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«Não podemos deixar de olhar com apreço e consideração .. ��í�\ ·�tarinense,
escolhldu para S!T u futuro governador do Estado, porque ele, ·J�aJ(C.lmador do
grande. Nerêu Ramos, sob cujo governo Santa· Catarina tantO\�:eu)i. (Do discurso
da senhora tavinia Santos BonatelU, falando em Dome das' diligentes' operárias de Itajaí, na con

sagração trabalbist� ao candidato da . Vitória).

De consagração em consagração, chega a Fpolis., a Caravana da Vitória
Araquari, 8� Francisco, Itajai e Florianópolis vibram de entusiasmo, prenunciando· espetacular triuufo

..Após haver sido orerecído, na

I
achavam. Fogos estrugiaru no ar.

sede do P. S. D. de .Araquary, um E, ao desembai-car, víbrarsles, in

copo dI' CP1TP'.ja. os' caeavaneiros, tensas, foram as palmas e aclama.,
rumaram para São Francisco.

'

ções.
Após ligeiro descanso, rumou a

caravana para. a Vila Operária,
onde o numero de operários e

amigos era incalculavel. Sob ca

lorosas aclamações o cand inato da
vitór-ia roi conduzido ao Clube
Foliões da Vila, onde �'(' realiza
iia a concentraoão .

Dizendo das razões que leva-
ram o operur-iado i I ajaienso a

,pl'e,sLa1'. aquela homenagem, usou

ela. palavra o operário Dionisio
'i',p iga, encarregad o de dirigir os

Irabalhns ern nome da comí .ssão
OjJe.I'<Í.'l1ia de ,]',ecepção.

f'\ua saurtação roi incisiva ,e

lWO\'OCOll' íntens issima aclarnação,
Aderhal, Aderbal, Aderhal, eram os

grilos que &0 ouviam insurdecc
dóra:meJÚe,
Apresentando ao opru-ar-iado o

seu candidato, proferiu magnifi
ca oração o dr. Paulo Bauer, que
foi frenéticamení« uplaudidn,

O sr, Rodolfo Bosco, vísivel-
merito emocionado, pro fer,i II mag
nifico improviso, urranoando de
moradas e constantes aclamações.
Em nome dos operários, sau-

dando o dr. Adcrha! falou 'Ü ope
rR1'i o [p,colilo, sr. P'c,dro Ma I heus.
O ope,l'aJ1i,ado feminil.lO roí também
c enlusiasLicameillle reprf'setulado
pela sra. La"i,nia Sa.ntos BO'l1a-

lelIi, qlle 1l1'011uncion calorosa

oração ,cm nome da mulher ope
rária de Hajaí.

OuviL1'-se, a seguir, a palavra
franca, sin.cera e leal do estivador,

qlw,LE' ofpl'reirlo ao oaln.rlitrlalo da
por intermédio do Sr. Julio Dantas

"ilôl'ia no Holpl Boa Vi,s,la, ao
que, lentre outras coisas, (jj.sse: "O

qnal cümpul'pcoC'U g'l'ande número
governo do dr. Aderbal Ramos da

dI' corl',e,ligionário.s.
Ás 20 llOras, na Praca cl'a Ran

r1p,ir'a, l��"e lug'ar o comício

mon"f.1\0, ag'llurrlatlo com ancierla

df' por gTandp mUJ�sa humana que

se comprimia naquele log'ra:donro
públitco.

�-\.o c.h,p'gar ao local, foi o ,1['.
feriu primorosa oração; o sr. rIr.

Adel'IJal enLus,ilwsli,c<U!m(en{,e l'ecep- Francisco Benjamim Gallotli, cau-

el klato a� IS ell flIrl o�'; o el 1'. TI1iJm° t·eo

Silva, e, finalmenL(), o sr. An-

tônio Krüger, presidente da Ala

Moça pessedista de Itajaí. Suas aLo

cuções foram farta e en tusiasllca
mente aplaudidas.

Sua ol'a(;ão, como a elos dl'mais

ul'adores, l'oi yi,bl'anbemellle Hpluu-
,:irla, cnllsLi'tllindo aque'le C,OI1IÍ- lusiasmo é indescritível.

\rnio 'u m,aiar fl.f'J110J1lSllrao;:ão d,' Finalmente o calldidá[o do co-

,�PI�PÇO j.am a i.8 tributada a ,u Jll ração do povo consegue iniciar szu'

homeu'11 moço. discurso. E, vi-sivelmente clIloclona-

Em sua jornada Xapecó a Flo- simpetisantos rio canrtidato da pasto fite )Jli'eI1'ic'111l.ura, atendendo,
rranópol ls. �l "Caravana da Viló- vitór-ia. assim, ao apelo i'ei\to pela popu-
r-ia.' le"fl opor-tunidade de vísitar Fazendo uso da palavra, dis- I�r,ão por ill1i.p['médi�) da srita.

Araquari, sr�o Fu-anciseo ,e Itajaí. cursou o Si'. Itautar Cordeiro, Iracy ele Ftança.
Nas 'duns pr-imeiras forrum Ireali- que apr-esentou Q .dr, Aderhal R. Ei\"JTS1AS'I'IC,\ RECEPÇAO E:\f
zados os comícios programados 'e, da Si.lv.n H,ÜI" prr-sontes, o qual foi SL\O FR:'\?'iCISCO _ �-\.CL.'UIADO
na . {ll�ima, a conceutracão íraba- vivamente ae,I.amndo. A.. - s-eg'uir O FCTr-RO t+OVER:xr.illOR CA-
Ihísta em homenagem ao oandi- taíaram, ainda, o (!I', Lúcio COl'- T.\RT?'iK\'sE
dato Iã \1j,loeio�O, dr. Aderhal R. '['Ga, canlfli.da,Lo ao SIó'nado Fede- Já' ,cm Al'aqual'i grande era : o

'.' da Sil"a. l'aJ e f'ilho rla,q�'I�la. ridafl.e "8 ' a
número dl� ,pl,empnlo:; de tódas as

srila. 11',1('Y de Fr-ança.o com íciô "',i'i11 Aruquaii foi rca ..

Iizado 11lr" Praça ela BandeiroU, ás O dr, Adc rbal,
16,30, com a presença de avulta- a llrc,p,ssidade ria

do 11umero de oorreligíonários e quai-í. promeleu

classes ISO(,l,êUS sãof'ramoisquenses
..

comnreendendo ] que agnarrlavam a visita do can
I

gf',nLE' d,1' Ara- dídato das rõrças polítícas majo-
construír um- rtt.áiias ao govérnn cio .. E,,'ladp,

"

Xaquela cidade foi a caravana

l'pCf'birla })O1' incalculável massa

humana que a aplaudiu ení nsiás

rícamenrc.

])p)loi;; dI' 1E'1' permaneciuo
V01' alguns instantes na séde do

p, :-i, n., o rir. Aderhal H. ela Silva

ucurnpanhado rI'e -seus compa-
lJ Il('tl'o� d,e c a l' a \' a 11 a, llrm

rOl!lO dI' am'ig'J),; � cOlT'I'JigiollÚl'ios
!lI' :-iii!) PJ'ancisco. yisiloll a ig'J.'e
,ia mH·[ ri" H'ndo, no 1.l'aj·p.lo, C·011S

lalllpflWllll' aplandirlo pclas .[JI'S
soas quI' ,;,1' a'lJi.nlla"am nas ja
nrla,;;,

As 18 llOl'a:-i l1CaJ.izolU-,se o 1Ia11-

cionado.
Jni,ci:ando o memoráv,e,l Q11()1elling,

Ca.lou o ,dr. Itog'ério ZaLlar, candi

claLo a de,pulado· por aquela co

muna. A segllie, saudou o ilusLre
ca,ndidlu l,o e demais ..Garavallieil'os
a sriLa. JuvenLina Mal\.welr. Falu-

ram, ai.nda, os jorna.IiLsüus Nemr

zio Heusi, rir. A,risticles LflIrg'nra,
d l'. Ol'I�" .\fac Ilado e jnl'll,a 1 i.s La

Oswaldo :\[('10.

Enr,p1'I'and'lJ, di·scnrsoll () callrli

ti,alo ,Ia vil,íl'ia, rir. ,\.(]I'I']JUi I{a

l1NI�S da Silva.

E ,sob calol1'osos aplnllsus.
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"ru,l':ey,HHl ria \'i,ló�'ía" l'clOl'!lrJU

JI)iJl"ilp, onde P(',l'l iI) i I Oi].

flaJllí. Quurtel Gi!!lCf.tl do cm! ..

didoto dI! uj)os'içãll. 1'!?1]i'l!e L,ll,!

I'OS(IlILenI e I) c'"mr/ itlr, f (; da 1-' ii t' "Úl

-: Intensa a vibl'ação dos operú-

.

As 1G L·,;',,:,; de tl ilJíug'" l'lli illlj"

ao Che.gar é Bal'JJa do Rio, grande
era o núrn·':o d,.' C"l'l'i�j;gHm;'n i0S,

::1:,lfori!dadr_l�, arnig:Js fi j-;'i;1'j1aJ PS

que a'guarda"am a cheg'ada da "ca

ravana ela Yitória." Inúmero" car

ros de .,B'lorianópo!i;s, compl,el a
mpn.te I.oLadolS, ali Lambém se
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Ica p rtidári
Hugo Borgbi. vai retirar a sua candidatura.-Min8s nova ...

mente no cartaz", - E'Xpressiva circular do interventor
do EspirHo 8al1to.-·Outras notas.

l\II)iAS ;\fOVAME;\fTE NO CAIl'l'AZ je, cÜlm o sr. P:residen.te da Re- São Paulo, 16 (A, N.) - O
Hplo lInri,zodlte, 1G (A. N.) - O pública, para apl',eciar a deci- Tribunal Regional Eleitoral

ca,so dI' 1\hna,s GClrais está 11ova- são da convenção do PSD mi- julga-rá o pedido de Iregistro do
m,ml'p no crudaz. Depo,is d'e �eer- neiro que resolveu apresentar candidato Hugo Borghi ao go
fada ,a inelioação do sr. \YE'llceslau O sr. Bias Fortes candidato ao vêrno do Estado na proxlma
Braz, c<umo candidato uniCO a'Ü govêrno, rompendo os compro- semana, pedido pelo Diretório
gOve!l'l10 do Estiado, todos espera- missos an.te'riores com o sr. Estadual do Partido Trabalhis
yam la homolugação de sua cancli- Wenceslau, ta NaciollM. Segundo co'rre nos
dalLlwa pel,a cOl1Yen{;ão rio P. S. D.

Rio, 16 (A. N.) _ Anuncia- meios politioos, será incleferi-
Enü'cLanl I) não .foi isto que acon- d

'

d' 't' dI'se que será nomeado. lioJ'e, o o" pOIS u� I:SjPOSI, IVO a .eIt,e,CPll. Pm uma mano,bl'a fulmi-
novo interventor federaJ de ele'lttoral não .permIte o reg.Js-

J.\la',llle ,do SJ'. B.elnledi\Lo VUiladares, t d d'dl t d'Minas. AfIrma-se que para o 1'0. e caI,!!.I.I ru os a Iversos
foi esC'olltido o dr. Bias Fortes, 'Ú rt d 1, novo. cargo, será nomeado o p.Ul _ 1 os p.o ItICOS, salvo em pe-
qHe ,está dlando marS'em atos mais t rt
c()fIul.11al((ilLóri,os come.ntários. General Angelo Mendes ou o I

lçao Co.IIlJUl1! a.

liío, 10 (A. X) - Os jornai,s desembargUldor Anisio Ba,tista Vitória, 16 (A, N.) - O In-

pllblicatll1 hoje na integTa a carta
ou o coronel Coelho Reis. terventor federal distribuiu

{lo sr. Rui. Carme.iro d.Qsisltindo da
Jbo, 1(j (A. X) - A "Folha da uma circular aos prefeito de

\'oiILe", divnlg'a, hoje, em mancl1('- termI'naIldo qlle -'afI'Ill de o 2:0-dispu,la á Leroei,ra ",'enalol'ia pelo �I p sensacional.. nue o 51' 1:1"1.10'0
PSD da Pa;nviLu, em l10llwllagem '1' '. '" vêrno agh' com imparcialidadeBlJl'g'll j l'f'!bna.rá Slila candidulLura .

ao milnisli"o José �-\.mél'i,co, clljo
" - .e

nas eleiçôes de janeiro, devem
" , ao g:ove,l'l1o rle �il[) Paulo pelo

nome �Pl'a 'sutnj,S'a,do paI)' LO(l.[)·g
)

,.
_ , ,

. .

'
,

os mesmos Oiptar .enDre o cargo
l' I ! E t d A P 'b

1 ClI'I,j,(j\) J I·aha,llusl.a Bl'aSIllelro, O de confiança a qlle fOl'am pro-os vla),.j( os. (.Q < s a o, . .. flIraJ ,a lideI' ÍJl'IubalhilsLa, Lerila sido con-
I'(�llel r a,SSlm, o mesmo ges"o'. movidos pela interventO'ria, e

I' EI 'd' I) oa
'\'lldaldo a ,cotlYlp,a:re,e'p,1.' a,o Quar1.el- a,s fu,nço-e,·s de ·nle.lnbro" d,o,s dI·-(11'16 ',I'\-P com I pI JoO .-ClSIS:., , ._ _.. lO

Belo Hm',izünle. 16 (A. 1'1.)
(,en'eral da' i-3eg1lmcla Hpgmo lVulJ- f,etórios poHti.cos. Caso contrá-

Ar" ,"]) "d R la!', nncle se demorou pm. confe-
]l)"ma-se aqm que o . ar,,]. o e- r· f ',j. f

'

reil1cia com o glenpa'al l1enalo Pa- 10, apre e1'",0 que ocupar un-
pnbJi,rruno, OIpoiaclD pCila alta Cal'- -

d' t"que 'e outras a,Has palentes mili- çÜles nos, Ire Orlas dos parti-
los Luz-:\<I-elo Viana, além cJ.e ou-

'd' I "on"�- d,os, sera' SUb'Stl'tllI'd'o pO"" ,;nes-,I ,all.'ps. 1>" veI'LI'( 10 SütW.'c a,s v �'O "- 'p
'11'08 !agu.'l1(pa.m'f.'ntÜJs, .está dislpost!.o 'I soa es'colhI'da ll,u.rna II·sta deqnp'DCla,s ('a ag'i-façü'o que a sua
a 11'\ a'ntar o nome do sr. Artllur �

C0r11en.[c pantidál'ia lesLarila pro- tres nomes, solicitada pela In-
Bemal'des ,para cémdtdat,o ao go- yoca,ooü em São Paulo, o sr. Hug'o terventoria, entre o.s deputados
\'o('rno cio Estado.

Borgl1i tlBlria se comprome,IJÍdo a federais nas últimas el€ições
Belo HOl'i,wnle, 16 (A. N.) - 1',f'!Lir,ar, a sua próprIa candkJwLu- que houve nos município e que

l\1,pi.Oil udonisLflIs d�zlem. não se['á I J'a, ,a fim de estahele,clm', a paz 'I não tenham obtido maiori'a de
l'PILlrl.l'da. a candJcI!altolwa 1\1111.0'11

i social na fUimilti,a pa.nlisla e llar- votos '

Cil,nt�;,n,�',aU,g_oYeI1nO do Es.lado, A1mnniza,r as filreli,r.as do Iseu pm:ti- São Paulo, 16 (A. N.) - O
1 rD0i JilTít��.fjslfwa a propagl3.l1da �o I rio, Brurtido Social Democrático
,S,()U call1dldu,Lo, Ta'l fOI a demsa.o Rio, 16 (A, N,) - O Sr. o.tá- convidou o Partido Rep-ublic.a
que o Sir. PE\dm A.le,l�O COiIl1Ul1lCOU I via MaIIl�abeira ainda perma- no para comparecer 'á sua con-
ao P1',eiSldon[,e do PSD a,nLf\s de necerá até o dia 26 do COI"rente centração em Pirassinunga
,�mhêll'Ca,I\('m os mesmo" para. o 3Jqui segui.ndo depois pa,rn, a que se realizalrá amanhã. O
:H1O.

. sua terra. S, S. visitará as vá- PR, atelIldendo ao convite en-

Rio, 16 (A: N,) - Enco,ntra-j:
rias regiões do Estado

reali-I
viará os Srs. Antônio Au�usto

se, nesta CUlPI,tal,. o sr. W�nces- zando vários meetings e, con- Monteiro de Barros e, Durval
.lau Braz, que aVIstar-se-a 110- ferências em tôdas elas. Acci'oli.

'

Silva será um govêrn'O forte, por
qllp alpoi-acfo pela ma,ssa popular",
Falaram, ainda, os Sf'nhOl'e.s Tiá

go. José da Silva, trabalhador em

lrapi,cl1rs, cuja paluv,ra inclslva

conquistou 'Os maiores aplausos dos

I11'f'senles; o sr. LibE'l'alo, que pro-

ADEf,.iJBAL, ADERBAL, iADERII3AL

Para agradecer, levantou-s'l' o

can t1ida'to da vitória, dr. AderbaI

Ramos da Silva. O que se viu é

imlPossível se descrever. A 111U[t:

dã'O, tomada dc i n,tensa vibraç;l0,
prorrompe aos .gritos de A.derbal,
AdcI'bal, Aderbal, Viva o futuro go
vel'nac!or de Santa Catarina. O cn-

a do a:nte tamanha consag,raçã'O, as

a silll SE' dirige aos pr·esenles: "sinfrJ

que dcvo fincar neste torrão, o

noss'O estandarte partidário e bater

contin,êl{da á vossa bravura eívl

ca". Estrond()sas salvas dc pklla13S,
des·de :então, entrcco-ntaram, coa,,:..

tantemellte, a magistral alocução
do candidato da vitória,

Vibrantes aclamações acompanha
ram o dr. Aderbal, o durante tra-'

jéto clc \ cêrca de cem ;J\ctros até

onde estacionava o SICU auLori!Ovc'.

Pod.e-sc dizer Cjlle rssc ln.l,il'tn,
êle o fêz nos braçüs (lo povo,

Continua na pa.g, 8
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CENTRIFUGADOR HUMANO
Para oontrolan: o f'uuoiouamento

da orelha interna de seus doen

tes, os otologistas utilizam uma

cadeira g iratória que ,�e move em

torno de um .eixo central.
Para estudar as reações do or

ganismo dos aviadores que voas

sem .a 1.200 ou a 1.500 'quilôme
tros á hora, tão depressa e mais

depressa do que o som, seria pre

C.iSD que os indíviduos girassem
em torno de um eixo, mas a u'a

distancia relativamente grande
desse e-ixo, porque a velocidade

periférica atinge 'Uma cilfm mui

tó elevada, E' o
.

pri:ncilpio dos

cemrtfugadores.
A rnarjmha amer-icana estaoele

ceu os planas de um apan-elho
qne perrnit.ia-á estudar o comporta
mento físiológico humano a gran
des velocidades. Ao g irar ·em sua

"nacelle" o .individuo será subrne
tido .a aparelhos de radiografia
que registrarão os ,efeitos da for

ça centr ifuga sobre seus órgãos
internos.

•

COl\IO DANRAVA ELEONORA
DUSE

"'?'Hnha arte é precisamente, um

esforço paoa exvrimir em gestos e

movimentos Ia verdade de meu

ser. E foram-me :precÍlSos longos
anos ,para encontrar o menor

gesf o absolutamente verdadeiro.

As palavras têm um .sentido di
ferente. Diante do publico que
acudia em' massa ás minhas re

presentações, eu jamais hesi tei.
Dava-lhe os impulsos mais secre

.
tos de minha alma, Desde o ini

cio, nada mais fiz do que dansar
a minha vida. Oríança, dansava a

. UlI'e,gria eSlpoll:j1L,mnea dos seres em

crescimento. Adolescente, danseí
com uma alegria que se transfor
mava em apreensão diante das

correntes obscuras e trágdoas que

começava Ia lobrigar no meu ca

minho, Apreensão da brutalidade

implaeavel na vitla .e da 'Sua mar
cha esmagadora."

•

GEOGRAFIA TUPt
Acre - Rio Verde.

Anhangahaú - de anhangaha-í,
o rio do espirita máu.· ,',Andaraí - rio dos morce'go.s.

Araraquara - pouso das araras.

Aràxá - v�são do di·a.

Bagé - de pqgé, o f·ei,ticeiro.
ButalnLã 'ou Buiantam - terra

firme.
03,ll'ioca - casa do branco.

Caçalp.ava - clarei:ra do mato.

Cal�iberibe - o rio das ca'Piya-1ros.

Cem'á - o canto do papag;aio.
Capichaba - a cl·arrubada (pa-

ra o :pr.E�paro da rooa).
Chuí - arroio 'manso.
Cnr.iltiha - ma'ta de pinheirüs.
Corumbá - banco de cascalho.

DOENÇAS NERV�SA.b
Com 08 progressos da medielu

hoje, as doenç3@ nervosas, qumnde
tratadas em tempo, são mal� 'Per.
feitamente remediáveis. O �urandei.
..ismo. fruto da ignorância, só pod.
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enferfuidades. O Ser.viço Na.
cional de Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente os doentes ner'l'osos llt.
digentes, na Rua Deodoro 22,' da.. �
l. 11 >hora. diàriamClnt&.

Tentativa de revolução
no Paraguai

ASSUNÇÃO, (D. P.) - O go- que não foi possível reconhecer os

vêrno anunciou que reina completa responsaveis pelas desordens., . ..

ordem em todo o país, depois da Nos circulos politicos se afirma

infrutifera tentativa da ultima noi- que o presidente Morinigo confe

te, "por um grupo de elementos renciou com os chefes oposicionis
anarquistas.", de ocupar a chefia tas, esperando=se resolver dentro

de policia, a escolha militar e em pouco a crise politica que o FARMÁCIAS DE PLANTÃO

a penitenciaria. Diz o comunicado governo atravessa. Estarão de plantão, durante (DY)

mês ele dezembro, as seguintes-
farmácias:

10 domingo - Farmácia NelsolJtc,·
- Rua Felipe Schmidt.

7 sábado - F·armácia Moderna··
- Praça 15 de Novembro.

S domingo - Farmácia Moderna-'
-- Praça 15 de Novembro.
ii! sábado - Farmácia Santo'"

Anlônio - Rua João Pinto.
15 domingo - Farmácia SantO'·

Antônio - Rua João Pinto· r

21 sábado - Farmácia Uatari-' '«.'

nense - Rua Trajano.
22 domingo - Farmácia Catari..;·

nense - Rua Trajano.

Um desfallque de Cr'S l' 444 220 00 25 quarta-feira (Natal) - Far-.

...., '

mácia Rauliveira - Rua -Trajano·
28 sábado - Farmácia Santo"

P. ,·\.Iegr,e, fE) - Na ,sessão lia Gomes, .submeLIdo a.tu:1Jlmcnte Agostinho - Rua Conselheiro Ma-
pe-lo fra.

nos 29 domitlgo - Farmácia Santo"
Agostinho - Rua Conselheiro Ma-
fra.

A' .'

d'I"
.

t· O serviço noturno será efetua-'
,,,-po·s y,WIaIS 1 IgeneIa� �u OrI- do pela Farmácia Santo Antônio,t

za,dals por aquel,e mesmo rrIbunal, J sita á Rua João Pinto.
ol1l,l'on .cmtrsm o processo 'illll sua fa-

li-

I O�Jra�ud!� ��rv!t�-I!n�e�!dOS��o ����l!i
rano lider socialista Leon I

no. O Premíer francês Inicial
Blum iniciou, hoje um illOVO 'I mente falou com Marius Mon

dia de consultas em sua tenta- tet, ministro das Colônias no

tiva para organizar um "go- i passado gabinete Bidault; de
vêrno de crise durante este fiml pois recebeu o almirante

de semana, não obstante as Thierry Dargenlíu, alto comis

complicações criadas pela ati-
f sárío francês da Indo China.

tude comunista que recusa par-I Acredita que Blum e Dargen
ticípar de um gabinete que liu conrerencíaram sôbre o ca

conte com elementos do M. R.I so do. programa do govêrno 11a

P. Blum marcou o dia de ama- Indo China, onde os choques
nhã para debater a explosiva violentos foram registados há

situação reinante na Indo Chi- alguns meses, entre forças
na Francesa, que é um dos franca e partidários nacíona

principais .. problemas a serem l líetas.

I SNRS.
4SSINlNTES
Reclamem imediata

mente lIualQuer írre
gularidade na entrega
de seus [ernass.

COMERCIANTE: Dá um

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI dte Fevereiro. Con
tribulrás, assim, para a foP:nla
ção cultural dos catarínenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. A.--XIrde Fevereiro).

QUEIXAS E RECLAMAÇÔE8
PReZADO LEITOR, Se o ..ue lhe

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado. "u

para que al�ma falta não se- repita; e

NAO o escândalo que a SU'l reclamação
ou queixa pod'!rá vir a eausar, encami-.,
nhe-a á SE�AO RECLAMAÇOE;l>.':
de O" ESTADO, que o �a.o será levado

sem demora ao conhecimento de que.

de direito, recebendo v. 8. uma informa

çlj.ô do resultado, embora em alguns ea-

80S �o sejam publicadcs nem a recla

mação nem a providência tomada.

LIRA TENIS CLUBE 01
MÊS nE DEZEIUBRO

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

APRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE MÊS.

Envie ao seu amigo distante
um número da revista OVA·
LE DO ITAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

n 0%

Clube Doze de AgostoI iivRiiti"rliôSi
I Rua Deodoro, 33

Ftorianópolie

Livros novos e usedos.
em diversos idiomas'.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas ·'1

PROGRAMA DE DEZEMBRO:'
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 bombons, das 15 ás 19 horas.

Dia 31 - GRANDE BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22

horas. TRAJE-RIGOR.

ELESANelA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue-se com os trajes sob�medida9

G'U A S P RI
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA - Bl1lzar de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

do dia 13 do 'Dl'irbunal -de Contfl!s a pl'üCC,sS'Ü adnünisl.r.aLivo
dó J,l:surudo, pnelsid1da pelp minis- r·eccave desf.alque oconiclo
1,1'0 'J01&6 Ac101i Peixoto ·e com a wfre�g, diaqu('1·e Doparlamenl.o.
pre,&enta diÜis nüni'stros Moisés

VleI1l111ho, Camilio TiCix;eLDa M<ell'ci.a,
Cwrlos Eurico Gomes, Antonio

,. Bl'ÜiClmdo da Rocha,' Guilhormin!o
Cosar ,e Ma.ri.o AntunCiS da Cunha, &e dC<rl'Uldeira, havl('IliC!O ,decÍldido os

I énl:r.oll ,8tm di,gcl1lssã,o no plmlál'i.o
I a -LcYl11a1da de conLas do ex-l,esou

!l,eü·o do DepaDLamento AutoI1omo

de EstNl:da,s de Rodagem, sr. Ceci- .cl'$. 1.ltH.220,oo.

miniSltms julgar o sr . .ce.cilio Go
lUE'lS em a(,cance pCl'anle a Fa

Z<(lnda Pública, na impo,ruanci.:l. de

o SEU ORGANISMO

ADV()GADQ'3 I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe; Schmidt � - Sala 5
Edifício Cruzeiro' _: Florian6polie.

o mELHOR DOS mELHORES

tOMO UMA DAS CON1QIBUICÕt.::' n� '-.IJ�"'<:'II Ot) .. tIl.BOIMTQRIO 001"'''
o PIH,CO ()��lt ,,� ,,,,,ou 20G/..

MACHADO • C(A.
AgiDOial. Repr••entaqõ•• em

G..aJ
Matrla: Florian6poU.
Rua João Pilll.to i n. A
Cabra POltal. 37
FilieI: Crelci6mo

Rao Floriano Peixoto. lIa
(EdU, Pr6priúl.

Telegramal: ·PRIMUS·
A018nt•• <aOI prin,cipol.
munloll)lol do Eatodo

,
-....,""""=""-.::o"="""......a...................._... .......","""''''''''.. ''W.:i:it'''''''''''''",,''"_E'",""""s,",u..",."".o:::!&I.D::..""'"

CONTA CORRENTE POPUJ:..AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

,

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

o ESTADO

CAPITAL: CR$ 60.000,000,O{]
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano; 23 • FlorrianÕpoUs\ I
------------------------------------.---------

'Anúncios mediante contrato

l

Redação" Oficinas à. rua João
Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO

Proprietário e Dir.-Gerent.
SIDNEI NO,CETI

Diretor de Redação:
A. DAMASCENO DA SILVA

Chefe de Paginação:
FRANCISCO LAMAR-QUB

Cht'f� de Impressãe a

JOAQ,";M CABRAL DA SILVA
Representantes

'

·.A,.,S•. LARA
Rua Senador Dantas, 40 - 5·

andar
'

Te). :':2-5924 - Rio de Janeiro

'I

:j
;�

;1
!

1

1
,1
�
I

Rua F-elipe de Oliveira, 21 -

go andar .

Tel. 2-9813 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
Se.mestr..' Cr$
;t'rimestre Cr$
Mêli,=.... '.' •. , �,._ Cr$

. PoJúinero avulso .'. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Numero avulso.. Cr$

80,00
45,00
25,00
.9,00
O,ao
90,00
50,00
·30,00
0,50

A

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais

'i

l
Os originais, mesmo não

�
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon- "

sabiliza pelos conceitos f

emitidos nos artigos I
assinados '

NOSSAS SECÇOES
- Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Polítieas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finança ......
Vida Bancária

.1 '"I
-

Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar

.

i- ('.'
! t::"

Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCBLO.

Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MAeH�DO

Esportes

T'ELEFONES MAIS NECESSITADOS'
Bombeiros 131$'
Polícia ,................. 103"
Delegacia O. P. Social ........•••• 15711'
Maternidade."._................ 115!
Hospital Nerêu Ramos IUtl
Santa Casa ................••.•.• 103�'
Casa de Saúde S. Sebastião ..••• , nSJ
Assistência Municipal .........••• 166.'
Hospital Militar . . • . . 1151
14° B. C. lHO
Base Aérea '................... • 786Y-
7' B. L A. C. 1591
Capitania do. Portos , , . . . . . . . . • 138t
16" C. R. 16011 '

Fô·ca Policial ................••• 1201
Penitenciária 15111"
"O Estado" 10::1:1-
• /t: G�zeta" " ;,............. 165e1'
"Diário da Tarde"

' 157'
L. 8-. A, 164i',_'
I';",p. F=erá.ria Ortiga .. , •.. _.. lOb1"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D U T o

fronteiras da
Miseria

j[i;' outro livro que acaba de ser

'lançado pelo escultor catarínense
.Juvenal Melchiades de Souza, e

-que vem encontrando em todo o

'Estado franca aceitação por parte
.dos amantes da bôa leitura.

FRONTEIRAS DA iVIIS:i�lUA, já
rasgou as divisas do nosso, Es'lado
levando Brasil a Ióra a palavra
-simples P dcsprctencíosa do escri
.tor coestaduano.

O autor de "ESQUECIDO DOS
DEUSES" já concluiu "ALMAS
'VAZIAS" que lançará no próximo
.ano, livro que tem 1)01' cenário a

Capital Barriga-Verde e está fa

dado a ser mais um sucesso do

autor, no arduo caminho das le
tras. JUVENAL MELCHIADES,
-está concluindo o seu quarto li-

-vro, "A DISTÂNCIA DO PASSA-

�DO", o que vem patentear o seu

-grande esforço digno de admira
ção de seus conterraneos.

Inspetoria de
'Veiculos
'Torna-se público que ,) '!Ir,pla

-camento de veículos automotor-es.
inclusive bicicletas, no município
,.de Florianópolis, terá início a 2 fIe
.janeiro p. vindouro.

'

De 2 a iOde janeiro: emp lacu
-rneuto cle automóveis de aluguel to:

::pa.rticulal'oes, motocicletas par l.icu
.ãares e aulo-ônibus.

De 10 a 20: emplacamento de
. caminhões e bicicletas particula
.. res.

De 20 a 30: emplacamenlo de
'veículos oficiais, que deverão ser

apresentados por ofício á Inspeto
ria de Veículos e Trânsito Púhlí

.co, pela repantição competente.
Pelo emplacamento fÓl·.a cio pea

:zo acima estipulado, será aplica
.da a multa de Cr$ 30,00, de acõr
.do com os artigos 156 e 22i, do
,R. G. T.

Os veículos deverão possuir
-obrtgatórlameute :

Auto-ónibus : freios, (dois sis-

Irtemas) , busína, espelho retroYi-1
: sor, limpador de parabrisa, apa
:,relhos de iluminação (dianteiros), Itraseiros e internos), silenciador,
paraehoques, indicadores de dire

. cão e estintor de incêndio em per
feito funcionamento.
Caminhões : Freios (dois siste-

mas), busina, espelho retrovisor,
suportas completos para placa,
limpador de parahrisa, aparelhns
de iluminação (dianteiro e trazei
ro), silenciador, parachoques, in-
<dicadoi-es de d ireção.

Automóveis: freios, busína, es

pelho retrovisor, limpador de pa
rabrísa, aparelho de iluminação
(dianteiro e trazeíro) , silenciador,
suportes para placa.
Bicicletas: campainhas.
Motocicletas: busina, freios, apa

relho de iluminação (dianteiro e

trilzeiro) .

Não será emplacado o veículo
satisfizer as exigências

D A STANDAR

DESPERTE I B.ILI�J
. DE SEU FIGaDO ••• r

e saltara da cama disposto Dara ludo :
Do fígado deve fluir para os intes
tinos, aproxim idamente, um litro ,1
de suco biliar por dia. Se êste suco
não correi: livremente, V. não pôde'
digerir bel,,! � �im�U.iiteSTfermentam'nos intestinos. Elnâó�
brevem a sensação de farturã, seguida
p�I� prTsãõ d� vê;;,cre. v:se sente de
primido, desanimado e demau humor. l'
V. precisa das Pílulas Cárter para
o Fígado, para fazer com que êsse
litro de suco biliar corra livremente
!: y. �� sl!:!taJ�lmente bem. Compre
um' vidro hoje mesmo. Tome-as
conforme as instruções. São efica
zes para fazer a bilis fluir livrerpente,
Peça Pílulas CARTER para o Fígado.
Tamanho _ econômico: Cr $0 3,50.

Câmbio
Mo.EDAS

74,555
18,50 -

0,752·
0,4361
0,5968
5.1496
4,8224
4,51 2

10,2778
a,855

175,441618,72
0,7Gl

10,44570,6 i39

i 5,2109

j4.37384,SQ95
10,6062
13,9Cl08
11,71461°,1574

10,4271

Libra
DolaI'
Escudo
Peso Boliviano
Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suiço
Peso papel Argentino
Peso ouro uruguaio
OO1'Oa Dinamarquesa
Peseta
Franco Francês
Marco
Florim
Franco Belga

l;Cu.�S
(Esc

IBlVP$ch
Sw.Kr.

, S"'.Fr.
M$N
O$u
Dan Kr
Pts
FI'.Ir.
Ym7J
Fls
Blg

A quem encontrou um broche
de ouro n as ímediações da
Relojoaria Müller EOS Correios
e Te!égrafos o favor de entre

gá )0 ne s t a redação.
. .

TERRENO
0,1556

VENDE�l-SE.
MOVEIS ANTlGbS

Uma casa sita a rua Tenente'
Silveira r.O• 42. Tratar com

Artur Moel lmsnn, Caixa Poso
tal, 32. ,- Blurneuau.

BA R
VENDE-SE

TIRADENTES

'0,4221

<PARA RECEàER AMOSTRA GRÁTIS I
I ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

� UBORITQRIO 00111 S. II.
,fi" CAIXA POSTAL. 36
• IBl.'IJ'MENAUo � SANTA CATARINA

Rua Semin ár io, 131 - 135 - São Paulo.

ATENDE A DOMICILIO
Banquete••• Jantare. '0 Ca.amen

to. 00 Fe.ta. .0 Batisados • o

Competencia e rapidez.
Hotel Metropo1 -o Tel. 1.147

EMPORIO ROSA Praça 15 de
Novembro n. 21.

CONTRa saRDIS
u E MANCHas

F'Icr ianópolis
São Francisco

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO' FRANCISCO DO SUL para NOVl fORK
Informações com os Agentes

- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212
do Sul - Carlos Hoepcke S/A - eI - Telelone 6 ( End. teleg ,

MOOREMACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catolicismo
C lANTO 00' DIA

17 DE DEZEMBRO
S. Lázaro, Bispo

Este santo desempenha um pa
pel iimpor.LantíssilIno na vida de

Jesus, como também na de todos
OIS ,:homf>;ns. Em Lázaro írrnão de
Ma,da Madalena e de María de Be

tânia, em cuja casa Jesus, várias.

V'C,Z'PIS, s'e holspedou. Achando-se
J,E'ISlLS em Preia, adoeceu seu.

amígo ',e moereu. Jesus acorreu ao

chamado das írrnãs do falecido e

rcssusciauu aque le que, havia

quatro :di,as, estava no túmulo,
atos: ando o mau cheia-o a morte
real. Este milagre inconstetável
'aól'rou mais ainda os ânimos dos
adversáríos ríe Jiesus.

Ql1arndo muita g'e,n.be quo Linha.
ralado com Lázaro, tomava par

I Lido por Jesus, lOS membros do si-

HTT;t, - Á 5, - 7 15 - 8,45 hrs, nédrjo resolveram assassianr tam-

S'PISSÕ-e.:; das Moças _ bérn a Lázaro. Mas Aquele que

Ma,rilyn Mawell - Wilham Car- tínha o poder de 1�EJs>tilLL1irl' lEI vida

gam _ em: ao arn igu, ti:nha também o poder
HERAXÇA MAGICA ele consérvair-Tha: -Tendo sido ex-

Censura : livre. pulso da pátr-ia, ,juul,o com suas
enla-e os l'ta ulaiamenses.

,oel)OI'to.O'CD'c de Folha Ca- irmãs, oheaou - segundo velha
"O Estado Espool.ívo" curnpr i-

- n '

cu" ' " '" o"
,

rioca. tradição - Lázaro, a Marselha,
menla-u ofllnlilalmenl'e, desejando- Sra' e Sritl'lS 190 Estu onde, eorno Bispo, introduz iu a
1I1E' as ma iores venluras em sua

.. ,�, ,., L •
-

,�
- j� -

dantes 2,00 - Oavalheíros _ l'e\Ligiã,o no sul da Gália, moi-rendo

2,40. ríco em anos e merecimentos.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

peão paulista está Lambem em

·p,n.l,t'IJlJdill)).enl:o.s adiantados para
neal tzar )um amíscoso com o Bo

liaJo,g'ü, ehl JtilO, imediatamente

I
após o l.ermin.o do super-carnpeo
nato ceu-ioca,

I vem se impoudo no cenário espor- - A C. B. D. marcou o dia 9 de

t ivo da llerl1a oatarmense corno f'{'ye,l'eiJ'o próximo paea a realiza
um (Iü� clubes de maior prestígio, cão ócIo 9° Oampeonato Brasileís-o

Intauto-Juveuil ele Natação.
Justa e acertada foi -a e600111a de

Paula Ramos
Irajá Gomide

Ir.ajá Unmide para Iul cargo, pois
quaLi,cla,des de adm ínjstratíor ele
as pu.s,SL1,t� para curnpr ir a LêH'efa,
qu al >�,eja a ele elevar 'para a fren
te e paa-a o alto o nome nunca des
merocitdn do Paula Hamos :ESPQ,l·_1
te Clube.

> 'INAUGURADA A TEMPORADA
DE VELA DO IATE CLUBE

Eleito presidente
E.sporte Clube,_o
Completou, ,aIIlte-Oll'ltem, 9 anos

de vida, o sirnpàtío« grêmio da I

Pr-aia de Fora.. Paula Ramos Es-I1J011'lle Clube, vioe-Iider do aluai
calmpe'OJllal[io dia 1 a Divisão de I
Amadores e Campeão 'de 191;3. IEm sessão de assembléia geral,
l'Baliza,cla no Clube 15.ele Oulu- I

Ino, l.;ol'am eleitas 'e lempolSlSardos
os nàv-os dil'<c',LoQ'es que r-egerão os

ô8:;tinolS do clube br-icolor HÓ bié
lÜO 19Hi-'19'!8.
Por unãuímidade de votos foi

elei to para o esp inhoso cargo dfõ

l)rl(�3ill.enl'e Ü ,€'stimalcLo lespol'Lisla
Irajá ('omide.

Como OiS seus antecessores, pro
ourará o rsoem-eleno dirigente
.mór elo Paule Ramas 'tpabalIwQ'

Ijlllüesl�3iJll[,emenl>e pelo 'dtese�volvi- "

mento da ,ellelg'RllILe agremi,açao que

I Todo o apoiu que necessitar o

jovem 1)11e",iiCllen(,e. será concedido,
porque há muito Irajá Gomide go
�·a de vasto circulo de amizade,

oreatíva I Operárda, realizacá o clanDe Máximo MarUnelhi, rep1'e-
]iIllternaiOional F. C. um grandioso SlenLa,llIl,e da F. C. D. junLo á
Jlf.'IsLiva,1 a\r.tístilco 'em seu ben.efí- C. B. p.
cÍlo. - 'I\el'egrama de São Pmulo diz

- Exi,bilI1do-s.e, amLe-on(;em, em que o COO'intians, depois da tem
Imbiltuba" fDenLe ao C. A. Imbitu- poraàa do Riye'r Plate e {lo Boca

ba, )O FilgLlieÍlr'Clns,e foá detlTOlado Juni,or, irá excursiÜlnar ao Hor-

pelo ,elScoee de 2 x 1. [,e do Bl'lasil, ,aluanclo ·em P'ernam-
- ErLConb'a-slO em nossa Capi- bUDa e ·.na ;Baía, i:nbegrado por ta-

Lai de.sde domingo o sr. coman- dos .oIS s,e,ulS t,iüüa['es. O Vice-,cam-

COIlf'OIrm�e 'estav.a anunci,rudo, an
ie-on.t'em 10 ]iate Clube ·iUaluglUrou
a SILl'a uemporoda dre ViOla 1946-

1947, com uma se'l1!s'acioual J"Oga
ia veleü'ra, ,em q.ue sa-i1U com os

lo'urog da vitória {) destacado
"ilillcMmem" João Eduardo lVIori,tz.

x

NÃO SE REALIZOU O JOGO
ENTRE PRE�OS E BRANCOS IDevido ás .chuvals que oairam

na semana /Dassada, dElixou de ser 1-
cr:181allizaid.o :o lellcont.ro 'enLre os se

llooilOnados bTmoneo e prelo, marca-

do ,para .an�e-oll't,em, n.o Estádi'Ci da

F. ;C. D., SIEI'l1Jdo provável a ,sua efe

tl;Vlaçã,o no próxJimo domi[1go.
x

VITORIOSO E'M SUA EXTRE[A.
O RIVER PLATE

Sã,o Patul.o, 16 t- P-eQ'(í[]!Le nu-

lDlerosa .assiJstêncila, r'ea lizOILl-se,
ol1l[,em, 00 Est.ooio Municipal do

P.llJCrue,mbú a e,xliréi.a do clube m.'

g>enüll'o Rtv,el' P,l,abe frellll,e ao São

Pa:ulo F. C.

A.pós 'uma luba �nle.r€ISSmliLe e

düsput.a-da I,ogrou o clube exh'ean

'Le ,abaLeI' o bi-c.ampe-ão paulista
pelo laiP,emLa!do escúr'e de 2 x 1.

A me,nda foi sup.etl'iÜil' a 400 mil
Icruz'etrns.

O seg'undo 'adv,eQ'.s[wi,o ,do 'Riv'er

Plate será Ü' Palmeiras estando o

o011f,ron[,o marcoo.o para
fleálNl..

qUiarl.a-

x

CONTINUA INVI,c'f<O O FLU
wÚNENSE

Rio, 16 _ ·P'I,osrSleg.u1ndo o t.01'

neio /(:ltecilslivo do Cample0J1.a to Ca

il'i,Ü1ca de: Fuheból, ;s,á;brudlQr o Bota

f,ogo laba,t<eu rO Fllam,engo, por 2 x

1, e ,CJlllt'em, o FIum i'lleillJSe irnante.
'bev,e ,a' liderança; inY�ct,o, ,a.o, veu

.C!ffi' o América POil' 6 x 2.

A cLruss1ficação dos clubes con-

flOl'l':eiutérS, par pontaiS pElnàidolS é

esta: )1° lugail' - FIum iJl1Jell:se, com

1; 20' lugrur :_ Hota:fogo, oom 2;
.30 IUglrur - FI.rumengo, oom 7, e 4°

luga[' - }Amér,ica, oom 10.

A [',ornada fi,nal 'beIrá luga,r sába

do ,e dQ\Il1ingo próximos com .os se

guh1!OOS jlogos: Bot.af.o,g;o x Flu

mine,nse le Ftilimengo x América.
x

_ NOTAS ESPORTIVAS -

_ F-o:i diJsp'l1'tado, anlre-onCem,
1I10 Rio, o I C.iil'cui:to InteJ',nacional
da Quinta Boa V1sla. Venceu a

pI'ova o C'Ol1iS?lg;I\�O iVolalIlDe pa tri

oio FmlJncisC{) Landi.
_ SexLa-f,e,i,ra próxima, no T,ea
_ 'SexLa-f,ci'ra próxim3, no Tea

Ll'o ela 'Cnilio Bellliefióent,e e Re-

Boicotará as

eleições
I Te.e,rã. 16 (U. P.)

-

ESCjl1e,ndlils,la de Tudels pr'oclamou
JlIOj,e, lsua deloisão c],e boicotar lllS

A ..J. tel'elçõe:õ ao J)arlrume11Jto imiIJ.1,amo. gra-ueclmen O
At'illl11Ja a 1P1'0cllam�ção que fo-

0.5 di(pJ.omando,s dia Escola In-
I'am ne;gmda's ao pantIdo toelas as .

rei LCsLl'ial de Floo'ianópolis ragra
lilbeJrdades, lendo 'se a:dotado. pr�-I d8lcem a,o, .M. D. Intelrve.nt�r Fede
vilCle,nóas 'para a,ssegurar .a VlItórIa

Dal. dT. Uelo Deeke, ás aULorida
do par'tldo a ,que iplell'teIloe o prl� des civils, miJiltJaff'les e ecl,csi,á;sli
me,iro nünils.tno.

cas, ao M. D. dtrelGr da Esoola, dr.

O trai-dor brasileiro t I' d Rendeu-se um prupo �L���m�,oc:: ,!I:��:��n!=�:�� :;
era I. I na ura IZiI o Wa,ldil' Bueb.e ,aos homeIllageados.

PARíS, 16 (D. P.) - O inventor Dimit'l'i Sen.saud de La- de rebeldes á Casa P'a'raj,so, á Imlmensa ,e Rá-

vaud, bra,sileirro naturalizado ,e espanhol de na:scimento, está ACeIllas, 16 (U. P.) - Inumer.os chio, Glla,rujá, á Di,reGolri'a do Lilrn.

s'e'IlIdo j,ul'gado pelo tribunal >de.sta capital ,por ter fornecido aos componeil1ie.s daIS f,orç,as rebeldes Tenils .clube, ,e aros propl'ielá<rro&
nazi.siJaJs o 'Princí.pio dos foguetes au.to-1)TOIpulsores gregals l'enderalJl1-.se hoje ás au- do 'Deatro Alvaro. de Ca,n'alho, ás

A despeito de sua dupla nacionalidade e ser s,eu pai fran- t.oridadles,
na Mac.edonia

OCidenlall
Lrmãs do I�Slti,LuLo .

Co�ação di}

cês e Isua mãe russa, Lavaud foi con6iderado cidadão francês, - segundo infiorma um comuni- J,esu$, ,o valIoso .ilJlIXIILO que p1'eo9-

pail'a fins de julga,mento I cada do ·terc.eilro corp.o do exér- 1,élJDa.m á turma diploma,da para (}

Ao que infoTlmam despachos 'Publicado.s hoj'e pela impil'en-! c.ilto ela Grécia. Antes de sere"}" brilhantismo da Isoleni,dade.

sa p,a;ri,siense, o indiciado poo,sui vários diplomas de engenha-I no\"am�l1Ite post.os em liherdade, I --I
-

I-A-l\'I'-A--R)VV-IS'TA--'ria fornecidos por universidadleJs ameI'. ica;nas
e eurOip,eias e tra-I

os guelTilll,eiros dle.cllara'1'am ter

I
JE i' UJ

balhou, por ,muito tempo, pa.ra as indústrias do-s Estados Dni- "ilndo ?O '·Ca.mp-o d'e Bulkes-na," na

O V i\lE DO ITAJU
do;:; e OallaiJ.a. I Iugtx::IUYJa. L'

PARA AS FESTAS

COMPREM PElO REfMBOlSO POSTAl

RELOGIOS «Perfecta» com 17 Rubis
RELOGIOS «(A. Rooskopf e C u com 15 Rubis

IMPORTANTE: Todos 08 Reloqio8 são 4companhados de
certificado de garantia.

PRESENTES

MASETTI -- a «((asa dos B'ons Relogios»CASA

A RSCOLA ESPíRITA IN
FANTIL DE MORAL

EVANGÉLICA
A Escola Espírita Infantil de

Móral Evangélica "L ui z a

Meyer", anéxa ao C. E. Amor
Humilde cIrO Apostolo, tem o su

bido prazer de coiwida1' .os pais
de seus alunos, as Escolas de
Moral e elltidades Espíritas,
desta capital, e os confrades em

geral, 'para assistirem a soleni
elade de encerramento do ano

letivo, no próximo dia 22, às
20 hs., em sua Séde, à Rua M.aL
_Guilherme, .ocasião em €J.ue. se- .

rão entregues vários prêmios e

executado um programa litero
artístico.
Al1itecipadamente, agradece-

_ ALua,lida>Cles. mos a todos que nos honrarem

C 00 com a sua pr,esença, para maior
P 1',Cço.s : '1'$ 5,00 - 3,00 - 2, .

brilhantismo dêste festim espi-
"Imp. H. IélH'ÜlS". ritual.

. . . . .. .. .... .... Fpolis., 12 de Dezembro 1946,

DIPERIAL - ÁS 7,30 hrs. Asbelina Dias J\Iourão

l\JARIDOS TRAVESSOS
-

. Diretora

A TRTBU l\I1S'fERIOSA lA;
1° le 2° Epi�ód�OIS -

?O�: AI-l ,·aculdade de Farma-
]an L'a,ne (O ReI dos SeirI!a.clos). • •

I�ay Albrj(]gle. e, Eddie Aocut. ela e Odontologia
N� pl'ügralma: Ag'uas que Curam Nrutal, 16 (A. N.) - U Governo
]\'ac. Coop. cio EsLado contiruua Coom o propó-
P['eços: Cr$ 3,00 e 2,�. silo de criar a, Faculdade de Far-
Imp. 1/[ a.nos".

R-OXY - ÁS 7,30 hODas.
Rl,ba lIawOil'Lh - L,e:e Bowman

- JaneL BI,aill' - MaTC Plat em:
O CORAÇÃO DE UMA CIDADE

Censura: Até 14 anos.

CilDielrundi'a JOJ',ool - DFB; Me-
1,,1'0> JorIlflJl - JlJoticiário.

Preçols: 3,60 � 2,1;0.

ODEO:\ - A,s 7,30 11-1'5.
O SOLAR DE DRAGONWYCK
c.om: y,irllce.nL Príce, Gene Tier

ney e \Va'ltcl' Hus-L,on.
Xo ;Pl'ogJ'alma: 'i:' - kMarcha da

V.lda n° 23 - Nac. Coop.
2. - Esquia'llIdo - Shnrt Colori

do; 3 - F-ox AirplaIl News 28x94.

··MJSflDI
.'

maCJIa 'e Odro[lI�ÜlI,ogilél de Natal.
lendo, ,pa,ra iss'o, IClnviado ao De

parll&menLo de Serviço.s Publlcoo.
as neClElssáúas instruções para a.

redação do de,cI'elo que será sub
meLicl{) ao Cons'elho Administ1'ati

- O Plaritdo
voo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Destino de um

govêrne
João fYinguem

Reil.'es�ando de sua excursão
aios munícíp íos da Serra, Oéste e

Norte do Estado, o candidato do
P. S. D. deve tal' trazido a certeza
de que, a despeíão da segurança co

mo eneara a sua eleição, e muito
apesaa- dísto, o triunfo que lhe es

tá antecipadamente demorrsl.rado,
vai ser destas coisas de surpreen
der, por espetacular e sem prece
g'enltes.
Já se disse que ADERBAL leve

o poder de sacudir índíteienças ,e

asoender esperanças, mas deve di
zer-ss ILalmbém que êsse poder fo i
mais longe pois, á medida que Os
dias correm 'e a eleição se apro
xirna, tem ele a ventura de obser
var absolutamente concreta e

avançando em progressão irresis
tível p incontida; a força que há
ele sagrar-lhe o nome como a ban
deita em cujas dobras SJe ag'asa
lham as a\9pil'ações do povo, pa
ra o qual irá ,ele dedíoar o mator

Lisboa, 16 (U. P.) _ Inforrnon., segmento ele suas preocupações de

se que lideres do Movimento da Govêrno.

União Democrática, .inclus i.ve. a O seu feitio m-xlesío. sem exa-

dra. Maria Abom Ingles, o dr. e! grrü::;. IS{�mpDP uo contáto com a

professor Bento ,de, J,e!SUS Caraca II Llll'l,l1a, "cá ríe baix�", anel: "esta�
e Mayer Carcao, foram -p1'esos, sob mos, ::-E'm (\ l'eIJtlbl\ ° COl teJ.o a

a.cusacõ,es de indo'l,e_ polirt.ioa. A po.pnl,al·idac!p. qn<lsi .'i,empn' indlLs-

prisão de,siSes polili,co<s ,não fni L.1',ia,l,izado ,ao calor efême,l'o de am-.

I
allJl\1l1ci,alda ,ofi,cilalmeul>e e no, s cir- bljçõ'E'13 i;n,�[�piltá\'cjs, o S-eLl feitio,
C.lÜo:S g'oNiel'uamentais Jlada se dizia,mos, "ai lhe ,elllise,ja,ndo pl'elS

afi.rma sobre 10 ilissunto. (:, [1'le,s Lígi'o e c1"e,nça, a Cl'e,l1(:a única e

i tomara:m pa'rue sali8lI1�e nn comi- l'eal d,e que 0- Pov,o muilo pouco

cio d,f" 30 {I-e nov,embro da "Voz pede, uma vez oe.rlo de que tp,rá

du Opeil·Úl'io". qUl'm lho ,aSSIf'g'ure. Por isto mes

mo o seu Goyêrno .s'erá de re,ali-

C G P"
elades e concretizações ao sabol' do

amlsas, ravatssc qamea.
Meia" das melhores, p;:lo8 me

Povo. porque no coração deste a

Dores preços s6 Da CASA MI3 sua candidatura p.enetrou raizes e

aí "ai ha·mündo a sei "a juslificaCELANEA -: RuaC. Mafra. 6
do,l'a do destino que o ,soeu Goyêr-

CÉLIO FERRARI U de d t d b P I no (rouxe de s,e fazer grande.
Aniv,ersa,rila-se, hoje, o .5['. Célio [YJ.·O ra O .o aumen 4) OS ens I'eso um genera

_Flea'rari, ])a'Ü11arel 'em Ciências

p
.

-
.

EE UU
'T,e,eíl'ã, 16 CU. P.) - O rádio de

-

monômi,Cal!:i pela nos'sa Aoademia es§oftlS nos • _ 'Jla.briz ,anuncia que .o gal KJwbiri, Cnnba-o de radl·um.de Gomél'cio, e funcinná;rio publi- \V'ashinglon (s. L H.) - A posse dor, uma vez que a a,l[la, do custo um d'Üs co,ma,ndant,es dos i'nsurre- (J « »

"co red'eraI. .

individlula,l' ele Deus líquidos :- di- da vida, tan:to 181m melroad.ol'i,as cO-I tos 'elo AZIE"I'badjáo, _füi oapturad.o contra o C8nCer
x llhci\l'o, oont3Js batncá.rias ,e títulos mo ls<erYiç'Üls - mui,tos dos. quais, na Cia,pi,ta.l da provincila. O g;wl. Ka-

NOIVADO: ,go"81l1nanl1le.n{alils. - a,um'C/I1Lou em não IPud8ll'am !S'81r ohtido,s du,rante I birri foi identifica,do co.mo ° co-

Corrn ,a disLinta sia. Nel'lf}ida C11e- 1.600.000 elo.]alI',e.s dura.nl e, a vri- a guellma - .exc,edeu 10 .aumento mwndalllLe l�espoln!Save,1 pelo ma.ssa-

:rem, filha elo sr. Antônio J. C11e- meÍlNl'!ll1ie>(;ad,e des,[.e ,QlIlJO, a.Li'l1lgindo nos proventos do consumidor. cne d.o ,ano passa,do da guannição
;_['em e da eXima. sra. ,Maria V. Che- um loba.! de qualsle 152 biliõ81S de g'ov,e.rni.sLa de Thezaieh. _

El,e era

;,.rem, ajustou llllpcia,s o sr. Jah' dóltllDelS. COIllbudlo, a Junla ela R,e-
----

minisLm elo ga,binebe. de Jafar

Oor,Le, residente em Cano,i,nhas. serva F'edea'al c.ons,idera esse

aU-1 I P,.ilSheVl,
a,ris depoils da Tevolta pro-

Ao,s TlO,!vos, as f,eli'citações de ,me,nbo ;cCimo "modem,dol", rela- S. JUDAS TADEU rogai nncwl do ,ano plassa,cJo. As tropas
. "O Estado". tiyalffi8l111le ao aumen[o ele tempo por nós. que IE.lJ1jLl'al�allIl ürutem 181m Tabriz,

de .guerra. Es'sa t,axa lenta d,e eco- Uma graça alcançada. ,encorÜlia,l'am o governo pró-.sovié-

:RELAÇÃO DOS PASSAGEIRo.S 1 nomha é atrIbuida ás reduzidas Li,eo do Azel'badjão 'em colapso e

�EMBARCADO.s PARA PORTO ALE- I1€1Sl'J'\'a,s lem dinheiro uo consumi- lOS seus chef'e.s em fu8'3.,
.oRE. NA AE:RONAVE DA CRU

:ZEIRa Da .sUL PP-CBT AMp,RI-
CA DO NORTE

João Albino BoHl 'e Alfredo AI

-tembernd.
:DESEMBARGADOS NA MESMA

DATA, DE RIO DE JANEIJ-tO:, IJulio P.atlpi.lz Filho, NadIr
<Cunha Ca,rreirão, HIE'IlU'ique Mo-

z..rhLz Jr., Oslyn de Sousa Costa,
_Akla Luz Costa, holde H'ering
,d'Amaral, Zila.h Santia!;'o, Paulo

cde Tarso SanLilago, Livi.a SanLia-

: g.o, Diva DouaL Trümpov,sky Tau-

Joi,s, Ivan 'l'l'o.mpoV\�sky Tanlois,

,J,oll1a.nnes Fra,Tlcisco Pedro Fl'i'ese, I

:Na:dja Fl'i,ese, Hugo Fripse, Zi Ida I
-Pinho ela Rücha, Alvaro SUla res

'-V.entura, Acácio Domi11g'u0S Pe-

�'elil'a, Paulina Hadlicll MedeiÍ'ros.

DESEMBARCADOS DE SAO

PAULO:

"D en t e p o r de n t e» ! �ussi� perdeu
J_,ONDR}jS, 16 (U. P.) - Begístrou-se uma tentativa pa- a batalha

ra Incendíar 01S rolos sagrados da, Sínagoga desta capital, de- No\�a Yo�'k, 16 (U. P.) A
_'\.NIVERs)ARIOS: pois que um anonimo, falando pelo telefone, ameaçou retribuir Russia perdeu ,a batalha que Ira-

,

Jük0 CHEREM I "o tenor com uni terror maior ainda", ii menos que cessassem vou no sem.ídn ele Iazer com que
_Tr�'.a.nsIOQl'['e!Ll, a 15 do correrue, [imediatamente os ataques desfechados contra as trOI)RS britá- 'os Estados Unidos revelassem

,;:3,' data
.

natalícia elo �r. João ?�le- (lij(�aS destacadas na Palestina. imedilalbalu:'enl!e os segredos da
,if1em, sócio da impoa-tanle firma bomba a íómíca. Entretanto, a As-
"J. Cher-em & Cia., ele 'I'ijucas, I sembléía das Nações Unidrus apro-

Pessoa muito relacionada e vou o universalmerute aclamado
-muito estímaoa pelo vasto círcu-] plano para .a .redução de arma-

J'� de suas relações, o aniversa- Cr$ 5 000 oo mentes. o otímísmo sobre o pro-
,naJI1,Les recebeu efusivos cumpr-i- •. .,_ grama de desarmamentn foi a

.mentos na auspiciosa data, aos nata principal destes ultimes mo-

"quais acresoentamos os do "O u m p a g a m e n t o d a mentes, enquanto Mülot.ov embar-
�Es[,ado".

VILSON LEAL MOURA A E QUI T A r I Y A cava para a Russiu com a garan
tia dada pelos EE. UU. de que o

conl role ínternaoíonal da energia
atômica S(' processará á medida
que se f'orem revelando os fatos

Faz' anos hoje, .Q jovem dcspor
:tis,ta Vtlson Leal Moura.

SRA. EUR1D[TE A. COSTA

'Aniversai'ia-se, nesta data, a

.sxma, sra. Eurid ite Andrade Costa.
STA. ESTER SiLVA

Vê passar mais uma prunaxera,
.hoje, a sta. Ester Silva.

PAULO AMENDROS
Transcorre, hoje, o natalicio do

,j.o.vem Paulo Almeudros.
STA. ZULMA FERRARI

Pelo transcurso do seu auiver- I
-sário, será muito cumpri meruada. '

.hoje, IR- sta. Zulrna Ferrari.
SRA. DJA�IRA TAVARES

A efeméride de hoje assinala o

. .aníversátio '11altaJicilo da exma.

. sra. Djanira T.a.\'at',es.

SGT. OLAVO SPALDIi\'G DE
SOUSA

DeCiorre hoje, o 'aniveu'sário na

,ta.lilCio do sr . .sawgento Ola \'0 Spal
,ding de Sousa.

HÉLIO CARREIR.lO
Re,giSlla o seu ani\'el'sário na-

-tahcio, lloje;-,o sr. Hélito CalTeÍt1:ão.
ME:.\TINO MURILO

Passa, hoje o aniversál'io nala

�lieio do menm1Jo Murilo, filho do

sr. DOJ'iv-al ela Silva' Lilno,
. l,el'e

,�'rafilSta.

em

FLORIANÓPOLIS
(EST. DE STA. cATARINA)

em geral.
O programa de redução" dos ar

mame'I1it.os foi aprovado unan irne
men,lc esta manhã.

Seguro do snr. José Serafim Vieira, Apólice
de Seguro em Grupo G-516, de Cr$ 5.000,00,
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Beneficiária, D. Maria Francisca Sant'Ana.

A «democracia»
de Salazar

Diáriamente, nos mais distantes e variados pon
tos do território nacional, a liquidação de apóli
ces de seguro da A Equitativa vem mitigar
aflições e resolver si tuações difíceis de famílias

que, de outro modo, estariam talvez no mais

completo desamparo. O pagamento presente, in-:

c1uindo-se na extensa lista dos benefícios distri
Iiuídos pela A Equitativa, documenta, mais uma

vez, a extrema utilidade de um seguro de vida
e reafirma, uma vez mais, e empenho da A

Equitativa em fazer jus à confiança de seus clientes .

J EQUI'rJTIVJ
BRASILDODU.DOS E E.

Sociedade de Seguros Mútuos Sôbre a Vida.

Matriz - Av. !lio' Branco, 125 - Rio de Janeiro

IJITER-AMEftICANAEQ-2

M.oscou, 16 (U. P.) Um
modêlo soviético do chamado
"canhão de radium". aparelho
empregado no tra,tam�nto do

camce'r, foi aperfleiçoado pelos
cienti's,tas moscovitas segundo
rev�lou o di['etor do Instituto
de Pesquisas, professor A. Ro-
xanov.

O modelo ,estrangeiro que
vinha sendú usado de,monstrou

.

ter pouca eficiência; o que foi

perfeitamente remediado com

a descoberta do seu substituto
soviético, que resistiu per:feita
e saltisfatoriamente a todas as

experiências. Pelo que se sabe,
um dos :principais melhora-

j
mentos introduzidos no "ca
nhão de raJdium" de f,abrica

ção Tussa consi,ste na 'Prot�ção
pllJra quem o emprega.

A MODELAR
finosRecebeu- das melhores fábricas do paí�:

có:)stumes de lin.ho, seda e tropical;
sedas de lindas podronagens.

Reina ordem e

tranquilidade
Gara.calS, 16' (D. P.) - O go

vê.l"no afir:ma que' reina com�

pleta .' ordem e tranquili.d.ade
em todo o país, com exc�ão
da p,rovincia de Tru,il<yonde
um grupo de re,be:ldes �tá si
tiado entne Jajo e Tuílame es

perando-se a sua rendição a

qualquer momento. O ministro
da Defesa Nacional, T,enente
emonel Carlos Delgado Chau
baud, encalrre-gou-se pessoal
mente da dileção dos qua,rt€is
<'te CaTaoalS em virtude da p,ri
são do comandante da guarni
cão local, T,ene'Illte-COTonel
Henrique BLncon Galcado.-
Infomna-se que houve no,vas

prisões e que foram confisca
,

das arma's. Os jornais revelam,
ainda que o General Rufo Da
vila de Merida figura entre os

GRAVATAS fmíssimas:
PANAMÂS de Jôdas as côres;

CRETONES e LINHOS naçionais:
Completo sortimento de ternos para

homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio.
e MárioBernardino, BOl'toJ.oti

-_Delgado. Capas de gabardine e chllntung.
Tapetes de tôdas as qualidades e

tamanhos.

Preços especiais para revendedores.

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

� ..__Dlmôll':=!I.i!!lilEE $1!'!

:1 Antes de fazer �uas c(m-Ipras de brinquedos !)8r8

o NATAL visite sem com·

J,promisso a exposição da
.'

:1 (ASA 431�'I
a que oferece as melhores I

vantagens.

Rua Jeão - Pinto, nO. 9. í
!)

_'�� .:;-�.m��--;. ----------------------------------------------

MOD·ELAR
Trajano,:7 ... Tel: 1151

Florianópolis
Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notem estas
características
Incomparaveis:

* Esplêndida tcnalidade

•

Curitiba - Rua Barão do Rio Branco 209 - Cx. Postal BB - Teleg, HERMACIA

J Phel . 'a 8 O 'Novo sistema Philco de
, I CO lIj

antena interna. Contrôle

Sómente
Cr.S· 5.400,00

o mais recente rádio pro- e ütomé tico de, volume, No-

duzido pela Philco, tnodélo vo dia! horizontal de 4

console e em estilo de côres, iluminado. Magnifico

IJrande voga, c0tl\ novos console-gabinete em no-

ape'rfeiçoamento:" e novas gueira veiada, com bri-

caracteristicas. Grande sen- lhan te acabamen to à bo-

sibilidade na captação das neca. Um aparelho sem

faixas de 19,25 e 31 metros. rival, pela beleza do con-

Sete Valvulas Philco. Siri- iun to e pela riqueza da

tonização elétrica, com tonalidade.

botões de pressão. Alto-

falante de l2 polegadas,

com formidável sonoridade

e sem distorção.

* Lindo Console
Gabinete

* Recepção de Jndas
Curtas

<

* Sintonização Elétrica
Com Bo t õe s de
Pressão

'" Alto-Falante
de J2 p o l.

: * Performance

t lneguolável

1* Modê lo de Grande

I Vcga

Em exposição para entrega. imediata nas Lojas dos Dgentes-
Concessionários abaixo mencionados e com·

.

J

Distrtbuidores Gerais da Philco lntern seio nal Corporation para os Estados do Paraná e Santa' Catarina

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

,

i r a n i
crRITIBA

'ELETRICIDADE GERAL LTDA. - Rua 15 de
Novembro, 536.
INTERIOR:

APtTCARANA' - Comercíal e Exportadora
Platzeck Ltda.

ARAPONGAS - �"-ntônio F. Branco.
CAMBAR4.. - Irmãos D'Andréa.
CAVIÚNA - Jorge Phifípp & Cia. Ltda.
ÇORNÉLlO PROCóPIO - Francisco Gregora-

víclus,
JACAREZINHO - Joaquim Gil de Carvalho.
LOND1UNA - Simões, Franco &. Cia. Ltda,
PARANAGUÁ - Rizental & Cia.
PONTA GROSSA :....._ Eduardo G. Virmond.

Hermes llIacedo &. Cia.
RIO NEGRO - Irmãos Müller.

FLORIANÓPOLIS - llIello & Filhos.

BLUllIENAU - Importadora ll'Iercantil Ltda,

BltUSQUE - Otto Niebuhr,

CAN�INHAS - H. Jordan S. A.

CRESC'iUll'IA - Corrêa &. Cia. Ltda,
I'l'AJAí _::'_�. H. Bosco Lt�a.
JARAGUÁ DQ SUL - H. Jordan S. A.
JIINVILE - :no Jordan S. A.
LAJES - R. H. llosco Ltda.1

f MAFRA - Celso Ku�s.

.

RIO DO SUL - R. H. Bosco Ltda.
VIDEIRA

\.Ponsoní, Brandalise S. A.

j

I
r
I
t

I

--------------------�------------------------------------------------
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o ESTAVU-Ter<a·felra 17 oe Dez�mbro de "40 7

..

T.-P.-"A. S� E.
LOCAÇÃO DE AREAS NO EDIFíCIO IPASE

2)

".E'

S)

4)

6)

7)

8)

,"

. - Pro-ttstttS dtl -

I estudantes turcos
ESTIAMBlJL,

.

{A. N.) - O pr'i-

Cad'õsfro Social do «O"Estado»
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos

quanto antes, o nosso novo Cadastro Social',

Agradeceríamos, também, a ,oomeza de noticias de nascimentos.

casamentos e outras, de pareates ou de pessoas �igas.

Dr. 8. 6 S. Medina FarOl. Narbal AlflS de Souza
rum. L. da Coala Avila

Exame de lIt\-�gue, Exan\e para verificação
de ca,ncer, Exame de urina, Exam-e p'Qra

verificação da gravidez, Exame <;le escarro,

Ex.me para verificação de dOenç<:18 do.

�ele, boca e cabelo., Exame de fézes,
Exame de secreções.

I
Jlutovaccinol!l e tX'ansf.u:.ão de sangues,

Lxame químico de farinhas, bebida.
café. águas, etc,

:.-'------.....;

��tSOlItli�
� �� .:
_ ê:!:
,.._ C"')
� :x::a
5: . cn

RnÁTOnn PATOLOGICR5

Laboratório
Clínico

RUA JOÃo PINTO, 25
Fone: 1448

mciro ministro Peker pediu aos es-

E D I T A L
tudantes uníversitáros que manti- Nome , , ',' , . , .. , , , ., " . , .. " ....••,

1)
I vessem a mais absoluta calma e que

- Pelo �razo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão! se aostívessem de qualquer atitude Sexo. , ..... ,., ..... Est. Civil ., •......... ,. D. Nasc..•....•...••••:

recebidas propostas para locacão de a'reas no Ediffciov capaz de provocar desordem no

IPASE, observadas a9 seguintes condições :
Pais , .. " , ...•.... ,., ..........•..... , , , ...

pais. Reina grande agitação no

Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento ,. Cr$ 25 06
('seio da classe estudantil, enl conse- Esposo (a) , ,

,
'

.......•• �

Vinte e cinco cruzeiros) quencia .das noticias sobre .perse-
Preços por m2 - {]O ppvimento (restaurante) .. Cr$ 30,00,' guição ás minorias turcas .na Bul- Emprego ou Cargo •.......• , .............................•...•.••.••

-

(Trinta cruzeiros) garía, Iugoeslavia e J)·a Macedonía. . '-

Preços por m2 - pavimento térreo Cr$ 4000' O "t t d t
Cargo do PaI (mãe) ..•....•••.•••••••.. , •.••. , ...•.. ,

..

, ntem a noi e, cen enares e es u-»

(Quarenta cruzeiros) "

P Cr'" I
dantes da Universidade de Estaln-I Observ. ....•.. , , ••..••.•...••••••• , ••.••.•.•.•••••..•••••••••••

reços p�r m2 - �orão '" 1?,OO hul tentaram .realizar uma demons- _

_ (Q�lnze c�'uzelros) . tração elll massa, luas foram impe-
, .

Nao serao consideradas, em qualquer caso, propostas in- di 1 I I"
'

.

. .: I( os pe a po reia,

fer-iores a 30% sobre os preços fixados.
O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas requeridas pelos ínte-
ressados,

5} - As- divisões -das salas serão feitas pelQ- IPASE, o qual 00-

brará uma taxa correspondente a despesa efetuada e que
será incluida no valor locativo.
Ú IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro
posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
Terão preferencia, 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.
Para ef-eito do disposto no iLem anterior, são as seguintes
as 'repartições aludidas: Delegacia Regional do Trabalho,
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do 'I'rige,
Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo
grafia e Estatística e Cia. Sul América 'I'errestres, Mariti
mos e Acidentes.

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

fiad-ores, 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.

:1.0) - As propostas serão recebidas até o dia 1.4 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 na Agência, dentro do
horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e subscrita � I',r>m fi nome do interessado e a indicação:
"LOCAÇÃO-EDIFíCIO".

Agência do IPASE, em Santa Catarina.

AVL'-'O IMPORTANTE

Hildebrando Vaz e da.
Matilde Vaz

José Strumiello e da ..

Conceição Strumiello

CoPyro9hl da

TheHAtí )'O(J HIAHD1In�

1. ,. que James \YaU, O ínven

lo" da Ináqllina-a-YapOL', também

onnstru iu a pr-ime iru prensa para

copiar, íal ·C0I110 é usada ainda ho

je em quase lodos os escr itórros ;

e que êsse invento quase o levou

à forca, pois os comerciantes da

época viram no seu aparelho "ape
nas um estimulo" para falsifica-

çõos c tnapnças".
2 ... que Herbert Spencer, o

maior dos filósofos ingleses do

século XIX, nas horas vagas fazia

ex;peri'�ncias procurando cons

truir máqllinas-ele-imprimir, ten- ,

do mesmo descoberto um proces-
so de gravura conb ccido ,pelo no

me de glyplofj1'o{'ia

Em, frente .QP Te.duro;
do E.tado

Florianópolis

:3, ,. qur-, r111 Iodo o conl.iueute

ari-íoano, são publicados
250 jornais.

apenas

CatarinenseOrganização Comercial
Fundada em 1939

Direção: Dr, Rafaál G. Cruz Lima •• Advogado
Dr. Academico Francisco Carla. Reqill.

Advocacia em geral •• Procuradoria •• Contabilidade,
- \

EDITAL

, RETIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS
Tôdas as bebidas, incluslv,-, R'\

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
llara ,einar nos lare!! calarí-

r uenses, - em vista da cettíssi
. ma vitória do aperitivo KNOT.

DISSOLVE
,A GORDURA,
Muitos Quilos porMêsv, é demMiadamente gorda? Nã<>
gostaria de ter o corpo das belfssimas
Estrêlas do Cinema de Hollywood '! Um
lnédico da Califórnia, q ue presta assis
tência às estrêlas e aos lnais famosoA ar

tistas, descobriu um método rápido e se ..

guro de dissolver a gordurn. sem recorrer a

dietas drásticas ou a exercícios excessivos.
Esta descoberta, chamadaFormode�
promove nova saúde e energIa ao d,s"o�
ver a gordura, de modo que V. se senfrá
e parecerá mais jovem ] O anes. Ra:--ta.
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia.
Formode é um preparado garanlido
para remover o excesso de gordura. Peça.
Formode hoje mesmo em qualquer'
farmácia, A nossa garantia é a S'la maior
proteção.

,..

,
.4,.. que; segundo uma recente

O presente edital vigora até 31 de dezembro de 1946, seno csl.aí.ist ica publicuda nos EstadãS

EDil" L RADIOdo as propostas abertas no dia 2 de janeiro' de 1947, às 14 hrs, T'nidos, consome-se no mundo in- ,�

Florianópolis, 30 de novembro de 1946· [piro cérca de GOO milhões .de al- De ordem do sr. Tenente- Vende.se um R, C. A. Vítor
MARlú MARQUES GARCIA tinetes por semana. Coronel Olympio Mourão Fi- de 6 valv�' as, em optimas con-

3ERENTE 5 ... que na povoacão dr Tale- lho, Chefe da 16a Circunscrição' dições. Ver e tratar na Casa
quah, no Estado c!e Ok�,ahoma, de Recrutamento Militar, de- Odeon, à Rua Felipe Semidt.
Estados Unidos, oxisf iu, até 1905" verão comparecer a esta C. R,
o "Cher�kep Advoca�e", IIm [or- (2a Secção), os militares azí
nal publicado simultâneatnente em lados residentes nesta Guarni

�nglês e em rl�el'(}/,;ee, a língua dos I ção, afim de serem submetidos
lIlc!JO,S da regrao.

,

a Inspeção de Saúde Anual, até
6. .. que um <)\,0, previamente o dia 28 do corrente.

esvasiado por meio de um pequeno FlOrianópolis, 13 de dezem-
orifício, colocado hem a prumo bro de 1946 .

SÔbl'O uma 'S11]JPl'fício horizon�al Hercilio da Rosa Luz
e amparad.o por cima e po·r baixo 20 Tenente Secretário - Chefe I

com placas de corLica a-fim-de da 2a Secção I
·evitar· choqups, pode suporLar pe
sos de 18 a.34 qui!os'. I
T

.

J- d'
I - De ordem do sr. Tellen-

I errlve, prece ente te-Coronel Olympio. Mour�o
--- MADRID, {C. P.) _ Ó gabi- Filho, Chefe da 16a Clrcu��cr�-

_____________�
' neve espanhol emiLiu esta madru-· çao de Recrutamento Mllltal,

gada um comunicado, afi�·ma.J1do - Convido a comparecerem a

que a resolução da assembléia das esta C. R. os reservistas do

Nações Unidas sobre a Espanha Exército cujos certificados se

"constitUe UJlI terrivel pre.cendente acham apreendidos nesta re-

I
para Q futuro das :nelações entre os partição pelo motivo de_seus
povos, os quais, em sua mai'Oria, respectivos detentores nao se

bem' cedo manifestarão sel1 pesar terem apres'entado nos anos
I t

.

I por essa ati [nele". .

an enores.

I I II - Os reservistas que se

encontram nas condições aci

ma, - deverão comparecer I
munidos de ate-stado de mise- I
r2-bili CLade (isto é, os que se·j
acham nesta situação) passado 1
pela Policia Civil, a fim de

fi-Icarem isentos da respectiva
multa.

Hel'minio da Rosa Luz
2° Tenente Secretário - Chefe ....----.....-------�

da 2a' Secção

tem o prazer do comunicar
à. pes.oas de sua. relaçõe.
o contrato de callamento de
•eu filho PAULO com a srita.

Valda Vaz.

Laboratório

partticipam aos parentes e

amigos o contrato de casa

mento de sua filha VALDA
com o SI'. Paulo

Strumiello.

Radio-Teenico-Eleetroo
Fundado em 1935

Montagem -ie rúdios, A I\\pli
fica CI ores-Tranemisll01'es

Material irnportad... direta
mente dOI U, 3. A
Propr ietá rio '

Otomu GeorgeS Büilm
Elecbe - Tecnico - Prófill8ioJln}

formado na Europa
Florianópol�.

'Rua João Pinto n 29 .- Sob,

I
I

PAULO e
confirmam

f.t0rian6po!il, 13 de dezembro de 1946

É UMA DOENÇA
.MUITO PERIG,OSA
PARA A F.illILIA .

E PAR.\ A RAÇA
-----

AUxILIE A COM-
,BATEL-A COM O

[!n� Itll]I:(Iltlll� II!!I

Amaro Francisco Garcia e

Erotides de Souza Garcia
participam aos 'parentes e

pessoas de sua. relaçõell o

contrato de ca.amento de
sua filha ODETE com o sr,

Osni Batista Oliveira
Camboriu. 11-12-46.

Nabor Julião de Oliveira e

Lolita Pires de Oliveira .

participam aos parentes e

pessoas de suas 'relações o

contrato de casamento de seu

filho OSNI com a srita.
Odete Garcia.

Fpolís,; 11-12-46.

ODETE e OSNI
confírmam

ESCRITÓRIO JURíDICO COMER.CIAL
A••untos: 'lJurídbos.- Comerciais--,RuTais e .Informativo.

.Endereço TeI. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte nOli'sa Organização antes de B8 decidir pela com

!)ra ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
empresa nSlta e.tado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRAtiCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 64

(

I
TOME IMOT'

APENAS Cl'i 11,00
l

Com e�s.a infima quantIa Voe4
. está auxIlIando o seu próximo.

O MELHORApl!:ftlTIVO I Contrib�a para a Caixa de Esmol.a.
� \oa !ndl�'l'ntCl\l do Flori.nó.ou.. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Como operário e como brasileiro resta-me dizer-vos que Aderbal R, da Silva, grande:
e sincero patriota, sente em seu coraçãe as mesmas aspirações da nossa classe

por isso é o nosso candidato. (Palavras do .sr. Pedro Mateus, na graftdiosa mani-

festação do operariado ltajaiense ao candidate da Vitória).

Florlan6polls, '11 t1E: Dezembro de 1946·

Uma lragedia pela madrugada
Blumenau, 16 (O Estado) - o dia .f·2· ne.gilSl-rolf, ao amanhecer,

uma dolorusa tragédia.
As � e 15 horas da madrugada, 6 ü[J)erári,os· e operárfas, afim

de irem ao serviço na Fábrica Gazes Medicinais Cn-emcr foi. A., Iorna,

ram urna hateira para aí i-avessar o rio Ltajaí e traospoi-tar-se' ao

local do trabalho,

Gesto digno de aplausos
.

:Estamos informados de qlW a senhora Valdonnro Alves, num

ge!;to l1e generosa solidc;riedade humana, está promovendo. uma cam

panha Jlai'a oferecer Um gl'al1de ,jantar a 100 crianças pobres - 25

cegcs (' 2;} alei,jados, }lO dia de Natal.

Pal'a esse fim .já estão sendo' distribuidos cartões no Restaurante

Estrf'la.
Numa ti»oca em que tão !)OUCoS os que se interessam pelos pobres,

a inieiatiya' da distinta dama mel'ece francos aplausos e é digna (le

encontrar muitos imitadores.

o onibus incendiou-se
Rpcifp, 16 (A, N.) - Quando

pa'8�a\1[t por ,eslLa capiLa,l, o ÔniJ:n.l,s do vleilculoO. F.i0aJl'am queimadas 36

(fll'r faz a lilllha ThElcÍ'f,e-João Pes- pessoas. e,11t1'e as quais vários Ye

�oa. "lIfl'rll a explosã'Ü do mo Loll', lhos, cr.imlÇas e mulheres, que 1'0-

inc'f'illidiJa'l1do-s'e' e e,s-tahellec'endo ram g,(Joco'l\riJdos no PronLo S000r

]1ê111ico pntre os passageirüs, os ro, al,guns dos qnai,s, em estado

qua,i,s a custo l}llderam sa.far-s·e gil'ave.

Combate
....

a bubônicapeste
Rio, 16 (A N.) - Segundo enc.amiifihado aqueles sanita- •

info,rmaçõelS do Sr. RobeTval l'i,stas, graça·s á vaHosa coope

Cordeiro de marias, dir,etor do ração, do Ministério da Ael'o

J?eparta.m�nto Na;�i()inal de Saú· I
náutica e OiS T�?,�alhos 'PTOS-

ete, o ServIço Nacwnal de pes.,
seg,uem em IIti'mos nOTimal,

te, recebeu ontem noticias de pare�endo qu� � surto �e acha

sua equipe de téonioos que foi í,loüa�Izado e lImItado, nao ten

mandada á cidade do Serro, em I do �Ido constatados casos no

Minas, afim de coopeTar com vos.

as autorida'des samH.árias mi-
---------------

.neims no combate ao surto de Sempre o «cambio
peste bubonica irrompido na-

quele município. Aqueles espe:' negro»
ciaHstlas >solicitaTam remessa Il.i,o, 16 (A. N.) - A policia re

de maiis material de diagnósti- ceheu denuncia que a bordo do
co, tratamento e desratização, na\'Lo elo loiele "Jangndeiro", 210
informando taJIThbém que foí re- Loneladas de b3Jnha e 3116 fal'dos
tirado material d.os casOIS fa
tais e dos suspeitos, para fins
de diagnó.stico labora;torial, o

que não fÔfia feito antes, por
faLta de temlPo para conclusões
definitivas
° material solicitado já foi

de carne seca, cle.sLi,na,dos a esta

('.apiLal, iam s,m' des'viados para

Nit-eroi, hoj'e transformada em

qual1lel general do cambilo negTo,
A polida apre,ell1deu a i111ercaJeloria
que elsLá 'sendo desca,rrega,da nas

doca,s do lo-ide,

V E N DE - SE
1 Caldeira a vapor, cilíndrico multibular com tubos de
diametro 4. c'lpacidade 150 H.P.• a. 100 libras pressão. fórna
lha central 0.75 cm., 52 metros de superficie, com coletor a
VClpor na parte superior de 1,lOx3,50 desmontavel por falanges,

com tubos, perteoces completos.

Informações: ._- CARLOS F. DA ROSA.

Praçe VideI Ramos n.O 17. -- ITAJAÍ

20 mjl primeiras comunhoes
RIO, 16 (A. �.) - Instalou-sfl', ontem sob a presidência

(lo.c:udeaJ Dou J�Ime, o IH'imeiro Cong'resso Catequista da Ar
(11�ldlOcese< Em dIversos pontos da capital realizaram-se vinte
ln:l !ll'!meiras comunhões, Á iard'e, sob a presidência do sr. pre'
leite, 121al�gurou-se a exp.osição cateq'uistica.· O CongTesso en-
,eenar-se-a a 22 do cOI'l'ente.

'

18 anes fechado

4 confissão da
de'rrota

num quarto
que .0 mesmo é doI ado, UC in�ul-I surado Yo]unlalri.ameol1tr. seu filho•..
ga r irrtel igencia.

I'
em virtude ele Lerem sido pro ibi-,-

O� j)��i,.; do .(,'�llllrJ,�nt(;\ ••ern:ilão cios te,r�1'irr1aÜ'lemenLe pelo l�le,smoOl.
deolararam que dm dlll.e IS anos

pois 1[',I,e desejava tornar-se um,
não conseguiram pene,l,'ar no i

.

ql.la,rlo 'cm que se achava
_
'·.lIclau- "l'ec,luso do mundo".

.

P�riga O abono 'de "atál
RIO, 16 (A. N.) - Corre em vários meios, que o preslden

te da Repúblfea 'Vetará o abono de Nata], caso .. mesmo seja;
aprovado -pelo Congresso. noutro lado considera-se Imprová
vel flue o próprio Congresso aprove o. abono, dado os têrmos»
em que colocou a questão (I ministro da Fazenda: o Abono pO;:-"".i
de ser eoncedído com um aumento de impostos e taxas.

RIO, 16 (A. N.) - O senador Ivo d'Aquino, líder da maio

ria do Senado, em palestra hoje com Os representantes da ím-:

prensa no Monróe, declarou .que. o projeto que concede o abono

ao funcionalismo público, ora em discussão na Camara, é in-

constitucional, de vez que envolve assunto que cabl(, privativa-·
mente, ao poder 'executivo e não .ao legislativo reso,lver.

No mesmo sentido manifestou-se 9 líder da minoria, sena

dor Ferreira de Sousa.
Como se vê, se o projeto passar na Galnã1;a:;- encontrará.'

sérias dificuldades no Senado..

De consagração, ete.
Conclusão

A banda de 11l11Sica que abrillt:m-

o expresso
chocou-se
Náp-oles, 16 (U. P.) - Ciu-

I co pesso,a,s ficararJ!, mortas e

quarenta receberam feTimen

I tos graves, hoje, quando o ex-

I presso Nápoles-Roma chocou

se com um comboio de cargas,

I
há pouüa distância daqui. .

Contra novos

impostos
lHo, 10 t-\.. �.) - Os comer-

Ao chegar a "caravana da Viló-

Clialnl,es yal'ejista.s ('<s,u\.o e],aboran- ria" a Biguaçú, grande massa po

do um mpoD1or,ia.1 qu,e Is.erá dirigido pular a aguardava na praça princi

ao inLeTv,('Ililor 1'cclre'l'a1, (luedes I �al, .ben_I C�11l0 jnúlll�ros can:os de

Mira:nda. COlDltra o re,cQJl1lLc (lo.Clrelo Ir'lor:anoPoIIS c'Onduzl.nrio all11g0� e'

e1.o gov.I)rno e,siLadlw,l, ma.iOI'Mldo adnllradores do canchdato elas for-

os imp:o.slos oe taxas. ças majoritárias.
Após pequena parad' j sob aplau-'

:ant tara as f(:stivirJ:h�('" o ·�lC')III

tara as festividades o acompanholFi
até o local da partida.

JA:\TTAR EM CABEÇL"])AS
Deixando a cidade de Itajaí, ru-

mau a "caravana da Vitória" aC:ül1l

panlhado de grande comis�ão e cor

religiolJários� para as CabeçudaSl,
em cujo hotel lhe foi oflereci�
aprimorado jantar, findo o (lufe
rUlllOU para Florianó!)olis.

CHEGADA A BlGUAÇú

Pari", 16 (('. P.) - Descolirmdo

I q lloP o I urIJiIhfl.u ela "ida moderna

não concede palia Ia humanidade

um minuto de l'CpOLlSO :e medita

Cão, um jovem fI'l'quen-laidor da

Univea-sidade rlleci,cIiu, -há 18 anos

atraz, reI ia'ar:-,�e do mundo e vi

ver COI[\.l'O um recl uso. A:;s.im. cIoe
siludido o uniwet-sidúr.io necolheu
s.e a. sua cama, ueclarande ,.que

senüa-s'e cansado c necessitava
de tempo para pensar, não se

levantando ela mesma, um mo

monto sliquel'; durante ,rssns qua

si VillLê amos, paca banhar-se ou

mudar (In a-oupa.

Hoje as autoridades í'raucesas

.

I 1 ,dels,C'obl.'il'am o moderno ermitão
Érn vil')Lucle das ultimas chuvas, 'a correntesa era \'l�h'81n.r e,,, fil:' -lrans:f�.nmado 'em. esqueleto co-

.me io do rio, a hate ira foi violentamente ar-rastada agues ,(I .aL"O W(

i}1
<. .

.,. .

.

,

.' .

'
. berto de oaagas e insetos e com a

chocar-se d,e encontco ao cabo da balsa, via-ando .em seguida e JO�
barba � .cal:lélOlS a tocaa-cm-Ihe os

ganrJo, os ]J�ss,�,gl,eirO� delll:l'O ,�Ia J .. :�'�,liaJd� massa hqUl�a, menos dois

I
pés, porém, com {JS olhos .ainda

que &t agam aI am
á smbar caçao vn ada.

.
. . vivos f:} brilhanles. 'J'ransport ado

A.u< orj,ios de s00011'l'üs e de verdadeiro desespero das viljmas.}. dí t' l H 'i I' . e ' .

.
. lme la, a>nwn ·e. para o ,. 0,])1 a

acudíeam as moradores vizinhos sendo salvo a jovem 'e o balseiro quel AI h '11
-

L'
'

'. .' ., , .: ' a i " D" d
.

vítimas só 2 corpos foram
.

) e·\'l- 1\ nao sem cus o, 1l0.IS o

�':-i!I3', arn agarrados a bateir a, as emaLS
JOlv'em a Inda 1)1),;;S ltlla ({)l'(,''<1,S para

en00nLr-ados,
_ Dcsisti'r an,s 'IH',ofarn<1'dorcs do seu

:\ !loIOl'oRa ,ocorr.encia c,ausou profunda 00nsliernaçao na cidade.
cI.aiUstro. os médic'(I,s .,j,r'clal'êuam

:Y(nguf:m /leva (lOS colegas
elo .. ])üil' ia da T((/'[te" o di'I'ei
to de defendei'em os l'espec
tivos Inl'el'es.�es P(ú'lidál'ios.
Folga/nos, a/é, em l'egisli'w' o

enl'llsiosmo ·com que o {a.3em,
entusiasll/.o tão explosivo, ás

vezes, ({ue ,chega ao 'ponto de
os lazel'cm confessa1" publica
mente asna pl'ó:úma de1'l'ota.

CVII� efeito, na secção "Pa

tos e Comenl'â1'ios", da f'dição
do dia doze du cU/'I'ente ân

Ijuele vcspel'Uno, há a seguin
te decluroção, jogada ú pnbl'i
cidaâe pelo sub-collscfente do
orticlli'is{a num daqueles mo

mentos ue aJ'I'onbo em que a.

alma força as imposições do

cérebro:
"Votar em úl'anco é favore

cer (I. silnaçãn, uma vez que,

por uma lei falha e estrúb ica,
os restos são contados pa1'(! a

. MAIORIA."

Ora, se os da oposição se

julgam com. a 1iwioria do elei

torado, como costumam JI1'O
danwl' alto e bom som, não

se justifica essa 'úweslida a

.'Uma 'lei "falha e esll'ábica."

Deviam, antes, enaltecel'-lhe

os dis]Josit'ivos, pois al(�m dos
votos dos seus correlig'Íoná
l'ios, conlcwiam eles com a to

talidade dos votos em bl'anco

p((1'a 'ma'io.,. '/'esonancia de sua

vitória.
A "'Vitória" que eles enten-,

c/em, porém, é a ele clois de

t.lezembl'() de mil novecentos e

quare,nta e cinco e dc!'Í a oge

l'iza,

Bern haja, ent1'etanto, aque
la conf'issão.
Ás tantas e tão categóricas

consa(Jrações recebidas pelo
candidato da vi/ó1'ia, a do Ó1'

gão oposicionista merece elo

gioso destaque, cu.Ja sinceri

dade ningttém conlestw·á.

Dtfpo,;s disso "viola ao sa

co."

•

A s�gullda etapa da
gloriosa jornada

SOS, rumou a caravana para Floria

nópolis sendo, no caminho, cntll

siàsticamenle acpIaudida.
Desembarcando em Florianópolis,

Prosseguindo em sua cam- ao lado do Hotel La Porta, foram o'

Pánha política, deverá se' tlr, Aclerbal e sua comitiva condu-'

guir, amanhã pela manhã,; zi([os pelo povo até a sede local do'

pata a região s�rrana, o dr.1 P. S. D" o.n�e incalcu'láv.el e com

Aderbal R da Silva. i puda l1lultldao os r·ece;pclOnou, sob

O ilustre estadista, que se, vibranúes salvas de palmas.

[far.á acompa.nha,r do.s ,car�va- Saudando o "candidato da viló-'

I nelTOS da VItoria, VIS1 tara os rIa", usou da palavra, pr'Oferinda'
municípios da região serrana magnífica oração, a cxma. sra. !prof..

I M�nt·ldo O pre�o
Antonieta de Barros, que 'foi deli

li "rantemente aplaudida.' Falaram,.

Salvador, 16 (A. 1\.) _ A Co- ainda, os senhores, dr. Rubens de
Arruda Ramos, dr. Othom Gama

cl'Eça, sr, Florismundo Garcia, líder'
oplerà,rio, sr. Clito de S'õusa Diasi�-
dl'. Biase Faraco. y�

mis,si'í,l) ,rir TabclamHllto nmnle've

o [)I'CoÇO de de,z oruzleiros para o

qllilo dr cal'.ne ·sem osso, e cinco

crllneil'os, com osso.
Aograde·cendo a dembnstração de cu-

E m t d ,rinho que o povo f]orianopolitano
Dcerra eu o as -

lhe tributava, proferiu incisivo dis-

t· ·d di·
.

curso o dr. Aderbal Ramos da Sil-

a IVI a es egls-' va, que o eleitorado 11vre e cons-

I t"'V8l!
cíenlie de Santa Catarina sagra·rá

ii lJ
. I vitorioso nas urnas, a 19 de janeiro'

Rio, 16 (A. N.) - Realizou- de 1947, ,

se ontelll1, sób a pire.sidência; ão ---------------
sr. Honório Monteiro, com 85 1& d d ONUd�putados, a reunião de en,oer- 1:1 se e a
ra;mento da legislatura oJ"diná- Nova York, 16 (U. P.) - A As

ria da Câmara. Falaram vários sembléi,a da O�U' apro\,ou o Eagú

deputa.d'os, que ho·menagea.:ram Side, 180m Nova York, como calpita!'
a mesa, tendo o preoSidente 8;- pEn'mall1oorr.le da ,o'l'ga]]iz,açãó A yO-'

gradecido a.s maníf;e�tações� taçi10 foi; de '46"contl'a :7.-
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