Gonçalves.
18,115 - Momento e,slj)o['liv-o.
19,00 - Ritln.os ele Tio Sam.

19,30 - l'i'ot.i>ciário, da Agen:c-ia
NacLonal

- C i n e 'a r.20,00
20,30
2-1,30
22,00

_ Musica� para dansar.
_ ULbill11,a,s IVIleroelias.
_ Grande J01'11-a,l falado

De ordem do sr. Tenente-..--

Coronel Olympio M,91lrão Fi---

lho, Chefe da 16a Ci:rQUnscriçã(t-,
de Recl1ltamento Mil'futar, d.e.,..

verão comparecer a, esta C. R�
ODEON (2a Secção), os militares azi�

!. 1
lados residentes nesta Guarnj;";,,

As .� Y:J e 7 % horas ç5.o, afim de serem: submetidos-
= O Esporte em Marcha n., a Ins'peção de Saúd� Anual, i\tê

119 - Nac. QooJpel'aL�v�., o dia 28 do cor�t,;e. '

= Robert Lowery - PhlllI.s Florianópolis lL3 de deze_.m-
BI'ooks - em:

"

A ROTA FAT'DiCA
bro de 19��.I HercIllO dlll Rosa Luz

- Roel Cameron no final 20 Tenente Sem:retário - Chefe-
da séni-e:

O DRAGÃO NEGRO
da � Secção

40) _ ,A_lJ,am Lane - Kay AI- E:DI T A L

dridg€ - Eddi'e Accul - I - De Q,roem do sr. '"t(}uen-
nos 10 lo) 2° episódios da te-Coronel' Olympio Mourão
séni,e: I Filho, Chefe

da 16a C@:�nscri-
A TRIBU MISTERIOSA ção de RecrutamentQ Militar,

Preços: Cr$ 3,00 - 2,40 - 1,50 - Convido a compaIt��rem ai.

Censura: - Até 10 anos esta C. R. os reser.v):),tas do

. , .. , , , . , .. , . , , , '. Exército cujos cert�cados se

nIPERL'\.L acham apreendidQjt nesta re-

As 7 lh horas partição pelo m__�i,,� de seus

10) � A Marcp.a. da Vida ll. 2 respeotivos dete:ntores não se

l\',ac, qo�pera!liva, terem apreS'ent:Çt-(lo- nos anos

20) - A Voz do Munelo anteriores.
Alualidruàe�, II - Os r�erv.j-�tas que SEl

30) - Na T,erra do Cactus encontram fras, Qqudições a('l�
SlLorL em Português, ma, - deverão com-pare�"

110) - Ninflas de Lago � Short munido-s de atestado de ln_fflJ��
001oi'ido, r2rbili-da(]e (isto é, os que' S6

50) .� A Cil8llcia Pop:\.llar - acham nesta s-:i:tua,ção) p<!issado
Short colorido, pela 1"olicia Civil, a fiu1i. de fl-

60) - Richard Arlen � Jean canml isentels da r�peotiva.
Pa:rker - 6m. nwlta.

rARRE!VDO OS MARES \ Herminio da. Rosa Luz

Preços; Cr$ ,�,?O � �,40; (20 Tenente Secr�ttirio � Chefe
CensUl<l, - Ate 1 'I �n.os,:

,.
d9. 2a �E,)e.çªo·

4i;'Jitlel í:'riminoso e o mais terno

amante' ", _ Eis ,aqui um fi'lme que

'f.az yüwar os nelrvo.s no mai,s tre:-
. 11:]re,n.({() u's-us,pense"!

30} - Ches[,e-r Moreis - George"
Stone - em:

O CASO DO DIAJLANTE AZUL

O mais inlrilncado caso pl)liciab
a 3e,{' ,desve.ndado pOl' Boston

Blakie ...

40) - Continuação do sensaJCi.o�
nal serül-elo:

O lilO,YS1'RO E O GORILA
Censura: - Até 10 anos�

Preço: - Cr$ 3,00 unij:f(i.

Guamjá
22 30 - E n c ,c l' r a 11'1 e n t o,

, '

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1o ESTADO-Sábado '4 de De:l!!t!mbro de 1946

Rio,. - C()]11lJ'11lrf'1] I cs de uma

turma rir' il1\h;Lig'adol'f's da Or

dem Pol
í ldcu e Sorial. d,e serviço

na harrr-u:a ele Vigário Geral, de-
I

tiver-am um caminhfin, procpden-,

I te de Cruze.iro, l<:�lado dI' São' Pau-
------------ 'lo, carregado com 275 latas de 20

quilos de banha.

Esse produto é f'abt-icado em

Cruze sro pela firma Guimarães

Marcoudes c &e rtestinava a vaiíos

negociantes de Peí.rópolis.
O C,31mi,lihiio, que eslava sem

placa, era di i-igido pelo motorista

João Pereira Garcia,

Imed ialamcnte, os investigado
res provideuciararn a remoção da

banha para a Delegacia de Econo

mia Popul»r. Dali, será o produ
(o entregue ao Serviço fie Abaste

cimcntô ela cídade, para os devi
dos fins.

Torna-se público que c) 1!lflj)l'a
camenLo de veículos automotores.
inclusive bícictetas, no município

Ide
Flui-ianópol is, lerá início a 2. fie

janeiro p. vindouro.
De 2. a 10 de -janei 1'0: emplaca

menlo de automóveis de aluguel e

partioularcs, mo tocícletas partiou
lares e aula-ônibus.
De lO a 20: emplacamento de

I
�:�illhões e bicicletas

particula-,De 20 11 30: omplacarueuto de
'\'eículos oficiais, que deverão ser

II aprescn Lados por o ríciü ii. Inspeto
ria de Veículos e Trânsito Públi

co, pela l',e,pa.r,lição cornóetente.
I "Pelo emplacamento fóra do pra-

I
zo acíma estipulado, será aplica
da a multa Vf' Cr$ 30,00, de acôr
cio com os artigos 156 c 224, do
-A. G. T. DOENÇAS NERV'<)SAb
Os veículos deverão possuir Com os progressos da medida.

ohr-igatói-laruente : hoje, as doenças nervosas, quande
Aul.o-óníbus : freios, (dois sis- tratadas em tempo, são male.<! per·

feitamente remediáveis. O �urandd·
[.ema;s), bl1sina, espelho reLrovi- l<Ísmo, fruto da ignorância, só podl
SOl', !i,mpadol' d,e pal'abri,sa, apa- prejudicar os indivíduos',afetados d.
1'elhos de iluminação (dianGeiros), tais' enfermidades. O Ser.viço Na.;
l

. cional de Doençàs mentais dispõel'aZelrOS e i:ILel:nos), silenciador, de um Ambulatório, que atende I'ra.
paraehüques, mdwadores de dlJ:e- tnhamente os doentes nerVOS08 lD'

çã? e esLintDl' de incêndio em peÍ'- digentes, na Rl!a Deodoro 23, d•• ! IfCIto funClonamenl.o. !
la 11· 1I101'U. diàriamen.""

CamiJlhê,es: freios (dois siste- -------------------------------

ma s), bus ina, e spelh o retrovisor, fiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiill

suportes eompletos· -

para pláca,
limpador ele parabrisa, alPar,elhos
eLa iluminação -(dianLeiro e tnzei-

.1'0), silenciador, p,arachoques, in
dicadores de dü;eção.
Aulomóveis: freIos, busina, es

pelho netrovisor, 'Iimpador de pa-

____"'·""......·M....."".."'........._.�-...._,.........., """' �__...... ...... rabrisa, a]Jarelho de iluminação

.1.. COMP A 'IUIIi' ! '" , , j �I'" 1111 B j f UJ I.
(dianteiro e Lrazeiro), silenciador,

.tt.J1t.lll11 tt..WlU...� 1JJ'j dJJi suportes para placa.

'odada I. 187. - Sé•• : I A § A Bicicletas: campainhas.

lNCEl{DIO� 'I TUJfSPOKTbt4
Motocicletas: )msina, Jreios, apa-

- _t relho de iluminação (dianteiro e

C.i.frss do ,Beíanço de 1944:

'1' ')
(

LraZ/CITO. .

Não será emplacado o veí-culo
CAPITAL E RESERVAS Cr. 80 900.606,30 que não sllit,isfi.z,er as 'exigências
Responsabilidades Cr$ 5978.401.755.97
Receta (I( 67.053.245,30
"Ativo • 142.176.603,80

DR. SAVAS LACERDA
·tlUnica médíeo-círúrgtca de Olha.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.criçã.o de lentes de
Qontato

"OONSULTóRIO - Felipe Scbml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

SI8IDJ!:NCIA - Conselheiro lia
fra, 77.

TELEFOj\lES 1418 e 1204

Ausente ,;.

.'

DR•.ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Do. Serviços de CUnlca Infant!l da
ASj!lstêncla Municipal e de .

,Càridad'e
tlLlNlCA Mll:DICA DE CRIA:N(1,48

ADULTOS
(lONSULTóRIO: Rua Nunes .....
tlbado. 7 (Edlffclo S. FraJlcllloo).
Consultas das 2 às 6 horllS

BESIDl!:NCIA: Rua Mar(>Chal Gui
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
maURGIA GERAL - ALTA CJ.
RURGIA - MOLil:STIAS DR ...
•• .. NHORAS - PARTOS .. .

I"ormado pela Faculdade ce Medi.
clnna da Universidade de Slo

Paulo, onde foi assistente por' yt..
rio. anos do Serviço Cirúrgico 40

Prof. AUpio Correia Neto
CfnIrgla do estômago e vias bj.
Uares, intestinos delgado e grouo,
tiróide, rins, próstata, bexiga

atera, ovários e 'trompas. Varloo.
ceIe, hldrocele, vartzes e berna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Feille
8chmldt, 21 (altos da Casa Pa.

ralso). Tel. 1.598.
IUlSIDil:NCIA: Rua Esteves Ja.

nlor. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO' S. THIAGO
lIédico do Hospital de Caridade ta

Florianópolis
, Assistente da Maternidade
CUNICA MÉDICA EM GER.AL

'Doe-nças dos órgãos inter nos, especial.
mente do coração.

BLECTROCARDIOGRAPI.-f
Doenças do sangue e doe cervo•.
Doenças de senhor.. - Parto•.

Consultas diàriamente das 15 11.. 18
boras.

"tende. chamados a qualquer ho....
inclusive durante "a noite.

,CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 70l

USIDJ;:NC1A: Avenida Trompow.ld.
62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEN
Dwetor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS

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

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 bora•.
Re.idência: R. Felipe Scbmidt, 38 •

- Fone manual 812

.,- •. \..

DR. BJASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Sif1!il.'

do Centro de Salide

DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFILIS AFEcçõES DA
PlELE - RAlOS DNFRA·VER·
iVIEUHOS E ULTRAS·VroLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -.

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

FONE 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus -' Hemorroidas. Tratamen.

to da colite ameblana.
Flslo!!!rapla - Infra vermelho,
Consulta: Vl.tor l\;leireles, 28.

Atende diariamente às 11.3-0 na
I, 1 tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldal Ramos, 66.
Fop.. 106.7

DR .. MADEIRA NEVES
M�dleo especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de .Janeiro

Consultas diariamente
das 16 haras' ellT diarrfe:

CONSULTóRIO:
Rua .10110 Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 -- Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eíonet de, Medicina da Unlversld.
4e do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
fiai Mentais. Ex Interno da San�
ca.. de Misericórdia, e Hospital
P.lquátr>Co do Rio na Capital I.

deral
OLlNlCA Mil:DI(]t\ - DOIilNCAfI

NERVOSMI
- Consultóírlo: Ediflclo Amj!tll

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consulta.

Das,15 'ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Ca",
lho nO 18 - FlorianópolIs.

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

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

Telefone M. 834

DR. S. CAVALCANTIM.
CUnica .exclusívaments de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.4(}5

Consultas das 10 às 12 e d�s 14 às 18
Residência: Rua Blumellau, 22

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Siaistroa pagos nOb últimos 11) anal

Responsabilidades «

98.687.816.30'
76.736,40! 306,20

Diretcrea:
Dr. Psmphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sã, Anisio Massorrs, Dr. Joaql.lim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

ApreendidO um con-
. I

trabando de banha i

_ ......�

I.F. A. e, E.
LOCAÇ.W 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 Edifício

IPASE, observadas as seguintes condições:
2) - Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento Cr$ 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$ 15,001

.
(Quinze cruzeiros)

3) - Não serão consideradas, em qualquer caso, propostas in-
feriODes a 300/0 sobre os preços fixados.
O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão localieadas as áreas requeridas pelas ínte-

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAI

Inspetoria de
Veiculos

acima.

É UMA DOENÇA
MillTO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
BATEL·A COM O

m� 111111:[Il�I]; lihl

4)

ressados.

5) - As divisões das salas serão feitas pelo IPASE, o qual co
b.ral'á uma -taxa cor-respondente a despesa efetuada e que
será incluída no valor locativo.
O lPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro

posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
Terão pref'erenoia, em igualdade. de condições de preços"
as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram re':':
servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro

postas, dentro do prazo do presente Edital.

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

grafia e Estaí.istica e Cia. Sul América Terrestres, Mariti
mos e Acidentes.

6)

7)

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 Edifício 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

rência local-

'11) - As propostas deverão ser entregues mi Agência, dentro do

horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados.
e suhscríta S "'fim n. nome do interessado e a índícacão c

"LOCAÇÃO-EDIFíCIO" .

Agência do IPASE, em Santa Catarina.

Florianópolis, 30 de novembro de 1946·
MARlú MARQUES GARCIA

GERENTE

MACHADO 1:. CIA.
AgiDOicut e Repr••entaoõe. em

Geral
Matriz: Florian6poU.
�ua João Piato i n. "
Caiza pô.tal. 37
FilieI: Cre.ciúma

R-l.Ia Floriano Peizo·to. ./n
(Edil. Pr6pritJ).

Telegrama.: ·PRIMUa·
Agent•• '!lo. principal.
munioipiCM cio E.todo

ESCRITÓRIO JURtDICO COMER.CIAJ..I
Auunto. :!!Jurídicos _. Comerciois -- Rurais e Informativo ..'

Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Sanl.a Catarin8'

Conlulte nopsa' Organizaçã.o ontes de le decidir pela com

!,Ira ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te eatado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRA�CO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54;

I.�;-'J_.,
.

10'.""·.I-'.A'_ t.ra.ra. Fabricante e distribuidores das afamadas con- f:..
'

�. __

'71 '11 fecções "DISTINTAft e RIVET. POSJUS um gran. "

de sortimento de. cCisemiras, riscados. brin.

I bons e ·barato., .algodõelJ, mOl'ins e aviamento.
.

.

.

para alfaiates. que recebe diretamenb" daa

tI
melhora. fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama a ateng40 do. Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fa:erem�' uma ;

visita ante. de efetuaram lIuaa compras. MATRIZ em Florian6poli•• - �FILIAIS· em) Blumanau e Lajas.
.

I

..................._ � ---- -- --

./
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Ua dias o' orgão oposicionista começou de substituir nomes . por apelidos; ante-·
ontem reiniciou a intriguinha solerte e barata; hoje entrará pelo caminho. do de
saforo estulto e grosseiro; amanhã negrejará na calunia e na infamia; e depois

da derrota da O.O.N., pretenderá convencer os incautos que é
_

o . mais seráfico
e evangélico de todos os -jornais· •••

- Florlan6poUs, '14 !te

110dêlo de honradez e de

trabalho, o Govêrno do sr. Udo

Deeke tem, nos ataques do ór

gão oposicionista, a' prova pro
vada de que merece os aplau
sos da gente catarinense.

*

* *

Um� fase de grandesmelhoramentos
para Florianópolis

____--__._--�:::.-:-::---
O cel, Lepes Vieira Iala à imprensa sobre grandes

Dezembro de 1946
e importantes - iniciativas administrativa s

d 1 UlI CONVITE DO SR. PR.E-

Impresaicnontes .

ec a- FErro lIUNICIPAL

I Sabiamos que se estava pro-

aço-es dornédico cedendo a estudos, na munici-r .

OA
palidade local, para um grande

Nnremberg, 13 (U. P.) - bem sucedidos ��s experI�I!- plano de melhoramento e, já
Durante a sessão de ontem do elas de ressurrerçao das vítf- nos dispunhamos a - pôr em

julg'amento de 23 médicos na-I mas eongeladas, por melo �e campo a nossa reportagem,
zístas, o promotor fez a leitu-1 calo:r normal, entre

• �s ql!als quando recebemos gentil con

ra duma carta em que o dou- uma criança. Os prISIOneIrOS vite do sr. CeI. Lopes Vieira,
tor Sieg'mi'lld Rachel', médico de Dachau eram obri�ados � dinâmico edil de Florianópoli
de experíêncla de Luítwaífe, ficar ao ai' livre, despídos, du- lis, para estarmos presentes a

declarou Que' os prtslonetres rante quatorze horas, ate a uma entrevista que s. s. daria
vítimas das experiências cien. temperatura cair a 26 graus á imprensa metropolitana sô
tíficas dos nazistas em Dachau centigrados e em seguída sub
o perturbaram a tal ponto que metidos a banhos quentes.
êle pediu para ser transferido

-

para Aushewis, onde a cobaia
humana podería ser segrega- PI-ugo a p·lugoda. Reacher, que se encontra
morto, declarou em carta que
em Auschiwitz havia mais es

paço para experiências e tam
bém temperatura mais fria pa
ra o congelamento das vítimas
antes de se tentar a ressurreí
ção,

O Promotor americano, Ja
mes Chansey, leu uma declara
ção em que Reacher diz que
somente cinco casos foram

Pela decretaeão das leis que
dão novas normas ao ensino

primário e normal o sr, Inter

ventor Federal vem recebendo
eonsagradores votos de apôio
do professorado barriga-verde.

, . . _ .

Mas o óraão da oposição, bre as proximas realIzaçoes da

não pOdend� atacar as leis de-I administração municipal.
.

eretadas ataca os telegramas! Transportando-nos ao gabí
de agradecimento e de aplan-] nete do sr. CeI. Lopes Vieira,
sos ao sr, Interventor! Será tivemos ensejo de. tomar co

Jumcionáa-los, devendo ÜiS mesmos que a U. D. N. é contra a gra- nhecimento de um magnifico
perceberem '0 que couber 'ao fun- tidão 1 plano de execusões urbanistas,
cionalismo público. ! * com que o ilustre edil preteri-

* * de continuar a sua marcante

O funcionaUsmo do Estado, operosidade á testa da Cornu

ao tempo em que g'overnavam na.

os críticos do órgão oposicio-
nista, não tinha os seus direi- UlU DECRETO
tos e deveres garantidos por Recebemos cópia do decreto

um Estatuto. Por sôbre a. cabe- já assinado, sob o n. 272, e no

ça de cada servidor público pe- qual Q Executivo Municipal
sava, sempre ameaçadoramen- aprova 0.8 projetos 372, 371 e

te, apenas a vontade soberana 339, organizados pela Secção
do ocupante do Palácio. ,

Técnica do Serviço de Ut.ílida

O órgão oposicionista POI'- de Pública, relacívamente á

que não faz hoje uma enquete abertura de uma avenida e seis

assim: vias públicas.
_ Amigo funcionário! Qual A Avenida em referência

o Estatuto que você prefere: o sairá da rua Deodoro e Vidal

atual OlÍ o antigo?
- Ramos para terminar na R.

* Bocaiuva, numa extensão de
* ,� 1.000 metros de 'comprimento

.

Há alguns meses, o jornal por 15 de largura.
da oposição atacava o govêrno Será a me�ma recortada por

porque os veículos que entre- 4 transver,sa.Is, sendo duas �a
gavam o leite a domicílio, por Esteves JUnIor a rua _Ner�u
velhos e gástos, andavam que- Ramos e �uas outnas da pro]e
brando pelas- esquinas. ta:d:: avenIda pa-ra a Esteves

O Goyêrno, tão log'o foi pos- JUlllor.

siveI, adquiriu duas caminho- OUTRAS RE�L�ZAÇÕES
netes próprias áquele serviço. r Fomos, a segUIr, mfo!,mados
. O órgão oposicionista não' do estu:�o .de uma avenIda. de

g'ostou da côr das dita.s cami- a:cesso a CIdade, a qual, salI_!do
nhonetas. SabeJll porque1 Por ----------------------------------�--------------------------------�-----

;����;%�t i�:J�:r2fi i r�lE:TllüJll:11
pretos desaparecerão!
Compreende-se! As cQisas,

lá pelas ban(las dos críticos da
oposição, já andam tão pre-
tas. " !

"

EFES & ERRES I

Concedeu abono
de Natal
Rio, 13 (A. N.) - o Departa

mente de Previdência S.ocial bai
xou uma circular instituindo a

concessão do abono de Natal aos

•

Incendiaram só
para ver
Nova York, 13 (U. P.) � As

autoridades estão interrogan
do dois meninos de dez a trese
'anos, como responsáveis pelo
incêndio num depósito de gelo
que desabou, matando pelo
menos dezoito pessoas. Os
dois, muito lampeiros, vanglo
rtaram-se de ter feito "uma
bruta fogueira do armazem, só
para ver.

,

\. ....

Não atendeu
o pedido
Rio, 13 (A. N.) � o prereíto

não :l[.enrneu o pedido do Sindicato
do IOQmércio de HoLele,iro para o
fim ele IlaJci.oIllamen,to

-

da carne pa-

Aténção,
Reservistas!

10 - Os reservistas di), la.,
,2a e 3a categorias, poderão
procurar as fichas de apresen
tação, afim de serem preen
chidas, nos seguintes pontos:
14° B. a., Policia Militar, Capi
tania dú.s POI1to,s, Correios e

Telégrafos, Oafé Rio Branco,
Café Nacional e nésta C. R.
Chefia em F,lorianópolis, 13

de dezembro de 19><16.
ÜJympio Mourão Filho

:i Ten, Cél. Chefe da 16a C. li.

Assim, foi na presente ges,...
tão administrativa que se pro-:
cessou o calçamento das ruasc

Rui Barbosa, aliás iniciado no=

govêrno Rogério Vieira; 24 dê"
Maio, no Estreito;' uma' parte
da Av. Mauro Ramo.s; uma;'

parte da Praça 15; - Pédfo Soa>
res, inclusive a beltssima esca
daria; Sete de Setembro;' no"

Estreito; parte da Av. RiÓ'�
•

Branco; D. Jaime Câmara;
I�EIRA LIV�E E, ÁHRIGOS1 cais Fred�rico R.ola; cais. Líbe-

J)E ONIBUS TO Badaró ; uma parte da rua;'

O CeI. Lopes Vieira, indo 0.(' Almírante Lamego e alarga
encontro ás aspirações do PO-jl mente da Rua S. Vicente de'
vo e aos reclamos do progres- Paulo, antíga Servidão Carva.;,-
so, con.struirá uma feira livre lho.

.

no Cais Frederico R�na: 110S I Destaque especi?,!·. mereceu'fundos do Hotel Metropole, os grandes e- notáveis melho ... "

melhoramento que merece an- ramentos realizados e em exe-'

tecip'ado� aplausos, P�l? seu cução no' sub-distrito do Es..;-
alto sell!ldo social de defesa da treíto, que transformaram, por'
populaçao tanto do q_ue vem assim dizer, aquele ímporten>
vender como do que vao com- te arrabalde, dando-lhe um as..,;
prar. -

.

I pecto de grande estética e con->
Outro melhoramento que se forto. '

impõe e que será executado
pela administração Lopes Vlei- Nessas realizações se inclui":

ra, será a de construção de o saneamento daquela loooli-·

abrigos para passageiros de dade, rpor canalização com,

ônibus, sendo um ao lado do grandes tubos de cimento.

Hotel La Porta e outro junto Entre ú,d futuros melhora
'á Casa Moellmann moditícan- mentos a serem executados no

do projeto anterío; que írnpll-] Estreito, figura o projeto de

cava no deslocament.o da está-I uma grande escadaria de aces�

tua de Fernando Machado. 80 ao Templo de N:,.Sra, de;
A solução agora encontrada, Fátima.

revela a sabedoria com que são I

estudados e encaminhados a

solução, O'S grandes proOlemas. , .

da capital. EIS, em 'rápidos traç�s� um:

Com essas iniciativas F'Io- i resumo do que 110S fOI mfor

rinópolis, firmemente conduzi-I mado pelo CeI. Lopes Vieir?,.,
da pelo CeI. Lopes Vieira, da-I em sua Interessante. e ag::ada
rá um grande pulo na estrada i vel palestra co.m os jornatístas.,
de sua modernização. . I .

Homem de mcanavel opero--
sídade e de elevado patriotis�

UItI OI,HAR RETROSPETIYO I
mo, perfeitamente identificado>

Em sua palestra com a ím- com aJS aspirações do povo, o

presa, o CeI. Lopes Vieira teve CeI. Lopes Vlelre. tem conduzi
oportunidade de referir-se aos do os negócios municipais com
trabalhos já executados em grande superioridade creden
seu govêrno, todos de vulto e cíando-se,: assim, á est.ima e
que tanto contríbuíram para ao apreço de todos os munící
que a capital oatarfnenss apre- pios, onde cujo seio, aliás, des
sentasse uma marcha vigorosa fruta de simpatias e dedicado,'
na estrada do progresso. apôio.

da ponte H. Luz vem encon

trar as Ruas F. Schmidt, Duar
te Schutel e Av. Rio Branco
Está previsto, também, o

prolongamento da rua S. Fran
cisco, até a ru.a Tenente Silvei
ra e uma avenida de ligação
entre as ruas Almirante La

mego e Av. Rio Branco, saindo
perto do Departamento de Saú
de Pública ..

CONCLUSÃO'

Tentará um êoJp� sensacional
NOVA YORK, 1� (U. P.) -- Admite-se 'a possíbllfdnde do>

secretário de Estado, Byrnes, ao falar hoje dúrante os debates'
sôbre o desarmamento, tentar um golpe sensaciônal. Byrnes
(�staria pensando -em revelar espontaneamente os efetivos das
fôrças norte-americanas e os pontos onde se aclúnn estacio
nadas. Ao que se sabe, alg'uns conselheiros do secretálio de"
Estado recomendal'am tal iniciàtiva, como melhor maneira de"
(lel'l'ullar MoJotov, da posição que conseguiu obter, na campa
nha pelo desarmalllento IDUindiril.

COlnRA CASPA,

QUEDA' DOS CA-

BEroS E DEMAIS

f Illí1JI[a>��ltr:iiiJ
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