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uftderbal R. da Silva é o candidato do povo a quem ele amâ �.,.� 'i1_lt· o
candidato do povo que o quer e o estrma, poruue o self governa se p

{/'

rã nu

fulu,ro' pela eficiencia das jniciativas, pela probiidade dos atos e pela elevada visão
das. cousas, sempre' voltada aos super'iores interesses da' coletividade. '(Discurso,'

do sr. Prologenes Vieira, no empolgante comicio de Mafra).

Efi&rada....
t....,.._..o::�.�""""'._.,,__

lChamado o embaixador
norte-americano

Política Partid
,

ana
•

Il'ASH1XGTOA', /8 (D. P.) - o secretário de Estado, Burnee, de
claroú (/OS iornalist.os que pedira 110 embaixador em Buenos Aires,
stessersmitti, que viesse a lVashinglon, par« consultas sobre questões
do Departamento de Estado, relacionadas com a América do Sul e))�

aero].
BYI'l1es disse q�'<J não tinha a intenção de pedir a renuncia de

Messersmitli, nem SI tia que o embcixador tivesse o desejo de j'enun

ciar ao seu Ç01'(JO.

o MAIS ANTIG0 DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Ameaças ao Em sinal de
�. _�90�_ palecle real protesto

Londres, 18 (U. P,) - A rcsi- ALc;nlalS, 18 (D. P,) - A Grécia

rlenoia rral de Buokingharn Pa- chsurvará uma hora de "luto n3-

lace i'oi hoje ameaçada de um cional " entre as sele 'B Ias oito ho-

ataque a bomba. rus da manhã, em vista da iejei-
"'ais duas ameaças telefónicas ção pelos aliados eras rciviudrca-

N
·

t M' V
foram l'irilas hoje, rplevléllldo o. nu-leões na:io.nais gregas. As bandei-

OVO lU erventor em loas. - otacão nas araías.; - Os �:l� :�'�lil;��s �:�����f.�'�'�. a 23, ries- �·ü�)S P,:t�l�S 1���t::I:��� a mero pau

futuros gover;nantes,. - li, propaganda. em São Paulo. '

A Caravana candidatura, cujo impulso, nes- pi-aias do ma, e c,L",õ" de ve- Encontro Peron - Dulra - Derreta
tes ultimes dias, vem caus.an-l raneio, POiS, coincidindo CO\}1.U MONTEVrD:8C, 18 (U. P.) _ O chanoeler Rodr iguez Larreta,

da V í tóri ii do impressão no seio dos de-f época l8JprÜipr1alÔl,a pau-a
_

as fél'ia:; re,c,el'illllllÜ-se aOR rumores dle uma lPl'óxima entrevista dOlq p[�E'lsid,en

�1�i S partddos. A capital ban-! d� �!m �I� ano, as leJ':'lçoes en�on- 1 cs P,f'Il'Ón, da A.rg,Pl1lbi[],(l; Dutra do Brasi l ; 10 Berreta, do Uruguai, de-
Le ies, 1.8 (Estado). - Vibra deírante, ja barulhenta por na-ltlalc1o. gr-ande numero ele votan-

clarou que "até o momento nada há de . ofioíal" 'a êsse ,respedlo,
de entlJsias.mo_ .a região ser- tureza, está se tornando ensur-lles em pleno v,�ranello. De I{lI:OJ'do.! o.JJ..'3Ie1'\·and'Ü que, entretanto. a ififlia é perfeitamente víavél.
rana com a v isi ta do futuro i decedora com alto-falantes em com o. que consegurmos apurar o

,governador do Estado, dr'l' toda pas-te apregoando as vir- Tribunal Regional Elei.loi-al cogila A' t
-

dAderbal R. da Silva. Embora tudes de cada candidato. Note- de instalar nas nossas praias de ques ao a
nascido e..m Florianópolis, o se que ainda falta um mês pa- mar, urnas especjais paaa reco-

Indl·ailustre ca.tarinense é consi- ria pl<eiJto... Ilhe,r os votos dos veranistas, evi-
..

derado filho desta gleba pro- I
tando que os mesmos se vejam Np)' Delh i, 18 (D. P.) - Haja

missara que se honra de he- FALOU EM CAMPINAS O SR. ObDi.g-acL,os"
a viajar naCJUOIe,S

dias I Oa1l;':HnJa1' Ali Khan, ministro da

ver dado' ao Estado, homens BORGHI I para as sedes dOIS mumcrpros Liga Mussulmana por Herts 110.

dos

r:ha1.s, '

ilustres e .estadis- S. �aulo, .19 _ O sr, Hugo m�i" ��'<Íximo.�. :�'�\l1:bfl:l1 ,e"[l� ::�I g'!)\'!'r,no, i,n1,l'l'i?�' indiano (,lll'rl�ll'ou
tas lnSl.gNes, de CU1d gran- BO'rghI realIzou um comício I COol.taÇdU d,] JlOM�II)]l]Jdlade d,c "u qllr ha\la pemgo díe nO\a" explo.
diosa obra administra tiva o em Ca,mpin;s, sua terra natal. I a,dmiliflo ao elei,lol" eX!.e.l'cer () di- "óPs da vonLade (lomunaI s'e o go

dr. Aderbal I>erá con tinuador A ass,istência ouviu-o sem
reato. do, ,'aLo ,em tl"laJes cM�acte-1 verno bl'iGanico não. S1eguü' uma

emérito. . alplaudir. E o sr. Borghi, revol_jl:lISL1ICO:; cle p11am, CO�lo. �alço.ed,
e polItICa clal'a ago.ra .o..u uglr ele

Todos os problemas q ue se I tado com a fri,eza dos se ._
I o.upas ,de

banho.. Nao 1 esla du- aOOlYI,o com uma po.lltIca nessps
us COI .

1 Id I' d d
'

ligam ao maior desenvol- religionarios atacou v1'01 ,t _/"Ira a mc,C1 a, a em e lemOCl'H- mo.ldes, Lo..

;�r::;:t�l1���tr;ia���cip��s i�;:: mente ... o �r
.•Mar,

io Tave;,�:e�·1 ���,e,�����ei��f;���:�çci��� ,aumenle o.

Importante)
-

M--a-j-s--r-a-c-ionamento
ligencia, na vontade e na �OMEAno I�TERVEN1'OR EMI X '

superio,r orientação do Can- iVII;">IAS /-\ POSSE DOS Fl"'1'�ROS rodovia 'na Fran�a
didato da Vitóría, pIossegui ]{' 18 'E) 1)' ,GOV,EHNANTES E},)1'A:f.i!DAIS I

'

.' " . ,

{"
. ,10, ( <. - l:antlc dos iaLo.s! Rllo., 18 (E) _ ALI' o. 1)r€8ente _\maUM, 18 (A.. N.) - ChegoU am

. ,'., T
men to _ten�z e e lClen t� a t: c;on"umados, o pre.sldent.e ela He- �,'. � I ao Amapá, as primeIras máqulllas Palls, 18 (T. P.) - Ao mesmo

a soluça0 fInal que d1sso e ", l' ··t d'
momenlo., IlHO. rX1Sll,e qua,lquer

,. , temI) o. em qu,e aumenLa o. rigor, pua lCU a,c,ell o.lLl ü pe ],do. de de- d
-

J I d e demms equlparnentús mecamcos
fiadora a sua nobre perSa-I n1il�são do Sl'. Ko.raldino fie Lima d

Isposo.çao. lega acerca a epo.ca c1lcsLina«I�S 'i co.nsl"uçã� duma 1'0.-
do inVeI'llo. na França, o.s parisiell-

l'd d d 'd d- d "

' a pOI�se rlo.s g'o.\lell'nantes eslJadu-' ,< "

I t- 'd f'na 1 a e e Cl a ao e e em "imas Gepals ,e J1.0Ill1leOU para ' . . . düvia rio lH'1moira classe que li- SPS os ao. ame,acaao.s ,e so reI no.-

t
.

t' d t d " .
.

al,S a sene:m el,EllflÜiS oa 19 de Janel- , �l, , f'
.

L dpa rIO a SIncero e evo a o SUb&t,](,lll-lo. o. ,eng1en]},ellro.' Alcides .' 'a ,: a, ria c'clacle a' IJasn aérra
\ 0,5 co.r ue,s no::; o.r neClmel1i os le

,

dI'
.

,

1'0. 1JE'm como ela maneJ.ra a S1e[' g 1" '<,_qu, I 'c ,I"

J
..

aos lI�teresses a co etIv1dade. Lins, dtreto.r da EsLr,élIc1a de Ferro. ,,:, . d ,'. ','l'
,

mais &edentr,io.,!l1aI do. Bra'siI, Io.ca-, eleLl'lcld.a,de
..

Ass1m como no Oeste Cata- L I r
O'-'beI \1:11 Ia Ia lle�i]Jlell o..

.
' , ' . . .

.
' . ,

eo.po.l c ,ma.
_, O mlÍflliÍSÜ\o. Llafay,eiLt,o de Andl'a- hzacla no lernto.rlO e o.nde lestr-, Ao que se mfo.rma, l1IesLa oalPltal

rlnense, repercutua em

tOda" A, IIDlp,nessuo. glElraI e a de. que da, [ia sessão. de ll'oje (1-0 Tri,bunaI Vieeam aC[llal'Lelado.s o.S no.l�lJe-'a:me-'lo �acionamonto. da fo.rça eléLrica
a serra, de comuna em doe quanLa,s esoolhas o. Pl'flsldenGe S;

.

Fl'l I L ri,cano.s durante a ulLimf guerra ,,,era aumsnLaJd.o dentro. de poncos
comuna, de canhada em ca·

I DULra tem fei,to pal'a carg'os ad- ,up,el'lo.�, : 1811 ,ora, L,�lmo�en ou mundia'l A baso() foi l'e�('ntemon(o dias IpriNando. o.S franceses de
nhada, a aclamaçâo do eJeito-, ll1Iiuli.sbrai[,i'\il(}S, nenhuma l"l\Ii mais ld1mUa lllJ 'l,ca]çao. ndo [slen lf o. e sela' 1"llll'l'('g'Ll� a's rO"l'CaS ',. ell,�ll"l'cl"da'd,e duas n,o.'j'Les ,e (,lo.l'S
d

.

t· Ad b I Rd, lei e,1'll1'1l�a,(a a a ,a pa,ra 'élIque e '-" ,'.e • da pl'l'melI'a cC '

ra o, conC1en
e. er a .

al:1COPl'lada cJ.o.,CIlloe
Ia daquel,e Lécni- ".' z'o.na arrea da FAB. dias Ipo.r �Ie.n}<lna.

Silva, o fU,turo governador co..
élIoonlecimenbo, le\ a,nlando. a 111-

_,...

de San ta Ca tarina. O engenheiro. Alci,des Lins é
poLefle de um pl'onllnciamento. do.

A A." 1'" filho. do saudOi3o. n·ünis1.ro. Llo. Su-
Tribunal '0.11 de um lalo. �Io.s pode- ., rgentina repe e
l'C1ti lexlocLllnio. e I,c.glslaüyo. I

INl('IADA A CAMPANHA ])nemo Tribunal }<',eclle-ral Ect,mun-
:\Ta prüxima Ise,�,si1o., a iniciativa I :\"01',\, YOR,K, 18 � C. P:), - O �;l'. Jo.sé )..]'ce, Chefl,', (!'a dIP,Irg1a�ã()

]�LEITORAL EIU S. PAULO cio Lms. :.\'ascelu 'e s'e educo.u em
daqu.ele mag:iISlll\a,clo. será 'exl3mi- dia AI'g'f'iJlÜlla HS :\açoeLS ll�]i(.las, !"e�),ellU 'esL� IlJOllhf' u" declal'aeo.c,s

" .

I
Minas, (l.pl'ais, Isondo SLla i'a,milia [ I 'I I 1"\' I I bl I 01 �.l

nada, quancl,o. s,e cOllineoClrlÍ tam-I f,r,j, I::}JS po o. S1,'. ,�v,a.l'ez ele "a�'o" lIc-m' repu I�cano., eiSpalll 1
, suu}re o

S. Paulo, 18 (E.) - Começa uma das :rnai.s ,LI'adiciOlmils da- I I J A A· V h f ad .Ar
b0m o pal1.'eoe'1' do Ij)'ro.cllr'ado.l' g€_ palJiC' filIO' iUPllOS we,s na mCl'lca. ayo, ,aVIa a"ll'lUo j o ql;e a .-

a ser intensifioada a can1Jpanha que le Es,La.cJ,ü/. \OC,uPO LL OIS Ol::t:l'go:s raI àa Rei) Llbliooa sobre o alSlsllmlo.. I gll"llJLi 11'3. ",so,]J U govorllo. de, PCIl'ón, co.ns Lllue ,o. ponto termllna J o.CI-

eleiitoral em S. Paulo. .o sr. do pr,ei:oiLo de' Bel.o Horizo.nte ,e ('[:'I11l.al elo l�ixo. Enquanto os naJ<;isLas reunem suais rlISl)ICI'ISlwrlns 101'-
Mário Tav,a:res, candidato pes- ÜB ,s'e,cl'letári,o doa,s Finanoas no. p� na "EUI'tlpa, Llma s,6rie de g'olp,es cOill.Ll'á a d,elil1olcm.eia ostá slendo

sedista, pronunciou domingo g'OY'OrUiÜ do sr. Antonio. Carlo.s. .] B 0\,' 'os" Disse Al'c,e que as arjl'macõ(',� (I,e deI

TeraF que prestar
jJl'ep<waüa «\111 ue,no.s _ll'.I. ,,'

seu prime1To di,s:culiso no inte- Não. se Lrata, ass.im, dle um es- -, tVayú nã,o suo <0X'a as.

:rioT do Estado, falaludo em Pi- tadista impro.visado., como. a maio.- __,_ . �=:_:_==__=__=_=::_:_::_:_-:---

l'assununga, terra do ex-inter- ria do.ls que e,slão. sendo. co.locu- COuta s S
O VALE DO ITAJAÍ

ventor Ferna.ndo Costa, a cuja dIos '1Ji(�uL!'aIS unidaldes, mo['ml',wle uspensa Ô PrOCUl'em na Agência;
memória fo'r.am prestadas ex- no. no.rte. Pal'Íls, 18 (D. P.) - O co.ro.neI por.� ca-o

Prog'l'eSSO,
cepcio,n.ais homenagens. No ,Pala;!ldo. á impronsa, o. enge- André ,de \Vavrin, que dur8JllLe a Iex lu" LIVRARIA 43, LIVRARIA
mesmo dia, o Sir. Hugo Bo,rghi, nheiw Alcides Lins adíanLo.u que, guerra 'era conhecido. ,por "Coro- RIO, 18 (C. P.) - O p,l"e,si- ROSA

candLdMo ',trabalhli.Slta falou e,m lúnda' nesta,s 2f[ ho.1'as, orga,nizará l1!el Passy", quandu era (lhefe de dente Eurico Dutra eXa!r'OU o

Campinlas, sua terr,a natal, des- SirI·] :slecr'eJal'ifa!CIo.. A'g.'l'le,go.ll1 l0o.nsi� co.ntra-'espionaglPJm do. glooeraI De seguÍI1te ,d:8Jspa;cho na e_xposli- OCUp:ll ca-O "'0 ,.!:lI. I'dobrando Iseu programa de go- dera,r ardua 1ft sua missão. e, que Garulle, Co.in-wal1eüeu ho.j'B perante ção de motivos da carteIiI'a de
I

UI
,

.I u

vêrno. Enquamlto isso, o tpil'O- .só se J.�Cisülvem a �wei1a-Ia para a wIÍlissão. de inquéri,to. no.mefrda e�p'Üll'Itação e importação do Teerã, 18 (D. P.) - O Q. Gono-

fe-ss'Ü,r Almeida Prado dJivulga s'Clrvir iVLinrus e o. Brasil. PEito gov,erno., que está invesUgan- Banico do Bnasil, refler'ente- r raI do exél'CÍ'Lo. impel'i'al .persa;

s'eu primeiro ma.nifesto ao elei- '" do. 'as a(lusacões de que o.S fundos mente à expol'ltação de oarne' info.rn.a que tro.pas do. Iran ocu-

torado, dizendo-se candidato O EXERCICIQ DO VOTO NAS do. seryiço. socrdo. que lhe foram bov�na e sub-produtos: "Ao,s
.

param as ultimas cidades da pro-

extra-Ipartidario, apesar de ter PRIAIS DE MAR co.ll.fiJado,s tivEiram deis tino. impró- senhores ministros da Fazenda! vincia do. AZler,baidjan e atingiram

sido lançado pela UDN. Por I Port,o Alegme, 18 (E.) Dma prio. e fo.ram utilizado.s neg'Idg'en- e da Agricultura, para plrovi-I a f1'onl eÍl'a da Dnifto. So.viética em

outro lado, o sr. Aderna,r de Horta iniLer€SlSi8Jnte palia as pró- tem0nue. denCÍlarem no sentido da sus- t,o.do.S .os pontos impo.il.'Lallles. '1'0-

Bamols continua percolrren!do o' ximas ,elleiçõ'C1s de janeiro. é .a que Na estação. lo.oal dos Telég'rafo.s, pensão da ex:polrtaç�o de ptro- da a pro.vincia acha-se 'ag'o.Tu soh

jnteri'or em p,rQpaganda de sua I se refol�e á que�lã,o. do. "ato. nas esLfto. l�eti,clos telegramas, para: dutos industrializados", CO'nll'oI,e cio go."el'no do Iran.

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de R>erlação A. DAMASCENO DA SILVA

Ano XXXIII I Flotlanój)olls-�Quint-a.;eira; 19 de Dezembro de 1946

Esperado em.

p_ Alegre
Porto Alegre, 18 (A. N.) - Eslá

sendo esperado hoje, nesía capi
tal, o sr. Jo.ão DauL Oliveira que
Coi co.lwida.a:o pela Federação. do

Comércio. VarejiRta para assistir

á insLa1ação. o.fi (\iéllI .do. Senac. Di

v'er,sas ho.lmetIlJ3jgons serão. prcf'1.a
das ao. rea!i.zado.r de,s's,e mo.VÍlmen-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Qurnla-h!ira'9 de Ct!zembi'o de 1946

I
assim eram os horrores nazistasl
Nuremberg, (D. P.) - A Haanburgo, (A. P.)

I
t�smu�ha da promotoria Heill- 'I" Odette 8arsolll, heroína brítaní
rích Viehnneg, que "disse ter ca € detentora da Cruz de

.' dPassado cinco anos no campo George, declarou, em deIPOi-[ue concenoração de Dachau, mento, que príeíoneiros foram

depois de ter cumprido pena de queimados vivos no crematório
-------------- prisão por crimes de traição e do campo de concentração de

talsirtcação, deolarou na Corte R ' br k 8 d .-

l\'Jf'J't N ...... A'
avens lUC. eu epoímento

I
'.iI.1: ar' orte- mericana, que f

.

d .' .

eSit'a'
.

1 d 2" 'do
01 presta o perante o tribunal

.

JU glan 'O '-' m� lCO:S na- dos crimes de guerra qu está

,ZIISt3JS, que as experrencias so- tuncíonando ne-sta cidad:. Re""
bre o enVenel13Jmento lento latou ela como podia ver o cre-
com cianureto de potassío ma- matórío, de sua €SttTeita cela.
taram dezenas de pessos nos "Eu VI' I1'-' a as pessoas serem e-

campos de concentração. .vadas para o fogo do cremató-
Dec-larou que 1.084 pessoas

f rio. Ouvia distintamente o

morrer�m nos campos de_ con-I abrir e fechar das portas, E

contração em consequencia dei nunca mals voltava a ver aque
experlencias teícas com ínje-j Ias pessoas, depois que elas de-

ções de agua do mar. I saparecíaan totalmente".

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

�tACP"ADO I ClA.
Al1âDOiall" Repr••entaçõ•• em

Ge..al
Matri:a: Flol'ian6poU.
Rua João Pinto i n, ,.

Cniza Po.tal, 37
.FilieI: CreSCiÚlUQ

Rl1a Floriano Peizo,to, ./D
(Edit. Pl'óprit».

T.legrama.: ·PRIMOS
Aq.nt... '0.0. principal.

. munioipiol do E.todo

Dr, LH. G S, Medina Parm. Nõrbill Alll8s ee souza
Yarm. L. di! Costa AvHa

Exame da sangue, Exo.nte pal!'Q verificação.
de cancer, Exame de u:rina, Exame 3)ora

verificação da gravidez, Exafi.1.6 <1a escarro,

Exame para verificação. de do.enc<:ls do

llele I bcce e cabelos, Exame de fézEls,
Exame de $ec:reções.

�utnvaccin(jg e tl'an8Íu3ão de &OngufoS.
�xame quimico. de farinhas, bebido.

café. águas, etc.

Laboratório
Clínico
JOÃO PINTO, 25-
Fone: 14M3

Em frente 00 Teliouro
do Elótado

FlorianópoUs

I
_______________....__am_.........I....�

NOVAS UNIDADES DE LUZ
E ELETRICIDADE

Paris, - (8. F. I.). - Du
rante as sessões realizadas em

Severes e Paris pelo Comité
Internacional de Pesos e Me
dídas ton-am tornadas decisões i
cientificas muito importantes '

relativas à unidad ede luz e

eletrícídade, termometría e ca

lor.
Essas decisões imternaoionaís
eetão relacionadas com 'O pe
dido de alterações feitos já
em junho de 1939 pelos comi
tes consultivos.

Piara, a luz e eletr icldade, as

alterações toram aceitas por
unanimidade, depois de vivas
discussões. em torno da tese
alemã que se opunha a uma

modificação imediata para as

unidades electricas. A data de
entrada 'em vigor foi fixada

. Pl1ara 1 de janeiro de 1947. As
nidades eletrícas chamadas
ínternacíonats " e, de certo

modo, convencionais, .serão
substituídas por unidades ab-
solutas", derivadas direta-

Radio-Tecnico-Electroo

mente do sistema metro-qui-
Fundado em 1935

Iogríamo-segunrlo.
M<lntagem 'de !'ádioa, Anlpli-

ficadorss-Tranami"oi'ss
AJs relações de transtorma- Mabrial importad.. direta-

ção são as seguintes: 1 ohm
i mente dali U. 8. A

ínternacíonal médio: 1.00049 Proprietário
ohm absoluto; 1 volt inter- ütcmar Georges Bõhm
nacional médio; 1.000 34 volt

I
E�ecbe' Tecnico - ProfilllliOJ\a)

nbsoluto.
formado na Europa

FloTianópoH.
A unidade de íntensídade �u(J João Pmto n. 29 .- Sob.

Iumiriosa, chamada "nova ve-! iII!!! !J!_!!!_!'!! --------"

la" será praticamente iden
tíca à "vela decimal" atual
mente legal na França. Define
se de modo que o brilho do cor

po negro, à temperatura da so

Iídifloação da platina, seja exa

tamente de 60 "velas novas"
po-r centímetro quadrado.
No que Te'slpeita ào calor o

projeto' do Comité Consultivo
era substituir à unidade de
energia (watio-hora) pela an

t��a caloria baseada nas' ,pro
pnedades da água definida pe
la equivalência de 1/860 wa

tio-hora, mas esta tI'anlSif.o1'
mação foi IpI1ÜiTrogada. Pode
citar-se, como exemplo tipico
da unanimidade internacio
nal, a adopção destes dois
-grupos de novas unidades
baseadas no ststema métrico
francês, e que serão oomuns a

todo o mundo. O Comité In
ternacional considera igual
mente a pos,sibilidade de COlllS

tituir um. paodrão de longitu
de po'r meio de uma onda lu
minosa emitida pelo isotopo
198 do mercurio pelo isotopo
84 de kripton.

FARi\'!ÁCIAS DE PLANTÃO'
Estarão de plantão, durante fl)'li

Cadastro Social'do (,0 Estado) �;��c�a��zembro, as seguintes'_

10 doming-o - Farmácia NelsoIl!>"
- Rua Felipe Schmidt.

7 sábado - Farmácia Moderna.
- Praca 15 de Novembro.
'8 domingo - Farmácia Moderna·

Nome
-- Praca 15 de Novembro.

.0,0
o o ••• o.. 14 sábado _ Farmácia Santo-�"

Sexo EtC' iJ D N IAntônio - Rua João Pinto .

.............. ,s. IV •••••••••••••• • asc , 15 domingo _ Farmácia Santo"

Pais , , ..................................•. An;ol'ni�b-d Rua FJoão .Pinto� .'
'-' sa a o - armacJa Uatarl- \?/-

Esposú (a) .............................................•.........•..
nense - Rua Trajano. ,

22 domingo - Farmácia" Catari-·
uellse - Rua Trajano.

25 quarta-feira (Natal) - Far-·

Cargo do Pai (mãe)
mácia Rauliveira - Rua Trajano·

•.•.••...••.• ',' •• :
..••..••..•••....• , . . • . . . . • .• •. 28 sábado - Fármácia Santa ,I

Observo
AgosLinho - Rua Conselheiro' Ma-

.. ' ...................•...................•..•........•.•..••. ,fra.
'

,

29 domingo - Fármácia Santo·"
• ., •••••• � 1> •• 1> ••••• o o •• o •••••••••• o ••••••• o •••••• ,o o •••••••••••••••••••• 'Ag'ostinll0 _ Ru'a Conselheiro Ma--'

Agradeceríamos, também,'a gemltileza de noticias de nascimentos, fl·aO· .

t- serVlCO U(} urno será efetua-·
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. I do pela Farmáciã Santo Antõnio,.',

_________________________
' ) siLa á Rua ,João P-into.

I laboratório

DOENÇAS,NERV�SA.b

Com os progressos da mediellla
hoje, as doenças nervosas, qnande
tratadas em tempo, são male.<l per·
feitamente

I
remediáveis. O cnrandeí

..ismo, fruto da ignorância, só poda
prejudicar os índívíduos ,afetados d.
tais enfermidades, O Ser/viço Na·
cional de Doenças mentais dispih
de um Ambulatório, que atende lira
tuitamente os doentes nerT080S l!.l·

digentes, na Rua Deodoro 22. da. :
ls 11· Ihoru. diàriamentL

I Visite, 'em ,ompron;;ssos
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33

Florianópolil!
Livros novos e usados,
em diversos idioma;!.

ou no estrangeiro.
Emprego ou Cargo •••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 00 ••• 0 o ••••••••

Peddmos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de compl<etarmos
quanto antes, o nosso Inovo Cadastro Social.

Desembargador Alcebiades
V. SilVfira de Souza e Nair
f. Silveira de Souza'

'participom 008 parentes e

pelisoas de suas re ações o

contra<t.o de casamento de
lua filha MARILII\ tom o

snr. Antonic CarJOII
"Ouin'tana BriUo.

o ESTAD.Q:;
Redação e Oficinas à rua João

Pinto n. 5

Diretor: BARREIR@S FILHO

Proprietário e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI

Díretcr de Redação:
A. DAMASCENO DA SILVA

Chefe de Paginação:
FRANCISCO LAMARQUE

Chefe de Impressão t

JOAQ!'il\1 CABRAL DA 3ILVA
Rep resentan te:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar

Tel- �2-5924 - Rio de Janeiro

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

Novidades todas
semanas

.. I

I Vva. Alice Quintana
Britto

tem o prazer de comunicar
ct9 peSloai de suall I elaçõe.
o contrato de casamento de
seu filho ANTONIO CAR-

LOS. com a senhorinha
Marília Silveira

de Souza.

, ,

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Àno . Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Mês Cr$
lIJúmero avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre ..... , Cr$
Número avulso.. Cr$

d
,I

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

e ANTONIO CARLOS I
I

'I MARltlA
I ".,

'confirmam

l

',j
>i

I
'i;

Estatística !
.

Nem Todos Sabem
'

�
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
V ida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País
Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOI

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
dev.olvidos.

A direção não se respon-.
sabiliza pelos eonceitos -

emitidos nos artigos"
assinados

NOSSAS SECÇOES'
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politisas
Nota. Locai.
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finança.
Vioo Bancária
Nota. Científicao

:..

Natas Rurais

Pelos Municípios
Assuntos Internacionaia
Concursos
Artigos de Redação

D. F. AQUINO
Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

"

Esportes

TELEFONES MAIS NECESSITAD'OS
Bombeiros .........••...••••••••• 1313;
Policia ,.' .' .... , , ..........• , • •• • 10n"
Delegacia O. P. Social ......••••.• 1578'
!liaternidade .. ,."."............ 115�
Hospital Nerêu' Ramos Ui
Santa Casa ... ,., ... ,............ 103�'
Casa de Saúde' S. Sebastião ..•••• U5l
Assistência MÚbicipal ........•••• 166#
Huspital Militar, .. ,............. 11&1
14. B. C, ,.................. 1530
Base Aérea � . . . . . . .. • .. • .. • 78s ;.

7' B. I, A, 'C. 1591
Capitania dos Portos , • . . . . . • . . . . •• 1388
16" C. R. 160&'
Fô.ça Policial .............•••••• 120�
Penitenciária 151ft
NO Estado" 10:12
• A 'G�zeta" 1651\1"
"Diário da Tarde" 157'
L. 8. A, 164ll'"'
Em!>. F_er�ia ·Ortill&· •••••••••• lO�"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eis a diferença!
, ANIVERSÁRIOS

Rodolfo A. da Costa
Receberá, rua efeméride que

: hoje transcoríre, inúmeras feli-
,dtações por parte de seus pa-
rentes e amigos, por motivo de
"seu andvensár io natalício, o

, ..ST. Rodolfo Antônio, da Costa,
,2° Sargenlto do, Exército, S81'
.vindo na 16a C. R.

Ao 'distínto aníversarrante.]
I os melhores votos de perenes
telíctdades, de "O FJstJado".

Prof. Clementíno nritto
'I'ranscorro, hoje, o aniver-

,�sarlO natalício do sr. profes
JSor Clementina Fausto Barco
lho de Britto, alto funcionário
.da Altandega desta capital e

pessoa grandemente relacio
'nado em nossos meios sociais.

As rehcitações que receberá
por tão auspiciosa data, junta
"mo's as do "O Estado".

Antônio Pereira
Comemora seu natalício ho

je, o sr. Antônio R. Pereira,
.do alto comércio da capital,
propríetáráo da casa "A Mace-
,donia" .

Srta. Lourdes O'Donnel
Festeja mais uma primave

ra, hoje, a snta. Lourdes O'Don
nel, filha do falecido major -
O�Donnel.

Sra. Sueli Pereira Cunha
A data de hoje assinala o

',.aniv,er,sário da exma. sra. Sue
li Pereira Cunha, espôsa do sr.

Osmar Cunha, funcionário do
Banco do Brasil.

Menino João
Faz amos hoje, o menino

: João, filho do sr. dr. I-Iercílio
"Moedei,ros, ínteg.ro juiz da 2a
Vara da capital.

Men.ino Henrique
Também faz anos hoje, o

menino Henrique, filho do sr.

.:FJ;anci.sco Duarte Silva.
"Sra. Celia da C. Línhares
Aniversarfa-se, hoje, a exma.

-sra. Celía da Costa Línhares,
.espôsa do sr. Emanuel Lmha
":l'e8.

Sra. Felicidade Almeida
Passa hoje, mais um aníver-

.sánlo da exma, sra. Felicidade
Almeida.

Sra. Laura Grumiché
Defluí, nesta data, o aníver

.ssár!o natalício da exma. sra.

"Laura Grumiohé.
Menina ll'Iaria-Pracídlna

Espezím
Vê passar hoje, o seu pri

"meiro aníversárto natalício', a

galante menína Man-ia - Praci
-dína, dileta filhinha do ST. Luiz
"Monta Espezim, comerciante
nesta capital.
Fernando Antônio Pereira
Faz anos hoje, Fernando

Antônio Pereira, filho do sr.

Amtônio Pereira.
'VIAJANTES
'Relaç.ão de passagetros desem
"barcados nesta data pela Ae-

ronave da Cruzeiro do Sul
Timbira PP: CCB

De São Paulo : José Anacle- FALEC Ill'IEN'l'OS
to Cardozo. D. ll'Iaria Julia Franco
Do Rio: Fernando Olavo Repercuniu dolorosamente

:Santia.go, Tzaura Rocha de
I em nossos meios sociais, o pas

Carvalho, Marcilio Noldin.g da samento da exma. sra. d, Ma
'Motta, 'V,iniéius de Oliveira, i

ria Julia
.

Franco, professora
"Walter Jorge José, Osny Gama aposentada e que destrutava
"D'Eça, Antônio Carlos Konder de um vasto círculo de relações
Reis, João Cargriiel, Armando I

em nossa capiral. em razão de
'"Tns1t, Paula "Coutinho To?t, I suas belais qualidades de espí-
ROlberto Gros6,enhacher L e a I rito e de coracao.

'

Grossenba,cher, D i a m 'a n t i-I O enterro s� realiza:rá hoje,
na Malty Abond, Sólange Mal- saindo o feretJr,o drucasa mor
ty Pa,rente, Guiom3Jr MedeÜ'os tuária á Rua F,rancisco TOllen-
-Figueredo, MaI'iu Inez Medei-l tino, '

rns, FlÍgue,r,edo, Amaury Medei- Á familia enlutada os since-
ros Figueredo, Gleisi Medeiros ros pezames do "O Estado".
Figueredo, R,uth Costa e Elóa
Coslta.
Pa,ssagêiro emharcados nesta

mesma data
T)'lra Curitiba,: Júlio Caml)'os

, Gonçalve's. i

Nenhum outro relógio automã

tico é de tão reduzida espessura
como o Omega Automãtico.

Aço, •.... , Cr$ 1,500,00
Folheado .. Cr$ 1,900,00

Ouro, •..• Cr$ 5,700,00

·:1

pó e suor

* Automático

* Imp�rmeável à água,

* Amortecedor de
choques

* Inoxidável

* Antimagnético

* Extra-chato

I
•. .," ,-;"

* Vidro inquebrável
i',

i

t

I,

Muitas experiências o precederam! E, relógio apresenta algo único, apre-
após longos anos, eí-lo constituindo senta a "Precisão Omega" ! Para tanto

mais um triunfo Omega: o Omega Au- contribuíram os recordes de precisão
tomátíco l Está ionge de ser apenas obtidos por Omega no famoso Obser-
um relógio automático. Não! Além de vatório de Teddington, na Inglaterra .

possuir corda permanente obtida

O Hoje mesmo, admire um Omega
oom o movimento do pulso, êste Automáti-co num bom relojoeiro.

OMEGA (5I/dtJtnáIietJ
OMEGA PRODUTO DA s o cu r s SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGtRE - GENEBRA-SUIÇA

, I
I
r

a que oferece as melhores

vantagens. '

Rua Jeão Pinto, no' 9'

'Não tomarâ parte
Ney Delhi, �8 (U, P.) - A In

dia não tomará parle na oi-gani
zação íutemaoíonat dos refugiados,
formada 'pelo conselho econômico

I STMUL'fANEAMENTE e social das Na�ões Unidas,
.

s'e-

RITZ - ROXY gunrlo se anunciou of icialmente.
5 7 1,1: 7 'Xi I ---- .. ---, -----

I
-

:1

Sessões Chies
'I, '

1°) - Notícias da Semana

.
',' .R'IT:Z

t,.'· in��.r•.O.lC"-' � .\.

CASA 43

Para S. Paulo: Dr. João de I

Araújo, Dirceu Heitor Jendíro
ba, Oscar Co-sta, Joaquim En
nes Torres, padre Francisco
José Kurrítz, Padre Caelos Hal
ker, João Augusto de Mello
Saa-aiva, Eurtpedes de Mello I
Saraiva, Salim Gabriel Maoarí. �
Ernharoados piara o Rio:

o,S-1ny Ramos, Newton Shanp, Ali
ce Breve Schrnídt, Oscar Al
vim Schmídt, Vitor Dequech
Jupí S. Uhsséa, Antônio Vito-
rino, Avila, Aneônão ViotoeIno

, 1Ii

Avila, Eunice F'aueto de Sousa,
Avila, Eliane Reis Fausto de
Sousa.

Antes de fazer suas cem

pras de brinquedos para
o NATAL visite sem com

promisso a exposição da

- DFB.

x ::li:

As 5 - 7 % horas

1°) - A Marcha da Vida n. 28
Nac. Cooperativa.

2°) - A Cienoia Popular
,short color-ido.

3°), - A Voz do Mundo
Atualidades.

_

-1.0) - Charles Coburn - Joan
Bennett - W i II i a m

Eythe - em:

A •

L BI O VELHO ABORRECIl)O

T I tUl apOIO a eoo uo Preços : Cr$ 3,60 - 2,40 - 2,00.e egramas re 9S Paris, 18 (U. P.) - O gover-no Censura: - LIVRE - Crianças
,

' socialista de Léon Blum recebem maiores de 5 anos POdN'UO entrar
João Avelino - Hoepcke para hoje um voto de confiança da As-, na sesãc de 5 horas.

Nemésio (2) - Leonor Virgia - sernbléia Na'cLonal, na esmagadora
Nilton Vileira - Maria Espirita proporção de 580 a 16.
�allto Bayer - ROSleh1ida Teive Comunistas, socia'lislas, lIeopu
da Luz - Krisa - firma Ataná- blic:mos populanes e r'epublioanos
sio (2) - Carmen AILenbul'go -

pOlPulae,es da Liberdalde v,otaram
Caruüda Ribeiro - l\bnoel Xavier todos a fa-VOT de Blum. Apenas 16
de Oli"ei.ra - João Dias - Des-

e I.emeIllto,s da dil'edla ,Lnde,penden-
pina Atwmísio - Florinda Tar- te deram v.oto contrário.
ras - Gomle 7a Bat,e,rja - GaI'o-

2°) - Noí.iciái-io Universal
Jornal.

3°)· - Phil ip 11el'l°Y - Audrey
Long - Ave Arden
Isabelita - em:

PAN-A"MERICANA
Censura: - LIVRE.
Preços :

Ritz: As 5 horas. o Ct'$ 3,60 2,110
Ritz: As 7 % horas 3,60
Roxy : As 7 % Jioras 3,00

B R IT O

IMPERIAL
As 7 % horas

__: A Maroha da Vi,da n, 23
Na-c. Caopem.ti\"la,

_ EsquiandO - Shol'L colo
rido.

Soares - Céliu Gaslro,

TOME APERiTIVO

I�x()rr
o

30) � GenE> 'l'ierDJey - Vicent
Price - \Vall,er Hustoll

SOLAR DE DRAGO,YWYCK

o alfaiate indicado
Tíradsntes 7

lina ,Sousa - Otá\ ia, e Nenem -

Edmundo Querino de Carvalho -

Maria Magd,ar!.Ema da Silva - Te-
re.za

P;'CCO: r:"$ ,�.'::) unho"
..

t:p;.sura: ,- j\t0 1.1J ;iTlOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO -Clui,nta-telra 1) de De'cernbro de '946

CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dia 25, Festa de Natal
filhos dos sócios. Dia 31, Grande baile de São Silvestre .. Traje

Não haverá venda .de mesas.

I.P.A.S.E.
LOCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFíCIO IPASE

EDITAL

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

(Quarenta cruzeiros)
Preços por m2 - porão .

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

feriores a 30% sobre os preços fixados.

4) - O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas requeridas pelos int�
ressados.

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

despesa efetuada e que

o-s 40,00
I

Cr$ 15,00

brará 'uma taxa correspondente a

será íncluida no valor locativo.
O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro

posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
7) - 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.

8) - Para efeito do 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 Conoiliacão e Julgamento, Departamento de Geo
grafia e Estatística e Cia. Sul América Terrestres, Mariti
mos e Acidentes.

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

fiadores, prazo do contrato e fim a que se destina a' área
pretendida, bem como que aceitam aos termos do Regu
lamento do Eddf icio que faz parte integrante do contrato.

tO) - 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-

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

horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e subscrita s ,

I',Mn "" nome do interessado e a- indicação:
"LOCAÇÃO-EDIFíCIO".

Agência do IPASE, em Santa Catarina.

6)

AVISO IMPORTANTE
O presente edital vigora até 31 de dezembro de 1946, sen

do as propostas abertas no dia 2 de janeiro de 1947, às 14 hrs,
Flor-ianópolis, 30 de novembro de 1945·

MARIO MARQUES GARCIA

3ERENTE

ELEGANCIA, CONFORTO E EGONOMIA
consegue-se com os trajes sob-medido.

GUASPARI
Vendedor por conta propria: ,

! PLACIDO MAFRA - Bc aor de M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 -:- Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

CONTA CORRENTE POPUi.,II.R
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S.4.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,pOO,00
RESER f is. CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

ESCRITÓRIO JURtDI�O COMERelAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e elliprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO

dedicada aos

a rigor ..

Transportes regulares de cargas do pô r to de

SÃO FRANCISCO no SUL para

I

NOVA YORK
Inform ações com os Agen tes

Ffor ianópo lis -CarJosHoepckeS/A -CI- Teletone 1.212 { End, teleg
São Francisco do-Sul - Carlos Hoepck e S/A - CI - TeleJone 6 MOOREMACK I

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Cousltituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Declarat6rios

Elcrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Reilid, -- �ua Tiradentes 47.
FONE -- 1468

CURSO DE MOTOR.ISTA
e

Sérv ço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissronal
,Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem- se cbamados para reparos de urgência.
Auto�E�cola '-47.77

GAf<AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

A

Mello
I

EDITAL

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E HEúANUA?
PROCURE

Alfaiataria
Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

INDIGESTÃO
Quando se forem .as dôre.

agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pela
excesso de acido no estomago, Slt

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar 'a sofrer 1

A primeira dóse do saboroso c P6

Digestivo De Witt> dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira d6se.

,'. Peça na Farmácia o

!�]DIWltt'

Rádio Difusora
I

.

de Laguna
Todo o Sul Catarinense escuta
diariamente a Rádio Difusora

De ordem do sr. Tenente- de Laguna.
Coronel Olympio Mourão Fi- 970 Klca, (ondas médias).
lho, Chefe da 16a Circunscrição Horários de irradiações: - Das
de Recrutamento Militar, de- 10 às 14 e 17 às 22 horas.
verão comparecer a esta C. R. Representante em Florianópolis:
(2a Secção), os militareis azi-I D. F'. DE AQUINO
lados residentes nesta GUa.rni-j. Red. do Jornal «O ESTADO»
ção, afim de serem submetidos

.

a Inspeção de Saúde Anual, até' QUEiXAS E RECLAMAÇõES
o dia 28 do corrente. PREZADO LEITO�: Se o que ,b�

Florianópolis, 13 de dezem- ieteressa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado \)U

bro de 1946.
para que alguma falta não se repita; e

Hercilio da Rosa Luz NÃO o escândalo que a sua reclamação
20 Tenente Secretário - Chefe 'ou queixa poderá �ir a' causar, encarm-

I �.� . ��. �.e.����. . . . . . . . .

�e� e�T�6���� !�?�As!���l��'
sem demora ao conhecimento de quem

,

E D I T A L de direito, recebendo v.•. uma informa-

I - De ordem do sr. Tenen- ç;;o do resultado. embora em alguns ca-

te-Coronel Olympio Mourão S08 não sejam publicados nem a reela

mação nem a providência tomada.
Filho, Chefe da 16a Circunscri-

ção de Rec.rutamento Militar,
- Convido a comparecerem a

esta C. R. os -roservistas do vro à Biblioteca do Centro Aca-

Exército cujos certificados se
démico XI d'e Fevereiro, Con-

tribuirás, assim, para a forma
acham apreendidos nesta re-

partição pelo motivo de seus ção cultural dos catarinenses

respectivos detentores não se
de amanhã!

terem apresentado nos anos ("Campanha pró-livro" do

anteriores. C. A. XI de Fevereiro).
Rua l'�rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal i4

Endereço telellráfico: "Elibranco" _ Lajer, _ Bt.. Catart_ II - Os reservistas que se

__________.... ....._....._.........__
. encontram nas condições ací-

I ma, - deverão comparecer

A I)VoG .L�D()S i �:��\i���ede (���:t��oosd�u�iS:� I
. �. acham n��ta s�t�açao). passad.o IDr� OSVALDO 8ULCAO VIANNA pela Polícia Civil, a f'im de fl-

D'r",_]. J, DE SOUSA CABRAL, ear.em
isentos da respectiva IImulta.

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe, S�bmidt 52 - Sala 5

.

Hermlnío da Rosa Luz
Edifício Cruzeiro _:. Florian6polis. 20 Tenente Secretário - Chefe (

_____�....._,�mt'iLlsn-""W'>J... ª' '''M'M da 2a Secção ,

COMERCIANTE: Dá um li-

,

I�1�?tos
TOMEM

Uin�o Cr�osDta�D
"SILVEIRA"

Grande Tônico

RETIRARAM SUAS CANDI- '1DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclusrve a!
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas

candidaiur.lS'1par a ...einar nos lares caeari
uenses, - em vista d a certissí-Ima vitória do aperitivo KNOT.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �qTADO-Quinta·felr2'. 19 de Dezembro de '946 5

I SNRS.
4SSIN4NTES
Reclamem imediata

mente qualquer írra
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

PEDE-SE
'A quem encontrou um broche

'de ouro n JS
í

me diações d a

�Reloioaria Müller [OS Correios
e Telégrafos o favor de entre

. ,gá·Jo nesta redação.

VENDE-SE
TIRADENTES

RADIO
Vende·se 'um R, C. A. VItor

de 6 valvu as, em optimas co n

dições. Ver e tratar na Casa
,Od:c n" à,Rl.l8 Xelipe ,Scmidt,

A MODELi\R
Recebeu das melhores fábricas do pcris :

costumes de linho, seda e tropical;
sedas de lindas padronagens.

GRAVATAS finíssimas;

finos

I
!
I

Nova York, (SIPA) - Com
o auxílio dum numeroso grupo
de homens de ciência, muitos
dos quais tomaram parte ati-.
va na investigação científica

I

que resultou na bomba atômí-:
ca, duas ernprêsas americanas
conseguiram criar o processo
necessário para produzir em

quantidades importantes um

raro metaloide conhecido pelo
nome de carbônio 13, com o

auxílio do qual -se torna possí
vel descobrir QS segredos das

doenças metabólicas, e ao tra-
tamento eficaz ou á prevenção
dêsse .horrfvel mal.
Apesar de a experimentação

ter sido forçosamente muito
limitada, dado o fato de que
todo o carbônío 13 que se tem

.,_� ,

conseguido produzir de há dois

114RRENO anos para cá ser apenas um
LI 1 I pouco mais de 30 gramas, afir-

À venda D3 Avenida RiQ ma-se que os resultados obti-
.

'Branco, em fr e n te a o numero dos têm sido 'tais, que esse me-li,''99. Tratar nr;> m esm a avenida: taloide parece encerrar tanta
n". 89. importância para a mediCinH.11�..

·v·
.

'E''N'
.

'D'
.

E'
..

��
..

s'E'
. . ..

���Oq����;�: ��rVi��O p::���� ,I
,

I l
-1'1- I químicas que têm lugar no I

corpo. Estão hoje em vias de ....,. _

MOVEIS ANTIGOS - _ .

'Diversas casas e grandes terre- construçao duas fábricas que
mo com pasto e agua corrente aumentarão treze mil vezes a

::situados em Coqueiros, Tr<ltar na produção de carbôrrio 13.
.:ea5a nO. 87 logo após a Capelo. I Na bioquímica o carbônío 13
.• .. .

I é usado corno "traçador", pa-

VENDE SE ra averiguar os segredos dos ,PROGRA1VIA DE DEZEMBRO:
--

fenômenos fundamentais que
Dia 21 SOIRÉE em homenagem aos alunos da Faculdade de

Uma casa sita a rua Tenente se verificam em tod-os os seresj Econo�ia e Finanças, com inicio ás 21 horas.
.' ,

"

'Silveira nO. 42. Tratar com viventes, assim como os fenô- DIa 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri-

Artur Moellmann, Caixa Poso menos das moléstias met.ahó-Í buição. de bombons, das 15 ás 19 horas.
, ..

-tal, 32, - Blurnenau. licas, como sejam o câncer, a DIa 31 - GRAND� BAILE DE S. SILVESTRE com lllICIO ás 22

� . . . .. .. . ,'. . diabetes e a arteriosclerose. horas. TRAJE-RIGOR.

{V d A substância em questão,

N 5 CUBEe n , e-s e que �ID s�a COmP?SIçaO qUlm!� LIRA TE -', I - l '

U é'd,··t á FI' I I'
ca nao dIfere muito do carbô-

m pr 10 SI o rua uvra ,em . , .

·tta· f b ó
.

C' d
ruo comum, e absorvido pelos

jai, em pr ximo ao aLS o.
1

.

.. -'ll t
.

t d d f t I
tecidos celu ares VIVOS e sub-

_,.-or o, CUJo erreno me e e rene. ..

'-<>5 t 70 dit d f d
metida pelo corpo ao mesmo

.A) me ros por I os e nn os, , .

T t It
.

f d O processo metabólico que o car,
,-

rNa ar em ajai, com o r.

s-, bônio comum; mas enquanto
;_m,ar unes. - _

'1
.

que nao e possive seguir a
.• . . . .. .

, pista
dêste na sua passagem

BA R pelas complicadas reações quí
micas indispensáveis ás fun

ções vitais, o carbônío 13 'Pode
ser observado com o auxílio
dum instrumento electrônico,
um espectrômetro especial.

.� ••••••••••••••• o •••••••••• '1 Pode ser empregado na pl'e-

PROCURA-SE 'paraçáü de qualquer dos com-

I postos em que entra, normal
-um quarto p'lra ccso I de fino mente, o carbônio comunl

-

cu-

-trato, com ? men�res recentemen- jo pêso atômico é 12, como o
-te ch�gado. do RIO. Interel�a um I do ç

_

c r do alcool e de milha-
----------------------------

-ou d011l quartos com penaao em 'I
a u a ,

A •

casa de todo re,peito, Trocar re- res de outras substâncias. Po-
,ferencias, Informaçôes para Silva. I de ainda empregar-se na cul
.,na redação deste jornal. I tura das verduras em que a
.......

".'
.................•.

I massa de todos ou de alguns

PERDEU-SE Ide
seus átomos equivalha a 13.

-, Esses compostos qUIIDICOS e

u�a carteira por ta- nickel, de verduras que se destinem a ser

.couro de bezerro, com uma: administrados, quer por meio
chave. Gratifica-se a quem en ! da alimentação, quer de outro ----........------�----------------

tregar nesta redação. I modo, aos seres humanos ou
• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

aos animais, contêm, pois, o

Entrega de pacotes a dorniclkio I necessário "traçador" para
.cíespacho de encomendes, recÉi"{indicar, com o auxílio do es-

dos e, outros serviços de IM;>.ctrôm,'etro especial, seus efei-
corretagem. tos-nas funções vitais. '

Rapidês e ef ciencia. I E' graças ao carbônio 13 que

A I T Ú I já se conseguiu ver como as

Praça 15 - ri", 21 I gorduras se decompõem nas

FONE: 16,96, II células viv��, c.oisa que os ho-
•......... _ _ : .•• mens de CIenCIa �penas ha-

-fOrO .4NnnE,tViam conjecturado: e que se
- � VK I ponde ver também a maneira

ATENDE A DOMICILIO I como se oxidam 0S açúcares, o -

,:Banquetes -- Jantares •• Cauamen- l modo como a insulina age no
tos •• Festas .• Batisados ••

corpo humano, e os efeitos
Competencia e rapidez. produzidos pelas vitaminas nas

Hotel Metropol -. TeL 1.147 _. . .

. EMPORIO ROSA Praça 15 de r�açoes qunmcas em que inter-
Novembro n . 21. vem.

PANAl\1ÂS de tôdos as côres r

CRETONES e LINHOS nacionais;

Completo sortimento de ternos, para
homens e meninos.

Capas de

Artigos de praia e veraneio.

gabardine e chantung.
Tapetes de tôdas as qualid<ldes e

tamanhos,

Preços
Vendas a V I S T A e a

especiais para' revendedores .

PRAZO.

A MODELAR·
Rua Trajano, 7 - lei: tiS!

Ftortenõpulís

Ouro pdra Denti��a s

22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

D-EPÓSITO DEMTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO. 131 .- 135

RUA MARCONI. 44 -S. PAULO
q ue et;viarcí lista de prl!çQiI,

Clube Doze de Agosto\

:!IÊS DE DEZE�rBRO
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.

Organização Comercial
Fundada em 1939

Direção: Dr. Rafaél G. Cruz Lima •• Advogado
Dr. Academico Froncísco Carlos Regis,

Advocacia em geral •• ,Procuradoria .• Contabilidade.

Catarinense

A

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
Astluntos: 1Jurídicos .- Comerciais --,Rurais e Infol'mativol

Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Can.ulte nOlsa Organização antes de se decidir pela com

?ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
'empresa ne._te, estado

Diretor: -- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
.ADVOGADO

Rua Frei Rogéric, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

I Camiaae, Gravatas, Pijames,
Meias da. melhores, pelos 'me·
nores preços ,6 na CASA MIS
CELANEA - Ruae. Mafra, 6

Fronteiras da
Miseria
E' outro livro que acaba de' ser

lançado pelo escrdtor catar'inense
Juvenal Melchiades de Souza, e

que vem encontrando €-111 todo o

Estado franca aceitação por parte
dos amantes da bôa leitura,
FRONTEIRAS DA' MISERIA, já

rasgou as divisas do nosso Estado
levando Brasil a fóra a palavra
simples e despretenciosa do escri
tor coestaduano.

O autor de "ESQUECIDO DOS
DEUSES" já concluiu "ALMAS

VAZIAS" que lançará no próximo
ano, livro que tem por cenário a

Capital Barriga-Verde e está fa
dado a ser mais um sucesso do

autor, no árduo caminho das le

tras, JUVENAL i\LELCHIADES,
está concluindo o seu quarto li

vro, "A DISTA:\CIA DO PASSA

DO", o que "em patentear o seu

gllande esforço digno de admira

r�o d(\- 50�;S ('or:te1.'�>nnc ).'3.

Aproxtme-se mais de seus I T hamigos e parentes envíando- ao a

-lhes um número da revista O
VALE DO ITA.JAí, edição de-

dicada a Florianópolis

sernpre em casa: uma garrafinha

nPERITIVO «ltNOT»
de

í

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dlft 29, EM JOINVltLE: Aval «VERSUS» caxias fPM rnlf.Q
. Ao que apurou a nossa reportagem o sr. Arnaldo Dutra. es- dLa.--

f d
' I
'. Catolicismo

orça' o presidente do Avaí, aceitou a preposta que lhe enviaram c 1�AJ�T�Z��R�"l
os dirigenté� do Caxias, de Joinvílle, para a realização
«match» amistoso no próximo dia 29 do corrente, domingo, nes
sa progressista cidade nortista, entre os daís valorosos esquadrões"

6 o F,� f-\DO - Quinla-'elra !9 de Dezembro de �9s�

de um
Beata JJ(l1 ia dos Anjos, Virgem
Maria dos Anjos Á uma daque

Ias pessoas que o mundo rnatei-ía
lista julga improdutiva; pois, ela
se [,pchou num convento de Car-

Ago&Lo, um almoço íntimo ao

pire,sügio,p.Q d�SiPo1'Lis:ta ,c(jrrLerrâ

neo, capiüiJo-de-corV18!ta Máximo
lVlal'till�m, l'l:ipwlsenbalIlite do nos

so despollLo junto á 'entidade má
xima do rpaí.s.

i melrl as, ele religiosas, portanto,

I que SP ,ellÜ'egam á vida contem

plativa e que nunca saem do re

cinlo de seu olausl.ro, nem para
exercer a" t50 alpl'('cia,clas obras
de caridade flp outras ordons re

l ig iosus. E, coutudo, quão rica.
em lJônç:uüs é a vioa desta Berna
yr'll[ urada l �ua vida de virgem
ilibada deu-ilhe um poder extra
ordinár-io

:

sobre o coração' de.
Delis. Desde a sua iufaucia mos

tnava uma profunda íncl il1 ação
para a oração, passando horas na

adoração do Ssm(\ sacrcroento .

Com 16 anos de Idade 'entrou pa
ra ° Carmelo de Turim. 'edifican
do assim suas compamheioas pela
1:'i[\,nL,idaiclle, de vida. Obediente ás

ordens de seus superiores, assu

m iu o cargo de mestra elas noví

Ç'las. Já ,el1/Lã,o fôra distinguida pe-.
los c10ns ela profecia ,e dos mila-

T:\fAl'(lCRADOS OS REFLETO-
gres. Passados anos, foi ela man

RE;-; DO ATLÉTICO ]\H:\ElRO
B 1::1

"

r : ,
dada fundar um cnnvenlo em

. onizunte, 18 ('i Ia Aérea) -

'I t C I" S b ' di
-

',_ , " on 8 ,a es1O. "O a sua w,eçaoPor ocaaiao do encontro arnisto-
t br

I dorni L Ati T
a nova casa ornou-se em reve

so c,p �mlllgO, en re o ,(> 1?0 11m vive iro de santas. Rezava a
e o Améi-íca, mo qn·ll o camueao

'I 1"
"

e c cal', ,

,

. mor e1l::1,r .,llpe·rlOI1a. 8.. ,m e.s, ,da cidade IL,.l'lunfoll marcando, o
I J'I 'do�pe a greja pe a conversao ' ,.

"placard" ele 2-1 foram inaugu-
'

,

I 'ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO
'

,pecacJ,o,l�es e pelas benditas almas

ucro DE VELA. E MOTOR DE SAi\-TA rados os novos refletores da pra-
do Purg1aLório. Como verdadeira

ça de .esportes elo alvi-negro, em
CATARINA discipula ele Jesus Leve que beber

Co 11L((," '[(I" te Martineli
númea-o de 12, o que tornou ex-

o cálice dos ls<ofrrmeIlit,os. Durau-
m ,. Máximo "" • oelente o aspecto ela mesma, bem

te seis 10Ilig.OS 'MlOS ioi provada
R· 8 ('{T' A') E l I d

'

de CI' Ao sr. comandante Máximo como vem concorr-er para um . .10, 1 , Ia era - s eve a c.ança a a .soma . . . . . . ..'

d
'

d po.1' danes Ílsi.ca,s e arICez da al-
'd C II D I'b " 9000000 .fIhl<1'uinerli, (lu!:' se enco,llItra nesta mell1o,r' el,e,sem I) El>I,lho os Joga 0-r,eum 'o o 0'111s'e 10 e I eralIVo�. , ,00.

, d I ma. Mas, ani,es de sua mode, Deus
do F1luminense para decidir' va- Assim, o Depal'LamenLo ele Pu- capi Lal .;:[, s(!l'viço do ]\'fj,nistério da 1'e,s, com visibilidade a1Jl11enca a

j' I
.

i\1im'inha, -a F.edel·u/·ão el,e Vela e e,l11 lilllI'tO. l�f'lOOlmjp,ens<o1U ISieu lell'OlsmÜ PO'l"
i'ios .assuntos. EnLre eles méreceu lebol Pl'<o,fissiónal deu saldo" em '

Motor ,de SanLa Calal'ina o1'er0c,e- .

oemsolações que eram uma amos-
maior desLaque o r.elatO'l'io mos- 194G.

f I' 'd d ' a
ru', �'�J)alclio, "ia 21 do CO'I'I',enL,n, um- A F. A. C. PREPARA-SE PARA O tra ela e ter. Ia e ecerna para c

tra-ndo que o Deparr',lamenlo de Esse resultado é o fruto de _LO U c

almor:o na sede elo LaLe Clube, na CAMPEONATO BRASTLEfRO qual 'esta,v.a madura.
F,utebo,l Profiss'ional deu saldo, em uma hoa a'elmilnti·gLração, que co- ,

P 1 G d PI�o50jeguindo no se,J.eciOlnamen-
1946. A rewtla eslimada foi dc gilLf}ll da realização de jogos erl!'a 1'a.ll e.

S
' , ' .

d l.o düs cesLobolisLa':3 que a I'epre-Or$ 1.300,000,00 e a despesa fixa- amistoso'::. anL,es dio i,nücilo da Lem- '. s. que e um úos pwnelros o

I senlal'ão no c.er[.ame, naci,onal de
da em Cr 1.750,000,00 Havia as- por'ada e prepar.ou um bom ql1a- e�porLe ,núL]Lic.o üe PlorIanópoli;;"

L l"L F cestobol, a F. A. C. ,enviwrá, Bába-
/Sim, um defio,i.t pl'evis,to de Cr .. ciro,. Figurando ,e,nLre os p'l'incipais j l'epl·e.s'Em.

a, ,la. mm.,os an�s, a .

C D t C j d
-

B do, a BIlLJ111ena.u, a seleção ,f1o-
450.000,010: EntreÜliThto; [ljLé a pre- concorrentes ao tHulo maximn por

. . Jun o 11 OIl 0 eraçao ra-

EL GACIA eEr '1' d D L ['i:a'l1cipolH:a ri a que eltspuLará uma 'D "E" - -

sente daLa JOl'm, ,g�s.tc�s a.penas dispor ele uma equipe forle, as SI eira 'Co espor os.

P tOO
•

t t'l I' parLida com o combinado loeal.
ÓOr$ 1.729,000,20 e arr.ecadados lle.IIIelruS competn.s3J'am a.s grandes li I' 'aO ,JUS o,S ,] U os, e 'Ú co- '

FLORIAN POLIe-el t ]\I L' I' el d Doming'o os c,estoboli,sLas da Ca- J
Cr$ 1.820,934,00. dietsiP,esa,s ,oom 'a, Isua formação. man an le ,aII' line I mereoe OI' 'a ' 'l110n1elJJaO'�m qllG l)elOi \'nlol'l'OS ele r)iILa. I l'um_al'ão paea, Joinvile onde., AVI·sa que l·nl·cl·ara' a partI-"P/a,ra faze!' face ás despesas até Aliás, não é a. primei/l'a yez, que' ,'Oe u" S Ic '- ' ..

::';a11ta C'l"al'j'lla 1")0 SP[,([ tl'j'blllada enfl�entarLlo O 'selecIOnado dessa do dt'o 20 do corrente o P"_ú fim do ano foi votada uma su- o DelPa,elalmfilllLo (lá saJ.ct.o. Nos' c " ,.'c ' 1,- ,., ' ,

...

') ') 1 " a.cIiia'l1lada cida.de. gamento das aposentadorl·Q""\plame;ntajçã.o de Gr$ 15ú.0O:O,o<o, 'a,nos ele t 936 'e 1938, na a{lminis- no ,5:11acuO pro:'\;I'l11o. ..

perfaz'emdo um total de 01'$ <... Lração cio ,sr. Ala(l[ pJ'aLa, lam- SOCIALS ESPORTIVAS e pensões relativas ao mês
1.900,00Q,00. Mas c.om a arrecada- bém reg'j,�,Ll'a['am-se saldos por- CAMPJiJONA1'O DE YELA DE 1946 Passou ontem ° a,nive,rsáeio na- de dezembro do

,

ção dos el.o.i,s jogos que ainda fal- que o Flumi11lens,c contaYLl ('om Ao ,rea:';;su rn ir, elia 16. a dkeção talícÍ'o do pon[le1ro Machado, de-
tam a s'ei!' disnu(ados cle\'erá s,eI' um bom 'I)eum. da F'eiderração de Vela e MOitor de f,em:sQ.l' do C. Atléti,oo Cabarinense,

SanLJa ,oaltarillla, o sr. iVIário No-'

I Icelü [,l'[I,LoLl .cIle pl'OgTiamal' as lie- C�SA MISCE!-�NEA distri S. JUDAS TADEU rogai
g,a(,as elo Campeonato de Vela de bUldora dos Radlos R. C_ A por nós.
19!& Victor. Vâlvulas e Disco,. Uma graça alcançada.
Ficou r,e,�olv,i.do que serão rea- Rua Conselheiro Mafra

liza,clal5 ,domingo, di,a 22 do corren-

'II e '1S IprimeiTas proyus parraPOI' um grup'o de ;m__ igos ,e ad- E"tivel'am p11esenles a,o ágape, -.'
<

,"
,

_

mif'adol'es, foi ol:el\ecido, ontem, :rlém Cto li omenagea·d o, os SI·S. 'cIIlJ&p1l'la doIS _tlLul'Üs de ca,�peao
no restau!'ante do Clube Doz,e de e nOE"-ca,mpeao de vela do Est..ado,

jounalistH� Gúza,['cl, Acioli \'ieira, em bal'co� "::;clIal'pies" de 12 m2.
\V,al.Leff' Lange, José EJi.a,s, Osval- Es-sas '1)"o\',as sen'i'l'ão, ,também,
do de P,a;ssos Machado, José To- p'ara a' eS00llJa dos ,nossos repre

s'enLan[.es no Oampeonato Bra
\sil<eiro de y,e[a a .. el' .efet.uado no

A f. .c. homenagftará, amanhã,
comandante Máximo Martinelli

I peleja rt,e,ciclurá a nosse do titulo

O
I de campeão, "isto -que a diferença

I dr PO\l1ltOIS dos ,triÜ'oloQ',elS sobre os

alvi-negros é de apenas 1 ponto. O
[penultim« jogo será e f'.ehwcI,o
sábado, no qual serão adversários
Flamengo e América.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Amanhã, em sua séde social, nosso desperte junto à Coní'ede- monstração de agradecíenento pe-
à rua João Pinto n. 32, ás 20 110- ração Bi-asileira ele De'SpOI"Los. lo muito que tem rca lizedo em

i-as, a Federação A;ulética Catar-i- Máximo Martinell], que é f'igura prol dos esportes ,na Lpl'l'a barr í-

nense prestará uma homenagem de gramde ;ptresügiiO 11<0 cenário

I
ga-verde.

ao destacado desportista conter- esportivo nacional, L'erá ensejo de Por nosso íntermédto ,a F. A. C.
raueo, capitâo-de-oorvela Máxi- receber amanhã a homenagem I convida lodos os eSjJor,t/is.[IRS da
mo Ma r tinell i, que por muitos sincera 'e axpontanca de�ens cnn- i Capíta! a ader-ir a Ião sígnííicati-
anos zelou pelos ínterésses, elo [\Ll1'l'âneos, numa inequívoca de- va homenagem.

o Fluminense agora está 'tirando
do profissionalismo

Instituto de Aposen
tadoria e Pensões
dos- Marítimos

corrente ano.

Oferecido um almoço a'o comandante
Máximo Matinelli

Clube Doze de Agosto

um vul,cão. ,Sabe-sc, entretanto,
que a situarão, aiil1Jcla não, está de
finitiv.amelTIlc ,contornada. O San�a C., .se.rão dilstribuidos oonyil'es ás

a utoáda.rl,es, .e1ubas e jornai,s:

o nllo\'irnenlo (Jas emha,l'claçõe\';
será il'l'rudila.cJ.o pela gocieclade Rá
dio Guairujá.
Pelos clin'ig,e'l1'Les da F. V. M. S.

CONVITE
De ordem do sr. presidente, üonvtdo os senhOll'es sócios e exmas_

familias pa!'a as festas de NClit,a,l, dedicada ãos filhos das socios, e para.
° g'rande baile ele São Sil\':eske que este ülube fará realizar nos dias:
25 e 31 do oQrreIlJle.

Soore,Laria, 17 ele dezembro de 194.6.
Nelson M. Nunes - soo1'atário.

A V I S O

Cientifico aos ,g,e;nl1ores sócios deste clube, que, para o grancl�
baile de São Silvestre, não s�rã.o vendida.s mesas, devoodo as mesmas

,serem r·eservadas, pa,ra o que a Sec,r,e,laria atend&á no dia 22 do co['

r,enLe, dmante o p'erioelo compreendido entre 14 e iS horH!S.

Sooretari,a, 17 de dezembro de 1946.

Nelson M. NU'I'}es - s'ecr-etá1'io.

V E N DE - SE

lenLino de .souza, Luiz da CosLa
M'elo, Alípio de CasLI'o e Luiz Os-
car de Caryalho. Rio de Ja�1Ieill'o.

Tr.aJ,alncllo�,se do maiol!' ,cotejo
(los aze.s oaLar,imenses de ",ela, é

bem 'cOIllPr e,eniSÍ'vel 'o' ,enLusiaslll1o
qlle está deSll)er.talndo a compleLição
{�nLl'e, lOS IC3l11didlruto.s é entre 10 pu-

,
])Ji.co que a,oompanhm'á com inte-

oila do podler maxlmo, persu�dll1-ll'e�se, {lo JIIHna-:\tlal', o des'eHu'olar
do' <8, fazen.do pensar' com loglca I do ,cerLlúmc, na l1a,ia ,o.fici,al da Fe-
os mai.s ,exaltados e conduzindo cltenação.
os traba·lhos por caminhos SUfclye,S,
qU'ilmJo parecia querer explodir

\{;assado O titulo ao campeao
pernambucano

REl>cjf'e, 18 (V.ia Aérea) - Con

ti:nua rr�HlIliOjpo.Jjl;aln!do a. aL8Inçã'O
do IPúb1iicO ,e,�pOlltivo pe'l'nambu
cano, ,a. dectsão do Conselho DU

pedol' da Fe.dleração P,er·na,mbuca
na de Desporuos, dt0ternünanlClo a

cassação do título de ,Campeão
P'ernambucano de Futetbol de

1946, conferido ao &;anta ,Cruz, e

resolvendo a jlealjz,acã'Ü do jogo Ol�UZ procurará c,e.rl.amenle ,ainda

di�c.isivo. 'rodais .as decisões toma- se dClfondel' ,�nquallllo o, Náutico, ENCERRA-SE DOMINGO O
tlia's nessa melll1ol'áve� Deunião ela ,embora a,guarclJa'ndo confIante a CAMPEOl'\ATO CARIOCA
F. P. C., que dur,ou c�ca de li

ho-/l,ealização de noyo, enoonLro, não O tOl'l1E'io decisivo ,elo GaI11I),eO-
1,as, foram aüaltadas ccih pruden- se mos'l!'a Isa,tisf'eilo com a i,ndica- nafto 'carioca de Futebol, sCtrá
cia ,nspeillo ,peitas parles

Hl!tleres-I r:ão
do mpsmo ál'bill'O, que é o

I
encerrflJdo ,dlUmin,g.o com o jogo

.s�das: g!'a�as á cli�lomatic: a.tua= sr. Le;ll ]\larkmall, para o jogo ellltl�e Flumi,nens'e" ,p BO�afOgO,',1'es-çao de Os\ aldo SaLa na l)Ieslelen ' cleCISl\o., pecMvamenlie IIdel' e vlice-lJ,cler. A

11 Caldeira a vapor, cilindrico multibular com tubos de'
diametro 4, capacidade 150 H.P., a 100 libras pressão. forna
lha central 0,75 cm., 52 metros de superficie, com coletor a

vapor na parte superior de l,lOx3.50 desrnontavel por falanges.
com tubos, pertences completos,

Informações: - CARLOS F. DA ROSA •

Pnça Vidal Ramos n,O 17. - ITAJAÍ
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Notas rurais II
T;ês fatores importantes in-lifluenciam na saúde do reba-:

II nho: a hereditariedade, a ali-Imentação e a higiene. Sem,
.

,higiene, os dois primeiros de I
I nada valem .

. '- 1 O avicultor bem or ierutado,
'trata logo de evitar doenças.

DR. NEWTON O'AVILA Neste sentido, a esperiência
Operações - vias Urinãrlas - tem _ ensinado o s seguinteDoenças dos in testlnos, réto e
IllUS - Hemorroidas. _ 'I'ratamen- princípios:to da colite ameblana.
Flslo,t.j!rapla - Infra vermelho, Uma selnana antes de rece-
Consulta: Vitor Meireles, 28. ber OS 'primeiros pintos nasA.tende diariamente às 11,30 118.

I, l tarde, das 16 hs. em diante casas de criação, deve-se laResld: Vldal Ramos, 66.
Fon" 1067 VaI', esfregar e caiar as pare-

-O-R-.-M-A-O-E-IRA NEVES des até um metro de. altura;
MMlco especialista em DOENÇAS

as criadeíras, os comedouros
DOS OLHOS e bebedouros serão igualmen-

eu;:o p��t!��e��ei��d:tJa�el��n. te escovados com uma esco
Consultas diariamente va dura e solução de lixívia
das 16 horas em dian te. I (500 gramas para 20 litros).

CONSULTóRJO' D
.

f t
.

d
.

asRua João Pinto n. 7, sobrado -' esm e ar �ln a o pISO,

IFone: 1.461 - Residência: Rua paredes (ate a altura de um
Presidente Coutinho, 58

t ) t
.

1me '1'0 e. o ma ena em uso,
DR. A. SANTAELLA com uma solução de creolina

(Diplomado pela Faculdade ·Na· a 4%, usando, parta Isto, um
eíonal de Medicina da Untversída
de do Brasil). Médico por concur pulverizador ou uma bomba
10 do Serviço Nacional de Doen- de pressão. OS Co.'medouros e1188 Mentais. Ex interno da Santa l' ,'"

�uf�k�IS3�ic�fgl�a eca:�P\.� bebedouros podem ser mergu-
deral lhados na solução de creolina.

OLtNICA M:����SAs DOENCAS
Limpar e desinfetar o chão,

- Consultóíri.?�T�dif1CIO AmeUa substituir a areia ou palha as-
- Rua FelJye Schmtd t. Consunae:

I sim que se tornem sujas, po-Das,l., ·ás 18 horas -

. r

'd I h'Ilealdência: Rua Alvaro de Carva eirentas, unII as ou ma c el-
lho nO 18 - Florianópolis.

I rosas.
I Retirar ais campanulas as

sim que os pintos estiverem
bem emplumados, empolei
rando-os, se o tempo não fôr
desfavorável.
Remover; para bem longe

da criação, tôda a areia, pa
lhas OU excrementos retirados
das Instalações. O uso de de

.
sinf.etante na água destinada
à bebida das aves, somente
deve ser permitido quando
houver epidemia. O uso dês
ses desítetantes da água, ICO- Libra
mo preventivo, prejudica a Dólar
saúde dos pintos, prejudícan- Escudo

I do o seu crecimento normal. Peso Boliviano
Deve-se colocar os bebe- Peso Chileno

dOlUl'OS sôbre tela de arame, Ooroa Sueca
de modo a evitar a formação Franco. Suiço
de poças d'água em seu :redor, Peso papel Argentino
que se tornam, quase sempre, Peso ouro uruguaio
focos de Infecções. Ooroa Dinamarquesa
Até 'a idade de três meses, Peseta

.

redobrar OiS seus cuidados hi-IFranco Francês
gíêníoos, veríêícando pessoal- Marco
mente, todos os dias, o estado Florim
sanitário do rebanho em for- Franco Belga
mação, rião permitindo o me

nor descuido por parte dos
empregados.
A água limpa, fresca e

abundante, conduz a bom ter-
mo a emprêsa, (Da Revista Vi
tória).

PRESENTES PARA AS FESTAS

COMPREM PElO R[fMBOtSO POSTAl

DR. SAVAS LACERDA
'CUnJCa médíco-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
oontat'l

·OONSULTóRIO - Felipe Schmí
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

llM8lD1!:NCIA - Conselheíro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente
-

DR. ARMANDO VAL2RIO
DE ASSIS

Do8 Serviços de Clínica rnrantn <la
ASjllsWncia Municipal e de

Caridade
CLtNlCA Mlí:DICA DE CRIAN(JA8

ADULTOS
·OONSULTóRIO: Rna Nnnes !lia
eIlado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDl!:NCIA: Rua MarE'chal GuI
lherme, fi Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
VlltURGIA GERAL - AL'fA CI.
.URGIA - MOLlí:STIAS Dlil 8..
oo.. NHORAS - PARTOS ...
Formado pela Faculdade de Med)-
clnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por"
·

..a.
no. anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Al!plo Correia Neto
(l1rurgia do estômago e vias bl.
lIares, Intestinos delgado e groJlO"
tiróide, rins, próstata, bexiga,

�ro, ovários e trompas. Varico
<CeIe, hidrocele, vanízes e herna

CONSULTAS:
elas 2 às 5 horas, à Rua Fel�
khmidt, 21 (altos da Casa Pa.

ralso). Te!. 1.598.
IUIlSID1tNCIA: Rua Esteves J'O

nlor. 179; Tel. M 764

RELO<iIOS «Perlecte» com 17 Rubis
RElO<iIOS ({A. Rooskopf e ( » com 15 Rubis

IMPORTANTE: Todos os Relogios .ão acompanhados de
certificado de garantia.

DU. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de SiWi8

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFIlLLS AFEOÇõES DA
BELE - RAIOS DNFRA·ViER·
MEllHOS E ULTRAS-VIOLETAS

-- a ({(asa dos B'ons Relogios.MASETTI(ASADR. POLYDORO S. THIAGO
'IrIédico do Hospital de Caridade t.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CUNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspectaJ.

mente do coração."
BLBCTROCARDIOGRAPI •.f

Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças de senbor-as - Parto•.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

. horas:
Atende chamado; a qualquer bon,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
":';SIDENCiA: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

Câmbio
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 _

.

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Jaime Câmara, 46

FONE 1648
I.

OR. LINS NEVES f SIMBO- 1 VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE- .

li: 175,4416 74,555

[U$S 18,72 18,50
Esc 0,7B1 0,752
Blv 1°,4457 0,4361
P$ch 0,6039 0,5968
Sw.Kr. '5,2109 5.1496
Sw.Fr. 4.3738 4,3224
M$N 4,5995 4.51:'2
O$u 10,6062 10,2778
DanKr 3,9008 3,855
Pts 1,7146
Fr.fr. 0,1574 0,i556
Vm/3
FIa
Blg 0,4271 0,4221

MOEDASMoléstias de senhora
Consult6rio - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone] .461
Residência - Rua Sete de Setembro

- (Edifício I. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834·

DR. MARIO WENDHAUSQDwetor do Hospital UNerêw Ramos"
CLíNICA M�DICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consult6rio: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.embro l sltos da • Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 hora•.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. M. S. CAVALCANTI
Clinlca exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consult6rio: Rua Vitor Meíretes, 26
Telefone: 1.4<J5

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

'

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA· ENALD.

Taxas ternacuías pela agência do Banco do Brasil,
,

sem confirmação

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94 Resolvido, enfim, seu problema financeiro!

Adqu.ira TUDO de que necessitar,
de UMA. SÓ VEZ,

pagando PAltCELADAMEMTE,
com 1),S VAN'l'AGENS da. compra. à vl.ta,

�ervíndoase do

r-vzae-

I CO;�i�r;!�;i!��ill.
I
CAPITAL E RESERVAS� Responsabilidades
Receta
Ativo

,

C REDI A RIO KNOT Ih,
•

SISTEM.�
Cr.
Cr$

80 900.606,30
5�978Ao 1. 755�97

67.053.245,30
142.176.603,80

Roupas
Celçados
·Móvels

Rádios
Geladeiras
BIciCleta.

J61as

livros
'.';,Cha�éus !

tnstai�çõeG elétrical I lan�t6rIee,
Artigos para present.1

Peles
casaees
Quaisquer artl,"

•

98.687.816,30
76. 736.40! .306,20

Sinistros pagos nos últimos li) anos

Responsabilidades «

Diretores:

IDr. Parnphilo d'Utra Freire de Car valho , Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquirn Barr eto de Araujo
e José Abreu.

INDÚSTRIA, éOMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

O. K. 1tTUIMO.

I
I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DIS'l'INTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de ca3Gmiras, riscados, brins
bons e 'baratos, algodões, morIn. e aviamentos
pal'Q alfai<1tes. que recebe di:retamen ta" dali

Bnre, Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem" uma
Florianópolis, - "1FILIAIS':emjBlumenau e Lajsa •I

melhores fábrica.. A Caso
•A CAPITAL" chama a atenção dos

visita ante. de efetuarem IIIUOB compraLll. MATRIZ em

....__....DBme....�__..=-�..mm�ammn �lmm�msGD__..Rm.E__�......__a.__..........�..--........--"Bm"�
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«} aliançá lirmada entre o P.8.D. e o P,..T.B., pará o sufragio do VOS80 nome, dr. Aderbal R.,
da Silva, foi recebida 'em toda a parte com as mais vibrantes manifestavões de en-tusiasmo,
Duma indiscutível garantia de Vitória»., ('Discurso do sr, Abelardo Luiz de Oliveira, na memoravel

concentração operaria de -Itajaí. em bomenagem ao candidato da Viforia).
"._---,----

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

estrondoPavoroso
lncendio num carregamento

sívos ... -200 milhões

1

j

]
1

(
(

15

4

-

num Yagao�
de materiais expio-I,
de prejurzos.

'

Araçatuba, 18 (A. N.) - Em i em outras localidades porque de. Os prejuízos são calculà-
Mirandópolís verífícou-se um

r'
em Mírandópotis não havia re- dos em mais de 200 milhões de:

incendio num vagão carregado cursos médicos sufi.cientes. cruzeiros. Mais de 2.500 pef'i-'
de materíaís explosivos. Araçatuba, 18 (A. N.) - A soas estão sem tetos.

Quando o agente da estação I quase totalidade das casas de Foram enviados a l\'Iirandó-'
de Mirandópolis viu que o fo- Mírandópolis, localidade aba-, polis socorro e auxílios das 1'0--

Rio, 18 (A. N.) - Dispondo artígo anteríoe será recolhido go havia alcançado o vagão, lada Ipela explosão do vagão calidades vãztnhas, tendo ido>

sõbre a venda de bens pertell-! ao Fundo de Indenizações. ordenou que o mesmo fôsse le- carregado de formicida, como I para lá o delegado regional':
centes a súditos Inímígos, o' Art. 3° � Êste decreto en- vado para um barranco de dois já notãclamos foi destruída pe- :,de:sta cidade, que está fazendo

Presidente da República assl- trará, em vígor na data da sua metros de altura,' ddstante cêr- la explosão, segundo informa-
I
um levantamento dos danos:

110U o seguínte decreto: publicação, revogadas as dis- ca de quatrocentos metros da ção procedente daquela cida- causados.
"Art. 1° - A Agência Espe- posições em contrário". estação. Mandou cercar o 001'-

cial de Defesa Econômica (lo 1'0 ameaçado .pelas chamas com A uma velocidade vertiginosaBanco do Brasil procederá à, "O t t
dormentes. A propagação do '

venda imediata, em con,cotrên-I U D ra O iiumen O fogo determinou a explosão Nova YOl'k, 18 (U. P.) - In- çados Ipela bomba para perder-se-
ela públíea, �os se�ini»:te:5 bens: do "usto da Vloíd' dos tubos de oxigênio. O es-

íormarn do Novo México que foi no espaço.

I) - prédio rural situado no \I a trondo foi pavoroso, ocasío- avistado em ,Sanla Fr, á Irezentos •

município de Pôrto União, Pa- Roma, 18 U. IP,) _ A' Cidade ele nando panico na população. e vinte qL1i�omelros d,e distancia, Washington, 18 (U. P.) - OH--

raná, pertencente a Oto SCllU- Nápoles foi colocada fora \jo "Iimi- Se . não tôra o expediente do l.? rasto rle fogo da bomba voado- ciais do exército dos Estados Uni-

barth, súdito alemão, repatria- Ie da'$ tropas nortc-amerícanas, agente determinando o afasta- ra "V-2," que bateu os recurds de dos anunciaram boje que uma.

(lo em 1937; devido á greve geral ali, ao que se mente do vagão, os eteítos te- velocidade R altitude, Em Bisde, bomba foguete "V-2" alemã, em'

II) - terreno urbano, situa- anunciou oricialmente o dia de 'riam sido maíores.Num raio de no Arizona, também distante maios cxperiencia, lançada ontem, ,esta--

do no município de MariIia, S. ontem deconreu sem incidentes sete quilômetros, observou-se ele Lrezenf os ,e vin íe quilometios beléceu novos records de velocida-·

Paulo, pertencente a Shota em Nápoles, acreditando-se que estragos 'produzidos pela ex-
do campo cf,r provas de \Yashmg- de e ,a,ILHude, conseguindo el'e�ra:r-

Kanzald, súdito [aponês, repa- no mínimo 500.000 trahalhadores plosão. Cêrca de 151 casas de ton, várias pessoas virann os me- se á 111 milhas de altura e 3601:

trtado .em 1940.. estejam envolvidos no mo,vimcll-I Mirandópolts toram 'atingidas. teores al'lifici'ais que foram la11- milhas por bol'a.

A_:t. 2° - O produto �a alie-l Lo corno sinal de protesto contra Nas mais próximas do local da
naçao dos bens referIdos no o aumenlo do custo ele yida. explosão, manifestaram-se vá

rdos incêndios.
Araçaeuba, 18 (A. N.) - No

vas notícias vindas de Miran
dópolis retirícam alguns dados
chegados aqui ontem, com as

prirneiras notícias da violenta
explosão ali ocorrtda. Morreu,
ao que s,e sabe até agora, ape
nas o menor Ney P,olllrtals, de I12 anas, que teve a seu corpo
decepado em três p,artes. IEm tôdias ,as partes da cida
de en.contr.am':'s·e destroçaIS de
trilhos e dorme1nlters. As casas

que não .foram destruidas pe
lia explosão., fircrurani de,stelha
das e s-em vidros. Calcula-se
que doi<.=; terçÇ>s dos edifícios de
MirandÓrpolis s'ofrreram danos

E O I F I C 10 I P A S E �o andor com a explosão, leves ou gra-
Caixa Postal 266 End. te}. SATMA ves.

F L' O R I Pi. N <) P O L I S O número de feridos os'cna
------------------------- entre oitenta e cem, a maioria

. Revoltam-se os detentos de Curitiba �� f����i��a,�V��l���e·so�osr��r;�

Florlanõpolb, '19 (SE: Dezembro l.:le 1946

·Imoveis dos subditos eixistas

Nflcionalização das ferrovias
LONDRES, 18 (A. P.) - A Camara dos Comuns rlpvlerá votar,

hoje, o projeto do governo trabalh is lia, do nacilol1laJizmçã,o dOIS oLl'aJ1B
portes ilul,pl'nos. Ceeca de 1.250,000 brabalhadores serão afetados por
€sla importante medida, caso «ila vleIllha a s,er aprovada, como Ise Cisrp,era,

Sul America Terrestres, Marítimos e
Acidentes

COMPANHIl\ DE SEGUROS

(

°omunica aoa lIeua segurado3. congêneres e amigolil e ao COmel"C10
em geral a mudança da séde de sua Sucursal nelite E.tado,

de ltajaí para Florian6palis -- Edificio IPASE _. 3.° andar.
onde e.pera continuar a merecer a h9nrosa preferência

com que souberam diatinguí-la.

Maceió, 18 (A. N.) - Quan
do sobrevoava esta capital um
avião da "Cruz,eiro do Sul", o

comandante da aeronave dirl-
giu um radiagrama solicitando
a presença de médico e ambu
lância no c:an1Jpo de Jecuntiga,
em virtude de um passageiro,
Maurido Leopoldo de Caldas
Câma:m, de 15 anos, embalrca
do em Natal, -estar pa,ssando
mal. Ao chegar ao aeropolrto
local o avião, o passageiro já
havia ta:l'ecido, pois fora afaca-

Verdadeira epidemia de roultos I �i�iIS�eq��'e�:j:v:I;��oar·me�:�U apal'elho, C'onsegmram da em-

Londres, 18 (U. P.) - Uma ver- cento's e oitenta mil cruzeiros. A prêsa, que o mesmo avião re
da,deira lelPidemia de roubos ás onda de roubos é consiclJeralela a g,ressass-e a Natal, trasladando
lojas e aos armazens está marcan- maior de'sde mil novecentos e o COtl'pO do desv'enturado Mau
do nOVO.3 "l'ecowJs", fi,a Tng:laGerr-a. trinta. e oilo; c ,alguns geren(;e.s rido, tendo pago para i,ss.o vin
R6 elos .baleõ,ei' elas ].ojas em Bri- de lojals já pl'evêm que até o Na- te mil cruzeiros. Os. demais
minghlan c1rcsaparec.eram, onlem, Lal. os roubos aumeIlltarrl1 aindla pas:agekos ficaram al'Ojados
merradrwias no valor de qllatro- se,le yezes mais! ontem nesta capi,tal.

Curitiba, 18 (A. N.) - Deze
sete deten,tos dominaram o xa

drez da Polícia Oe.ntral, s-oHa
ralh1 008 demais presos, e estão
enf,rentando as autoridade.s.

dT'ez da ��líCÍra. Central. A

Há dias, conforme noticiamos, guaT'�a �ohCl'al l,s�lou as de

houve uma tentatJiv;a de revolta I p.eI�,�e?ClaS d� predlO. Os pre

dos plresridi'ário's da Penit'enciá- i sld1lar�?S estao se defend��do
ria Central, localizada num

com paus lP�dtaços de utenslllO?
bairro próximo a esta capital.

e ontrols obJetos, enquanto as

As aurtoridlades da Segurança autoridade,s usam meios sua

Pública dominaram os amoti- sórios par!a cO!ntê-Ios. E1spera
nados, llevando depois 17 dos se que terminada a improvisa
cabeças do mov1ménrto palra o da munição e faltando alimen
xadrez da Polícia Central, a- to no ilntenior do xadrez, os

fim de serem ouvidos. Esses presidiários se rrendam.

elelmentüS revoltariam-se ago
ra, dominaram os demais pre
sos e se assernhorerara'm do xa-

l\1orreu no ar

o jornalisSa IResidencias para
foi agredido . os funcionarios
Rio, 18 (A. N.) -:- Telegr-a-I Rio" 18 (A. N.) - A' Pi;rereiltura�

mas de Recife informam que, assinou contnalo com uma' empr,e-·
ao p'3iSs'ar pella rua do Impera- sa para a construção do primeiro'
dor, em frente ao Café Lafa.! grupo de l'esidencias para os seus

ye:tte, o jOI'naHsrta Andrade Li- scnidor,es.

ma, Clandddato a deputJardo esta- -------------

dual pelo Parrttdo de Represen- O «aumento» dostação Populrar,' foi vítima de

agres,são à foice, recebendo eOmer"I°�rl·OS
golpes no crân:i.o. Adianta-se \I U l

São Pau).o, 18 (A. N,)' - O 1'e
que o agmsso:r é o indivíduo cenlle aume.n[.o ele tdnta ,e cinco'
00nhe.cido POlI' "Manuel Engra- por celIllto., concedido aos comer
xate" e, dial� an:te,s els,uver.a en-

ciários, BloTá homolog'aelo amanhã.
volvido nas arrruaç8is que se ve- á tarde, numa cerimonia que terá.
rificaram durante o comício lugar na seele' da Associação Co-
em que falava o deputado Aga- marcial.
memnon Magalhães, Dizia-se

"Çf

��,c1�C:�O'� 1�����:0: ê���,��'�� 2 mil vagõesabacar o deputado F8rrel.:ra LI- Rio 18 (f' 'T) _ I' f'O .
_

'

f d'
, , '�, ,', II lma SI€r

n:-a, com que.m cou. U11 .11'08 a Vl-
que várias [,errovias paulistas ad-

tIma
..
O sr. Andrade �lma, no I

quirirrum I}O.s Eslados Unidos, cem

hÜlslpItaI, declarou nae:. conhe-

IIOeQmo,ti'�S
,e dois mil vagões que

?e':. o s'�u agr:e-ssor e �ao fl�zer: comP.(}3irã a ,S'Ol' enLl'egups .a 1'ar-
1dma do moüvo da aoressao. I Lir elos )rimeiros dias do' janeiro

pr6ximd.

Golpe de foice
DO advogado
Recife, 18 (A:, N.) - Um

descnnhecirdo vibro-y' violento'
golpe- d:e foice na cabeça do
advogado Andradé Lima Filho,
quando. êste úonv&r,s'ava . com

alguns amigos, na esquina da
rua Lafai,ete.
Não se- sabe o motivo da a

greslsãe)', tendo o crLmino.so sido'
preso em fragrante.

LEIAM A REVISTA
O'· VALE DO ITAJA!,

Incendio ém

Pearl Harbour
Pearl Hal'bour, 18 (U. P.)

Granele incrndio se declarou no

parLo locall, ca;us�ncJ,o consídeTá

veis danos ,em duas dOlcas flu

tuantes.

Foi, tocJ.a\'ia, hoje dominado.
Várias pt'lssoas ficaram feridas,

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, ed.ição dedi.
cada a Florianópolis, e assÍm

estará contribuindo para
maior difusão culturaf

de nossa terra
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