
IUD. 19 fE.)- Reina grande indignaCão em todâS' �ó"crasie�;;tsílll insolito e brotaI ateu
tado sofrido D.or um. alto. fuucionario ia Embaixada do Brasil, em Moscou, que foL estupidamente
agredido por um fODciouurio do governo comunista no interior de um restaurante oficial. O n08SO,

governo está tomando eserníeas providencias contra o insulto jogado aos brios nacionais nH pessoa'
de um nosso representante naquele pa.is, prev�ndo-se o rompimento das relações dipiomaticas.

Delirante entusiasmo ,em Tijucas

o MAIS ANTIGG DURlO DE SANTA CATARINA
.,'"

.

, •. -u_ ..•]

Numa empolgante demons
tração de aprêço e solidarieda
de, foi recepcionado, ontem,
na cidade de Tijucas, o futuro
senador da República, Dr.
Francisco Benjamim Galoti;
diléto filho daquela terra.

Ano XXIUI. I

mos, Vice-Presidente da Repú
blica. São do orador estas fra
ses ao referir-se, quando. rece
beu daquele grande catarinen
se a comunicação que seria es

colhído+para senador pelo P.
S. D. " Eu sei, Galoti, que ad
versário meu tu foste, e por
isto posso avaliar que corre

ligionário meu tu serás.
Abordando o assunto da

.candídatura estaduall, fala o

grande tijuquense do valor e

da larga visão de Aderbal Ra
mos da Silva, que representa,
sem dúvida nenhuma, a ex

pressão da vontade e do sen

tir catarínense.
Concita a que seus adversá

rios mantenham a campanha
num niveI elevado para rea

firmar altamente a educacão
política de Tíjucas.

�

Proprlel&rio • Direktr·Gerente: SIDNEI N<iCETJ - Dirf'tor: BABREIROS FILHO

Dieetor de Re.llação A. DA..�SCENO DA SILVA

Ainda o vaso de Minas. O apoio dos comunistaS�
candid�tura BortJbi.�Outas notas.

t,

�,

Terminando seu aplaudido
PARTIDO PROLETARIO APOlO DOS COMUNISTAS AO rosse apontada como exemplo ,:\.O discurso, conclamou õ povo a

Rio, 19 (A. N. - O chefe do SR. ADEMAR DE BARROS BrasiL' cerrar :fi1eiras em torno do
governo recebeu, hoje, pela "COImO' simples mineiro é o que P'. S. D� e de seus candidatos
"manha-,'no Palácio Guanaba-

São Paulo, 19 r-r- Segundo in- .

� dese.i d
f

-
smceramente ,eseJo,' a 'par a paz que tinham, em sua chapa,

ra, o diretório central do Par- orrnaçoes trausm ítidas á 'repor- I L 'l'ddi'.' e ua ranqui [. a e eutre o 110\'0." P t·
,

d doí d T"Lagle!l11, prosseguem as negociações . ara par .icipar na gran e OIS gran es moços ijuquen-
tido Proletário do Brasil, pre-, ,

. , .

> * ... 'f t
- .'

d t D L b t L I
sídído pelo senhor LUI'Z Augus- .€I.lLl.e <O PaltJdo. CO?1Ul.llsLa Bra- ' T mam .es açao, seguiram �

es a ses: r. eo er o ea e D r,
.

SERIA O sn. i\EGRÃO DE UMA ít 1 '1 íd d S Antenor Tavares.
to Franca que foi comunicar s�le.lro e o PartIdo SOIcwl P:101gl'eS- O

capi a ,-.fl.q�e li CI a e, os. rs.

'd�
,

te d R rbll I sista, Ipa�'a um acordo eleitoral.
CANDIDA']'O Dr. Leoberfo Leal, candidato á E abraçando a Valéria GO$

ao presl en a e�u ica P I r�IPRESSõES DO SR
Corriam boje nesta capital ru- suplência de Deputado J[ede- me, o grande condutor da Vi-

registro daquele partido e hI-I. ",' mores ele que as onosições eoli- ral Dr Antenor Ta a s tóría de 2 de dezembro, ele'I .,-,. v re , can,-
potecar-lhe inteira solidarie- :

VENCESLAU BRAS I
gadas 'em Minas ter-iam resolvido didato pela comarca a Deputa- abraçou todo o seu povo, toda

dade. j apresentar a candidatura do sr, do Estadual, Dr. Hipólito Gre- a gente da terra que lhe ser-

I São Paulo, 19 (E.) - Ouvido

I
OLacilio .�·f,grão de Lima, 'ex-mi- gório Pereira, Prof. Flávio Fer- viu de berço.

A CULP1\ NÃO É DO I por um vespcrtíno, o sr. Venceslau nístro do Trabalho, para gover- rarí, Diretor da Faculdade de Terminada a manifestacão
VALADARES I Bras fez o seguimte comentário: nador das lAllel'osas. Acrescem la- F' A d A tô

.

'

I mancas e ca n omo teve inicio o comício, falando,
Rio, 19 (A. N.) - Um pro- sobre os 'enLelllClimen�üs que se vá-se que já havlarn sido trans- '�bA�' .'. A'

•

cer falando a um vespertino a "pr.ocessrum enLre ÚlS dissidentes do

I.llill.ildas j,nSI.ruções urgentes para,
LI,_ oa, pela Ala Acadêmica do em primeiro lugar o Acad. An-

propósito do caso de Minas de- P
..
S. D., a ·U. D,. N

..
e o P. R., .em Belo H orizonte, no sentido de ser

P. S. D. tania Lisbôa. Seguiram-se na

r tribuna o. Prof. Flávio Ferrari
clarou que o sr. Vaadares não I

Minas '00m o ,.0bJe�Ivo de ser for- reg'isl.rado o nome desse eandiria- Frente ao vetusto casarão '

,� Egidio Amorim, Dr. Hipólito
é culpado da derrota da .candí- I m.ada

uma .colJgaçao contra a can-IIo, como .manela a -Ie i. daquela tradícíonal família ti-
-

d d I B F
� Pereira, Dr. Leoberto Leal i.�

_ .<]é\tura. ·wenc�-li:àic:..nrai-,+rnaà+..t_i:l.cc\}n\ -lll$
. ortes ; -

_ ..

* ':' { juquense, enorme multidão
,Ji.

I' L j r d
- I Dr. Antenor Tavares, que, em

.que arculpa reca� exclusiva- "�Acreeli,�, que esta ü: o em: RECURSO C?;\iTItA O SR. jamais notada naquela_cidade, brilhante oração fechou aque-
���.l1.te em Melo Viana e no �:lÇ:- I :n!UILo bou} caminho pa.I� )S§QL 'FJJGO �"OH(.HI '-- .. -

I cmn-primia-se aguardando a Ja eletrizante 'manifestação de

��:�:��t��!:a�c��;.��o ��.�: I�;: ;:ndl;,:.;��u'�� n�:;l��w��;a�?ea� llll���/�����' !��, SU1;���e��'�r���u��e.a� ��egada do ilustre candida- fé partidária.
'

.

.

ínhabilídade com
�,,:"- j. ..o..h"" .Ç�l'Ü _CO'lll�I�a �Ul�_Pl'?C�SSO poh>L100 do I de Justiça Elei loral o recurso que Palmeiras ornavam as: ruas

os cheféllij 492 çure���ios �;:;�i= qual Mina,'; pr'81c18oa :::",,,::,;::;pçloa�;\l. �o. sr, :1'o:t: �ol'�;,r,� i��Brpôs c��- � car�z�s enfeita�a� as saca.
-

p'ro·f IIntoo-Iotacipais, qu� 'vIeram a Belo Ho- E' pre0iso ql:e os mmen'Os I e

l-I
tl'a a . 'ecl�ao � .,

...' ,-,., que
c .l

- as. 'a}xas se a ,rIam, CO!?I ' _ . li
_

. \I

l'izOl1t$. /' mam Minas dISSO: para que MI�as cedeu .Q\e!]slr.o._� ��nd1da;tl1':.a Jinga �x-p.r_e_���e_s ?_e c��mI:o e _sol1.'. f" r , . L '

: u.
.

:J.,�'-' l'8Icup,er·e O prestIglO e a ,sua tdl.- .B�rg'lll a

g,'.o.vel',nUl1V;: Q.� Seta Pau� I' üai'i.€aaae ao e.mm�!!:te hemem ...J� _D:",.-;--;- i
A SRA. GETúLIO V4RGAS dição honrosla, que faZIa ,com que \10, '��'fj;:,--:i ..

'; -'''� público.' _". 'L';;-'! ': --'-"!' '-!!t! ,.!!!! I Oq_
Rio, 19 ��?��O� Um ves- I Cara'�v'� a:;'·'o·iY'

' ....

a'· --d-a VI·to�ri·a'· Di���furiodOJa����O����!; g� emO sli��g·�,�,�:;:�s ���i�e���so����
pertino comentando o caso dos .

·P. ,8. D., presentes e�tavarri, darde marcan'te da f'Ximia edue:l-
"candidatos federais" diz que tambem, delegações dos muni- cioni&,ta Antonieta de Barro·�.Em virtude do mau tempo, foi ,.

d P t B I' N
�

a sra. Darci Vargas, esçôsa do transferido para hOJe o empolgante comício com q'ue a glo- ��lO� e 0\ o be o e -: 'ova )
Il1belig'cnue pri,vdlegiada que se�

ex-ditador, não quiz figurar na riosa cidade de Lages consagrará o Candidato da Vitória, e .len 0, que �m, e� vleraI? aprim�r.ou em moJunda e sóFda.
cabeça de chapa do P. T. R, trazer seu apOlO a grande ma- '''"lll·llr,'''' a e o/·]·IV .• 1" b

.

l
_ para o qual reina um entusiasmo indescritivel. I 'f t

-

d'd t d P
ue cu, ,b" ,1",'( u. 'e enqu!s:t

para a Câmara.Municipal;
m es açao ao can 1 a 0_ o . I)r?fessora J1:':0 ]1nnra, alJena.� a
S. D. rnulhel' ela ;,:}';sa. Lorr;J de L:l0 al-

I Sob uma ovação enorme, de- ':c' lí��di0 " 'c' !lO: via; soeial bal'
sembarca Dr. Francisco Galo- r g�R-verde, mas {'T'11la o pI'Ú�; '0'
ti, que é aclamado delirante- a P!Jlente :')tck�ltlnl de t;ullta I;a
mente pela multidão que o: Lt,;n8,' p n r � ,;a vallg-.lal'f:L� ocupa
aguardava anciosa. I:'�'al" de :' .... (cil�Q d�)I;,ql1e.

Fala, saudando-o em nome' 1i;"/::1 c:,'cl',wloI1Gin. "'.' • 1". COll"-

da mocidade de Tijucas, o Dr. l:, te' pl'eQCll'J'il i'í.C m,r todo;; I)S··

José Cherem que em brllhan- I problemas lEg.ados ao· pl'og1.'Ic,sso

te discurso, fez s�ntir o quan-! do n'o'sso Estado, vaIeram-ll1e a.

to significava para os moços ; il1!dh�âção .e a co.ns;ag;ração i)}I,g·

de Tij�cas t�r em sel!. mei9! ul'n.as. \para a Cw:nara Le,gi�,:a.l,;Y�l,.
uma tao alta figura da poÚti- Oll1de a sua voz smcera e' \'lOI'anée

ca nacionaL .
"s'el'viu á coletividade' 'em· maneil':1

Em nome dos amigos �cupa I á 'r.n,�is .

bené.fi0a
..
E

.

por isso, ,11,lS
lucl"dente coni'l O ··nosso "oosol em 108"OU a tribuna o sr, Celso de AI- elelçoes de 19 de Jml'elrO pro:o-
..

.

li li . li meida,' que em substancioso mo será novamenLe l'econduzida :If)

discurso, revive a vida do gran- posLo que 'Lanio sÚlube enobrec?r�

.de amigo da terra e de sua fa- Jusi:;o, pois, que lÍa .dala de ho-·

mília. je, em que a ,pnofes,sora AnlonieÍ!.t.

Logo em seguida, em nome de Bm'l'os, ilusll'wrJa Dil'ewl'a do,

'da juventude tijuquense, falou In::ltiLulo .1e Edl1eaçiio,. comomo-r<l:

o Acad. Osni Rebelo, mais um .aniversário naJtaUcio, s'e'

Ocupa a tribuna o Sr, Dr. engalrunem os >meios süciais ,e in-·

Francisco Benjamim Galoti, Lalc0Luaâs da nossa terra bem co:..·

que, grandemente emociona- mo a nossa mocidrude e,s-tueliosa,
do, agradece aquela demons- pam homena'g-ewr a i,nbeligencia

traçã.o de aprêço e carinho da feminina que tanto saube e sabe.

sua gente. enallt'e!Cier a glen1Je e a terra 03ita

Fala o orador da grandle rinenses,

obra em nosso Estado do. emi .. ! A aSlsas ]1.omenag·ens s,e assücia

nente brasileiro Dr. Nerêu Ra-I ".o Estado":

r

ú PR. E O CANDIDATO DA UDN.
Rio, 10 (A, N.) - Tratando do

.. Julgamento de.. comunistas
>00>&0 mi.neÍl\o, adeanta um vespel'
Uno que n5:o ,foi homologada a

erundidaLuna do sr. Milton CampG':,
.c.onforme s,e anunciai'a, acrescle'n
tando que o PR. deseja 'um nome

de maim' influencia, enquanto di
. rnjm�IPm as possibilidades de nrna

.colig·açã'Q ,ooLi-ValadaI1es.

'"
*

RETIROU-SE DA VIDA POLITICA
O SR. GASTÃO VIDIGAL

'MADRI, 19 ·(U. P,)· - AruLnda-se, nesta oapital, que será
ini1ciado Ia;manhã o julgamen,to, por uma côrte mamal, de José
Olaizola, ao que s,e afi:riIDá I':comandan;te-chefe" das forçaJS de
gueil'rilheir.o,s contra o geueral Franoo, na E'spanhia.

.

Se.rá julgado, ,simultâneamente, o aCUisamo JÜisé Antônio
Llerande, conselheiro politico de José Ola.izola .

Os dois a.ouS'ados foram presos ,em 'Tialavera de la Re,ina,
é1 96 quilô1metro,s, :a sudoe,srte de Màdrri, no dia 4 de outubro.

0l,ai'zo1a, plr:ofissional da pelom, e mil'Lt:�nte oomuni-sta
chegou re:centemente da Angentina. \

,Ri,o, 19 - O sr. Gastão VidigJal,
ex�ministro ,ela Fazenda, dirig·j.u
uma carta ao presidente da Re

'PubJi.ca, 0Omunieando-lhe ter-se
retirado, da vida polibca e elesis- SALVADOR, 19 (A. N.) - .sôbre o incidente que. teria

ocor'rido, com o consul Soares , Pi.na, em Moscou, o deputado
Otávio Mangabeira ouvido 'pela repovtagem -do "Dia e No'ite",
de,clarou que ainda não podi,a manifestar-se a respeito, mas

que hoje o fa,ri.a dia rt:ribuna dia Câ:mara pedindo informações
que elUJoidass,em o caso.

ii,ndo assim, da sua candi.daül1'a á
3a senatoria pelo Estrudo de São
Paulo.

DISSIDENTES DA U. D. N. NA

CHAPA DO P. <8, D.

Rio, 19 - O P. S. D. res.olv.eu Rio" 10 (A. N.) - A pro,pós�to sado n() alssunLó h�vendo ip.edido
hüj,e reservar para a di,ssidencia do, noticiado incidente havi,do em rlápi.do esdarecimel1lto da qUf�·S-

da U D, N. no Distrito Federal, Moscou, ·com um funcionário da

lSe1s ll!·gar€s na 0hapa de vereado- embailXada do Bra,si,l na ,capital tão,. A.cre.s0�nta o vespertino que

res. soviética, eS0laI1ece o Diári,o da é grande 'o mü'vimento ,em paláeio

Serão 'indicados memhllos per- Noite que o chanceJer Raul Fer .. do ministério do ex,terim" onde se

tencentes á ,oorrente Jurandir Pi- .:landfóíS prü'cura ·situar o Cia,S'O os-- enco'ntram a postos Lodos os fllll-
_"l'es Ferr·e.ira. I Lando 'o presidenLe Dutra inter,es- I cionári-os da casa.

.. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:I��,��:�:ri�'de cnuDlu o EXPRESSO' -'DE' 'MaDRID .:�
Em, mais uma reunião-almoço, 15 mortos e 8()' féiidoscon,g·ne.gtaJ1'am-iSe . (jUlllJt,a-feü',a ul- ..

.,lima, dia 12) as rotarianos 'ele Mà.d'l.'id,·. 'CU: ':P.) - éál- düs acham-se um vagão dormi.:', zãa-Madríd Algecíras.' . Os caÍTI
.,PlciirianópoliS; sob u presideuêia cula-se que de 20:a:: 25 pessoas tório, um vagão de la classe e ros destruidos correspondem
dler ,.,r·. João Alcanlara ela l}{lnh�" e morreram e que-de 70 a 100 ou-; um vagão sspecial em que via-I aos de primeira classe, pel()
tendn 00' Sec.nebaria .'0 sr. clr. Ar.�· tras·fi,ca:J.'am feridas' quando o, ja\Cam quardas-martnhas de, que se- acredita que a maioria'
noldo 8:t..Wl<rez Cuneo, J. expresso de Andaluzia colddíu re,g're:sso dê HClença.::!

'.

,. I·da,s vítimas sejam pessoas dei

lllici,a1m'Elnte; 'a S.a8'S'ã,O é aberta CO-I� V'ários, vagões de .car�a··e:s"'l c , Tôd�s .. as
.

unid'ade�, médias' .éIev�da .conôição S'ociaJ,. e'T!>o�.
.'

com o h<:t.sLerurnen. [o do Pavilhão j'
tacionados perto de �mco C�lS. d;slpOl1lVel,s. fOl"a�1 .envIadas das Ira ainda se desconheçam seus

. Nacional, ,pelo vísitanta cio Rota-
O e�)pil'�S-so conduzia mUltos, cidades maas proxnna de Alca-Lnomes..

ry Clube de Curi,ti,ba, . R€g-jnall excur�lOms.tas .par� Málaga, zar de 8aJ?- Juan e Ciu�a-d ·Real.1 As loco.motiv.as d o � dois

CaIn;'ylf';11. Em seguida; todos os
I AIg�cIra� e outros recantos do, .Um trem de SOCOrl'O chegou I trens e quatro carros tícaram

rotartamos fazem 310,5 00nvicl.ados,
Mediterrâneo,

. .! de Madald.

"
compl-etamente destroçados,

81'S. W:aILm' Edward Aldridrgle se-:
Entre os carros descarrila- t

.

.

Trens de socorro com tur-
'l'enle da ,Sh:edl-i\1ex, Fel'l�-ando I RETIRADOS 15 MORTOS

Imas
de enfermeiras, médicos c

i\1'encl'e,s do Sousa J?itho, delegado MACHADO I CIA",! E 8.0 FEIf�JDOS materiál sanitário já che,ga-
do 'I'ríbunal de Contas do Estado i Alcazar, (U. P.) - Quin- rarn ao local do desastre, pro-
e Ivo Bonin, da jndustl'ia 'o co.

AI1Sf!cia.1I e Rd:::entoQõ•• em i ze mortos e oitenta feridos, I cedentes de Madríd, Cidade '

mé.rcilÜ cio pesoado de Floiuanópn- Motl'iz: Florian6poUe ,sendo 'que alguns em estado Real., Alcazar, San Juan e To- )

lis, a auto-apresentação, ou' seja, Rua João Pinto; n. " I gravíssírno, já toram ret,ira.doEilmellos-o. � .

" dieaLa'l;;:uçfi,o (lias ,pr'Ofis/,ü:�" (�te
CCl1xa POlltnl, 37 I do .c�oque de trens o?orndo no Agora estao sendo ativa-

c.arta um exerce, na vida 1·)·.I,'Jl1·{"'.
Filie!: C�eilciú=Q I quilômetro cento e setenta e mente efetuados os trabalhos

_, Ruo Florkmõ Pliízoto, ./n
Passando-se á ordem .:lo dia ti (E'lii. P;:oópt'iIJ), I cinco da linha entre Andalu- de remoção das vítlmas.

ul'laIÜm0me-nUe laprovado ü 1'1'0-. TelegrametG: epRIMUa· l
.

,{

gfra.n'Kl p,ara ,a F.esLa fb.� ,\aL'll, 'Aq<1!'>t... -1lo., prlm:ipnb m:an & ""*'" ri &1 ......
,. munlcltlio. li·, E.torio'qL1J3JUiclo se l'eunirão lod'o)'; os 1'0-

E:::;o�::i:::�:::::::::ll.·Laboratório IIr

&1': NOl'bCl'l,o RMhl d.e1x;cm de ela-, �
bor�l' .a pal,e.sl�'a

'

a ,s,e'll carg'O pro-I t Radio-Tecnic�lU��oxi
gr·fl.ffJadif!" pas.sando .é..m· ,ri,sLa di�::' � FundàdQ em 1935

-
-

� -���� �

�0 a .1-er a D'a,l18sbra do c.Ü'l))p. waJ"'1
� Montagem.fe ��, Ampli... \'uer J\.och, de PQJ!lo A1e!r�'B, a (lual ! ." fi.êãdore" ...Tranemiií6telil IÇ? �

,..
rvIata'fial r im.por-ta.d(' direta- I

l: .�B .�uhnlf�qi;n?u 'fIi� .t�nla: "RolaÓá- � r 'nwp\: dOfl ti, '$. /t" I
..

'no "ou siil'nples. só6Í6' �� , ...!1·n.J.::JlY"'?"- r � � .'., ...

' I

, P-r9_..Qriit:' dq l
II!

.'
. Cqlll_ � 'pa'I�VTa� o. .convidadQ §l�:ll-Ofom�l' ai ,urges Bühm 1,.!'1 :,1I�PTn.rl.n.

-do l\1'tmclfes·.ele 'Sousla Filho

I'
E:ectIe' Tecr.ico - Profislliq:na)

a.g'l'1rudece a di,ahinção de q1..'te, .foi ,. " _ for�ado .
no .�uropa

alvo, 'Elm' S'ElI1Jdo convidado
.

�paí::a.
.,

. _,I: Io�ian6poH. I r� ". . .' ,
' �uu 100.0. Pmto n, 29 .- Sob .

. qISS1.sLll', .CQ.n10 'C1oI1v1,dacJ.o, I� :uma

"dais .iveUID.iõi�·�otár.ias. dÕnt�·-. e� 1- ') n01Hrl' & � NERV�SÀb
;.-

. '1)j(�g1..uda, -, �.2'�:!;��(1���� .
,ep1,sódiÜ!S I .� "5��""�.-:>( ;". -;lf:t!\\8 I •

. �� sU�,Y{!9a:- -�ir;���., '�, '�����.':3 ��r:.;as��q���"���;�:::� t I
sempI1e as qUjahç;evaeig dos r.otal'la- tratádas; em tel\illuí f'.lo maleR pu· I I

. no-s que conli,eCiffil, destacando de ��it�llü;:nte,; teme�iá:vei�•.<? _'uz:and..i.. ,... I
modo aJ0fmLu:lido ,&ua lliclmilmcão. l'�ilm.9(fruto d.a I�n,ora��- p'b1{l I. il__iIII·.5IIi':_I!IlUW!ijij�""IIl._lIIIiIl!lliillõwel!ll Ii!__nOíIilSljlliIilG"""IIiIi�IlI__!l!l711.1'11!1$/i.i!I1��

'. .•. . prejUdIcar os mdlVlduos·aretarlos d. '

pOtl' ·s'8oLl"anllg;o chefie d!:) SerVI?O" tais .' 'enferfuidades:' O, Ser.yi.ço NIiI..... _-......=...........----------:::_:,------------"
o $1'. Goniolamo C08llho, ,dos D1á- cio:al' :de .

Doenç8� mentaié disp�
ri'os ASs;oCliI3ldos. d� n� ;Ambulatório, que .atende,lgr..•

,.l;pÓq ·.111<1\1(;'1' o sr. Edio, OJ:liga tuita,m:ente. o�, doel,1tel' Rl;r�osos ID'
. digcntea, na. 'Rna Deodo�o ,,-:to ti.1Ii �

Fedl'igo .agcti:bdeclido la,s l'e,l1JGiLações ks 11 -h1H'�, d!àrhui!l.I!nte. ;
q�l!e lhe· fOl:,a'm, tri,butáJd�s, por oca- • _" _.""'n........ ' ........

. sião d() seu n�ta.lióo; () sr. Joãô''_

-1-'
r.... '-...

I'Ed. i\I,!Xri.t� ):meSlta deiClo\l,rações 50-· :_.
'

.. ,V.....iSlté, soem.I (ompr.omi�Sos .

hr.e
.

a prÓ-xima· C.onfer,e,I1Jcia 1nte1'-' .

. l1i<.9.cic)'D·aL· dé }\lOO!R1'Y, 1:1 ,l'elrtljzar-Ii'e c LIVRARIA RO�A
111Q' lti.o ,de' Ja'I1JeWl'o '0 que cong.rega-

I'
-

.... U i
rá rJJ3!da. .menos· d!:) 10.0.00 roLaria- Ru? Deodqro, 33 I
nas dos mais diI'8Tentes. ,países., Florian6p,olií!

�

Di,z
.
.cta i\D11p9'1'tanci,a. des1a Confc-

Il1eI1Joia" .par.Lilc.ulfJJI'J11eIl!!!� par,a o 'Liv!'os novos e usedos.
.

B,I1a&i;l, .poils ·além de atingir' todas em diversos idiomail.
as fina1idrud(:)oS prcvist,aI5, tDará eLa .

.. ,. i "

granele oabe:clal mdIll8/Lá·r�0 para Atende encomendas:de'j
nos o país.' õb-ras editadas no Brasil .. ';1',

De"ido .aIO ay.anç:;t;do ela hora, o ou r,o estrangeiro. I
proesd.cJ.oot,e 'dá por tl7rminada a

INovidades todôs 811

'.reulliã,Q,' ,a.gl�a:dle,oen,cJ.o a comparEm-
ci/a de todos qs co.nvitd�clüs e viM:' se'manas'

.tant.e.s.

Laboratório

����.f� Clinico
� �. RUA JOÃO PlI'HO, 25

I'
l:r.J 53 Fone: lA485 :. c.n

- Em frente ao Tesoure
. R"�Tgn� ��TOLuGl&R5 do Estado

.

"

FlarãiiilnõpoUs .�� ��-S;.- ·-'7':.-',""· :-:.:� �--
�.� ..__��:.-;'� � ._

0,1'. M. S S. Medina PanD, t�arhiil Âliiti'�" StiUZif

I'
t

Ifarm. L. da Cosia àv!lil'
.

,.�.J �J
�n.�,e di! ..$�ngu6. Exame· pera v:al'Hic-nçãoj
de '�c:,r, Exti.rne de urirHl, Exu;n.e r.ía�o

: �

IV;;í�icã"'ÕO da g;;o,vidsz, Exo:tt,,,,,:'_1ie escq.rro, .

,.(, i (lr Con.curs�s, (
_

.... � " ,.,. .. .t\rhgos de ,Redaçao
E'Xám-e po.:td· véri�ícQr::.i çi� ss�ii.�'"dti I. .

II
-.

'))., 'F. I

AQUINO
JpSI}e"'; 'bOc'iõ eC:tbill�r-: Bibttl� àe fá�éá, 1: l"àws ,'poliçi�is

.'

. E�am� ,a..s.�mçj5es. \
, �::� ���in�

i !.t.i.;, "; ....;_f;.�
·P.itt:ovti.�í..�i1;1t1� \ W'�n6ftl.!Ião d� 1Il0I'd]UU, I Magazine �'"

�xamê- :;uf�c� de J Í'Ol'inhoa. bebida.
,'< E;!fe�o PA�LO .::,��:;'�.Jf/�';. .'

·cafá. dguQIli, ate. -=,-�._p•. "", .... '

......�' ,. ,
..

FARI\UCIAS DE ... PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o

Inês' de de?embro, as s.eguintes.·
f.ar:inácias :

'�,10 domin:ro _ Farmá.cia Nelso:iln
_:_ Hua 'Felipe Schmidt. .

.

-7 sábado .:........ Farmácia! ModerD:il\
....:.:. Praça :15 dé Novembro.

8
.

dorningS - Farmácia Modernlt�
-- Praca' 15 de Novembro .

1'4 sábadO' - Farmácia SantG.'.:
AntÔnio ._ Rua João Pinto. -�

15
...

domi:rrgo _ F'arrrtácia Santo.
A,,J:1tõTIí.o .- Rua João Pinto·

,

,21 ·sáhu6.o·· _.: Fal'mácia Uatarl-

• .

l'lense:-......-'- 'R\.la Trajario.
.................. h� T" .' � .; '::"

. � ..• : . .. .22 domingo. - Farmácia Catarj::'
'r •• nense .

- Rua Trajano.
Espóso (a)', .. ,i .. :.:r.'.. :, : : ·:·· .. :· .. ·· 25 quarta-feira (Natal) :- Far.-'
•• � T I n1ácia Rauliveir.a _;. Rua 1'rajtmO"'"l-

'28 sábado' - Farmácia- Santo"
Agostinho - Rua (}onseHleiro Ma.. >

fra.
•

29 domingo - Farmácia SantllY<"
Observo ';-. . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . • . . . . • •. AgosJ;i'nho _ Rna Conselheiro Ma-'

� ,--' fr-a .

• • • .' •••••
r •• , , •••.•••••••••••••••••••••• " _, ,�,. u... !...! • , •••••••••••• , • • O ser.viço noturno será efetua-

.
.. . .

..

'

. ,do pela Farmácia Santo Antôni�'
Agradeceriamos, '. também, a g,emihleza de notl?IaS de nasounc!!tos, I sita á Rua João Pinto. .

casamentos e outras, ... de .. parentes ou ue pessoas amlgas. .

. .

')

··f �

"

�

"

J

J

. ,..; Pedinms aos nossos distintos leitor,es, o ohséquio de -pie·encher o

-COmpOR a;])aixo e remete-lo á nossa Redação afim de comp1etarmo�

i quanto antes, o nosso /l1IOV'O Cadastro Social.

Nome , , , , ..

Í{r'
• !

,

.

.-: �}' Sexo Est. Civil
_. I? ·Nasc .

Emprego' õu 'Cargo • , '�.• .;;' .- ; '"o '.',
; •

...J
• ') 1

Cargq do Pai (mae) , ..•......... , � .••. , ......•.

�_._--

..
m-� � • =-�

,', ,

Desembargad�r AI(�bíàdes.
V. Silveira de Souza e !'Jair·

F. Silveira de 'Souia
participam aoe parentas e

pellsoas de suas I'e:açQas o

contrato de casamento de

lua filha MARILIA com o

sn;r. Antonic Ca.rlo9

'Quintana Britto.

Vva. Alice Quintana
Britto

.
'.

o ESTA..pO---
Rédação e Oficinas à rua João

Pinto' n. 5

Diretor: BARREmOS FILHO
Proprietário. e Dir.-Gerente

,.
. _ SIDN.l)lli NOCETI
Diretcr' de Redação:

IA. DÀ.lVIASCENO· DA snrvA �

.: Chefe de Pagináção r

,.
FRANCISCO' liAMARQUE",

.

CJn-fe =de .Im.pressP:o·�· �

JOAQ!'j}VI C:ABRAL�DA sruva:
Repr�$Emtartte :

A., S. ;LAI{A ;

.. Rua Be,nad:bi Dantas, .40· ,.._ 5"·
.:

, -: "_..
"

., ··'·aJw!ar
.

Te(.���5�Ú :..'.....: Rio de Ja.-'neiro',

I·
.

5

. r�

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

. ..8°.11ndar
. TeI.' 2·9873'- São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
. 'Semestr ·

.. ,; J.. Cr$
I'r imestre Cr$
Mês ...

-
..

' '.... Cr$
Número avulso.. Cr$

.

:.An:o •........... Cr$
Semestre c-s
'I'r imestre ... ,.. Cr$

, Número avulso .. Cr$

.:1

80,uo
45,.8&
25',00
,9,00
0,50 : 1
90,00

f'��::� ,1
Ot50 '1

Anúncios mediante contrato

r�,
Os <Íriginais, mesmo" não

publicados, não' serão 1, ....
·

..
·.'devolvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos r,i�.'. assinados L

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

'BARREIROS FILHO
Notas Politieas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e Finança.
Vich Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Estatístiça
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

, .. _� .<

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura

Vida Escolar
.,

TELEFONES MAl S NECESSlTAnOg,�
Bumbeiro...... .................•.••. !StJ;:
Policia , '.. 103�'
Delegacia O. P. Social , ..•. ,.. lS7fV
�1aternidade ... , . . . . . . . . . . • . llS�
Hospit.l Nerêu Ramo. . .•.••• ,.. lUt.Santa Casa .,..................... 103",
Casá de Saúde ·S� Sebastião ".... USP
Assistência M:unícipal ,0.' •••• � • J6�
Hospital Militar ., l!,1
140 R C ;... 13:

,flI!,. 'i' MAR.llIA e ANTONI07ARlOS f �i;�t����:�ê����o�::��:����:�;��� �!g;
confirmam ,. Fôrça Policiai : " 1�?:

I
' J Penitenciária - ..• , •.. , . . . . • . •• 1��.�

. \ II
"'O Estado" 10:-;.:...."""'_. """"--_ _---",....

:A.p?-zeta" '� ,;
� •. ��7@Nt(O I: WOÇ!VO AOS ANIMAIS DCME:,"IC05 Florían6polill, 16 de dezembro de 1946 Dlano da Tarde

16�f"
�.����"� .��.�_"_

..

_�_�_-_
..

�_"_�_��_�-_.�_.�_-�_'�_: .:����mm==��====�==�==========�==�====�====::�::::::�I�����pB�.·�F�.�:·e:r:��ia:·�·o:��ti:ia:·�·:�:�::�:�:�::�:::_:li���'_J_

tem o prazer de comuniear
àa pealCO!i de sua/ll relaçÕe.
o contrato de casamento de
seu filho. ANTONIO CAR·

LOS, 'cóm a eenhcrinha
M'ariHa Silveira
'de Souza,

••• �" 1

i�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:�J!t:;��;�;l!,-1 �iO ��,nN�a o ti�- d,��,��!"�:,�sedP�!I' �a�;!�D�e::;!O::; I
AKJVERSÁRÜ)S: sou ontem pelu manhã, do Rio, o

menlo de' banha á :população C3- rido Ipmd'Llto, contrabandeado

pe-/
banCa de jornais INAZAI{[<;NO ALVES depu lado Luiz Pizn ;:;olJri,nho ela cioca contínua sendo um problema 10s tubarões do cambio negro. «Beck})

,1�r:mscore, hoje, a data anívcr-] bancada paulista da U. D. N. e insol.uval, muito embora o prefei- Ainda ontem a Deleguem de I
sarra do menino Nazareno, filhg membro da Comissüo -dE' .[<'inanças l-o haja .divulgado que o mercado Economia Popular apreendeu no- ;"_--.����-.----------=

. do sr. Carnpul ino Alves, banoátio
I ria Carnara Federal. do Hío se encontra abar.rotado, e vamente. 3t-íG caixas de banha que

. -aposenlado. I Interpelado ,ppk(. rellJorlagrm so- que aos mercadínhos não ma� os referridos tubarões do mercado

SRA: AUROHA TOMAS TOLEDO bl'e. a questão do abono ao Junciu- faltaria o produto. A verdad€ po- negro pretendiam desviar para
Al1lvCrS�l1'l<hse nesta data, a, nal isrno federal declarou: rérn, é que em tais mercadínhos Niteroi. Toda a partida

-

foi entre-
exma. sra, Aurora Tomas TOledo.1

"- A Comissão de F'Inanças, de ocorrem fi·las imensas para a gue ao Depar-tamento de Abaste-
STA. HELOIZA MARIA uue l'aç.o parte, ti íavoiavel a esse aquisioão do produto, sem que o cimento da Prefeitura.

Festeja mais uma primavera.! bencf'icio aos servidores ,publicos, mesmo chegue nem para a meta- ------------------------------

h oje, a sta. Heloiza Maria, filha' assim como o é a rotalidade elas de ,da quant.idade :de. freguezes. I A-preendido um. contrabando de armas,do sr, EV:11elo Scha.eJIer, alto Iun- bancadas. Enquanto isso, os jornais IlO- , ;

..cionár io do D. A. NL "I��tllidámos aíentamenle o pro-
Iiciam continuamente a apreensão RIO, 19 - Noticia, um vespertino que por determinação

JOA-O ALBT,N"O 'nOl\KAZ
.

l l' 1
(lo presidente da República o ministro da Fazenda designou

• '-'-' 1 ,1(' L) ,(' !t,s i-espcc I vas ernerx as.
uma Comissão para Instaurar inquérito em Uruguaiana, RioCompleta mais um anívereát-io

I'
"Num ponto .lcdos estão aoordes :

i J]bll (ril t]
Grande do Sul, afim de apurar graves irregularidades de que.hoje, o sr. João Albino Tomaz. não se deve ,emilir mais. a fim

.

I'
.

i' I teve conhecimento.ABTLIO ABIB . d·r não aumentar a ínrlação. Se

_,
�'.

.

':
.... A f

'

C' .• .

te
", � 'li"

,
re erída emissão J'a tería seguido on m por VIa aéreaDe I'l Ll i, hoje, a data natalicia do se emitisse, o beneficio ao í'uncio-

.vsr. Abilio Abib, funcionário do B.I nailisfllo iseiia jju�lóI'io, porque o

I
{Iara aquela cidade onde, segunde se adianta, teria sido apre-

.do Br-asil. I abono concedido serra Lra<ll,siLóeio, Catolicismo -endldo grande contrabando de pneus e armas •

. FRANClSCO SEPETTBA JUNIOR logo gnsto, ao passo que G enca-, C SANTO DO DIA I r-�-------'"
Na data de hoje, vê passar mais I"rcimento da vida, devido á infla-I 20 DE DEZF:MBHO

B I O
F�ACOS •

um aniversár-ío o sr. Francisco! e,lio, perduraria .. Os beneficiados S. Domitujos de SilOS., Abade R T I AMÊM1COS
;Sepetiba Junior. I agora serram ,pr,eJuellCado" pela aI-I Nasceu este santo 'em Cauas TOMEM

JOSÉ BRüGGl\IANN ,la JLll'(.'ilrla dos �t)nel'os e Lllilida-. (Espanha). Desde muito cedo re- O alfaiate indicado Uin�D EreosotaioComemora mais um natalício, 'rlcs. Isolv,e,u dedicar-se ao serviço de Tlrademtes 7 "SILVEIRA"hoje, o sr. José Brüggrnann. I'" H,(',p.eli�a "in, limin�" a hi�óles,e Deus numa ordem religiosa.. En-
•

MENINO LUIZ HEITOR Ja, ermssao a Comissão d·r .l! mun- í.rou para o convento beneditino -------- Grande Tônico
FesLeja seus natais, hoje, o me- ças arranjou uma. solução para (I de 8ão Milão. Suas raras virtudes

nino Luiz Heitor, filho do sr. He.i-! caso : la Tesouro obterá a verba recOme11Jd3!l'am-no aLal ponLo que
tor S. Fenari. 1-

CPl'ca ,de 122 milhões de cru- 1'oi nomeado Pr.ilO1' do mosteiro. A I Ponte das
. JOAO MANOEL SOARES zeit'os - necessária

..

áfluele fim, r-cclu,sã,o do con.vento não é pro-
Passa hOj,e, 'o aniversário na- I

aumenlando 'o unpo�lu solJl'e a lecüo cünlra o sOIriil11EHlJlo. Isto! Laranjeirasialicio do se. João Manoel Soares,' r,cnda 'e manlendo os aLuais im- de\1eria ,('xperiuTII('ulal' S. Donün-! Estando em tráfego a "Pon-
,..;Comeecianle. [loslQl� ,sobre lucros extl'aümliná- gos. O 1'ei de Naval'l'a, D. Garcia, j

.

r, te Henrique Lages", recente-
]'j·(Js. Assim, fi.ca soluciona'da o de- ele,cicliu apwpri'wr-se das pl'eciü,sas mente inaugw'ada, óbra deNOIVADO: I i·ca,Jo probl-e,ma financeic>L". ai faias tio convenlo. O Prior, con- vulto, realisada sob elevadaA 15 do c01're:nl,e, ajustou nup- "E' ,cer[:o o abono! S'f'l';í ele lJa- fexl'me el'a seu de\',er, ,opus-se a '

capacidade tecnica, ligando o
> cias, {\om a gentil sla. Bilmar· �eado ,nos vencimentos do,,; 1'uncio- esle s.acriltlgio. U. Garcia dCis,Ler-I continente Sul com a próspera: Sousa, inleligente dati.lógrafa da .llá.rio.�: os que tem mNlOr,E'S g-a- rou-o paif'a. o' neino de Gasl,ela. D.

IA I Cidade de Laguna, servindo ao
- sSIJciação Comercial, o jovem, nlHJs s,erilo mais Javorecido:s. F1erna;ndo 10, l'e.i de Ca.slela, CGH-

transporte comercial e de pas-.. Aduc-io ViJeÍl·.a. Lopes. Fe.licidades. "i\'!a,s \'irá o albo.llo dp Nalal, pa- .gir,altulou-sle cam E',Sille Jalo. Fois., . . .. sageiros da Estrada de Ferro
ea O,S sPl:vidor,es da Unii:to. Neste o conve,nlo de Silos não s'e achava

I'
-

"
.

, .

FALECIMENTO: d 'd" Dona Theresa ,Chistina, ficouponto nã,o r:ro.de l1a\'er UVl a . á altura- ql.la,nto á obse.rvancia re- , A

ORLANDO RóVERE com esse magestoso melhora-
ligi.osa e conhecia o rei os dotes

Ocorl'ell, ontem, rep,e'I1tiname,nte".:Para salvar a I pr,eela:l�os de .São Domingos. Por mento, sem utilisação, a gran-
'-u passamen(;o ,elo sr. Orlando Rove-I

.' islo 11IÚme<o'1,(.!0, com a aIlJ,uencia- da diósa "Ponte das Haranjeir�s",
· re.

França competento aulol'iciade 'eclesi'ásli-
a qual, há mais de 60: anos,

Enconlrava-se ele assistindo demonstrou, com exuberante
ca, abade de Silos. Como por eill-

�lissa do 300 por alma do seu ir-
Pw"is, 19 (U. P.) _ [,'oi ace'ito, canto 'a.s cousas mudaram lá. AE

lhe"" d... jluot....çeo lloOI� cnwa- g'alhardia e resistência, o
mão Clemente Róvere, qua.ndo se . lhe, "In ..ma".,l � !UD CIWce 40 tráfego da referida Estrada.hoje, pela com.issão ele finanças avult.a;da.s vendas do mo.sLmro, >uu- ncelente "'p"riUvo I[NO'r, lame...

, sentiu ,subitamente mal, vindo a sem a menor ocorrência deda assembléia, o orça.mento do SI'. menladas oonsLrunlemen,le_ por ge- � v. Sia. de &c:r8eCelltar,1IO� . •

'·,expirar anLes que a ciencia médi,ca
Leon Blll1n pa1'(( "salvm' a Fmn- ncros,os dOlla;Üvos do rei e de SÚ1S .... à g.utU_:E.TIE 1A1f- acidentes, em consequência da

'pudess-e pr'estar-Ihe qua,lquer au- " I t' d ao� ires p1'ilneú'os gran-des, f<oram empl�egadas no .. rl1 (J Wll!'1J .._ .. II
excelência do material empre-

,-xilio.
ço , (.('s ma o .,

lO.!:' ,.,.;: _�/,'/ .. 'O gado, para tal fim. E' de semeses do próximo a.no. O O?'ça- cultu divino e. princi.palment,e, PREDltETD./O inesperado passamento 1'oi
menta inclui entre outros cortes, p.ara aliviar a pobl'eza. Já em lembrar aos poderes públicos,

muito sentido, pois era .o extinto,
u.ma ?'eduçúo de dnquenla por vida foi S. Domingos I"BCQmpen- Ii'm :t�r'll já que parece ainda não haver

·

pes,soa muito relacionada em 1108-
cenlo nos gastos c/a natureza mi- sa.do por Deus, que lhe eO'nferiu7al; sido cogitado o destino a ser

: sos meiios., li/a)'. o dom dos milagres.
UI'IPf<QbUIVIJAA'l1OrU.!If/J••C, �UNII1I'" dado áquele material, de óti-

A' 1'amilia ,enlutada, nos.sas con- - -� _�'TAl".l.I ... ma têmpera, que o mesmo se-
GENTILEZA ja emprgadó na Construção

Dos srs. Tuffi Amin & Irmão concessionário Ford nesta -

LEIAM A REVISTA da imprescindivel Ponte sôbre
capital e atacados proprietários daiS casas Tres Irmãos e Palá- ..' o Rio Araianguá,. ficando as-
cio das Sedas, recebemos atencioso cartão de boas festas, cu- 6 VALE DO ITAJAI .sim aquéla béla cidade, de fer-
jos votos retribuimos com agradecimentos. . tissimas térras, servida com a

--------------------------- ligação compléta· da Theresa
Chistina, entre os pontos ex
tremos de sua \linha tronco.
Assim o comércio do Norte, pa
ra Sul - e vice-versa, � irma
nar-se-á, para a realisação. 00-

, " néfiê'fL� d? suas. operações,' fa'-"
cilitarla,.s pelo,· transporte fer
rovjár\()l atrayés de zôn'às uber

. ,rimas, ao 'longo da nossa cós
': ' ta·,-que 4enumda o Rio Gran

,de do StJI, sob o duplo aspecto
de navegação a vap0r e férrea,
necessátio aos transportes dos
nossos produtop, para a felici
dade .. ,�e nos,sa gênte e ecóno-

" ,J111a do ilosso Paiz: Esta Jdéia
que seja bastante interessante,
para o nosso patriótico govêr
no.

Publique, o "Estado", por
obequiosidade, este apêlo, para
repercussão -junto dos poderes
públicos, nq .sentido de ser efe

<. tivada a transposição da Pon
te. Prccurei, recorrer a bene
volência de tão- notável orgão,
o qual sempre soube defender,
como os demais dêste progres-

A U O D E L A R
sista Estado, os principios de

.

� liberdaó.je para o engrandeci-Envie ao seu amig'o distante
mento da econõinia Nacional.-um número da revista OVA· ,

LE DO ITAJAÍ, edição dedi. Rua Trajano,:_7 .. lei: 1t51 I :... F. Motta Negrão
'�Ila a Florianópolis, e a.

ssim

I
CASA MISCELANEA' distri·

estará contribuindo para

I flori-ano'p.ol.-,s·· -'j buidara dos Rádios R, C, A
maior difusão cultural

,
V;ctor.. Válvulas e Disco�.

de nossa terra j •
- Rtf.!i Cul1f'dheiro Mafra

,.

,�dolencia.

Antes de fazer suas com

pras de brinquecios para
o NATAL visite sem com·

promisso a exposição da

CASA 45
a que oferece as melhores

vantagens.
Rua Jeão Pinto, no' 9'

Não
'

.. auxiliará
LOIlldre's, 19 (D. P.) - O dele

_gad'o brilanico no comi-lé inteq;o
v'ernamenlal dos refugiados, ":;:ir"

· Goorg,e Rendei, declarORl hoje que a

Grã-BreLanha 8cnlia-se incapaz de
,cÜlntribuir para" ,- o or\:a:meJulo do

úomité, na base ele 50 por oe1110,
jt1l]jlam�ntE' com os Esta,dos Uni

- d.os.

Acresceulol1 de que 'Soe\! país
havia pentido seus reCUI'SOS ma,l€

riais, que oulrora rizeram de ;<f.'n

povo um dos grandes contribuido
res ás instilllições internaciollai,s,
e .que a GI'ã-Brelanha não mais

podia c-o,ntl'il:J.uir na mesma 1'1'0-

: porção ql1e as naçõ'es mais ricas.

o �JTADO- exta.telra, 20 de Dezembro de '9.- 6 3

Aproxime-se mais de sess

amigos e parentes envíaudo
-Ihes um número da revista ()
VALE DO ITAJAÍ, edição de-

dicada a Florianópolis '

A MODELAR'
.;

' ..
!.�

Recebeu das me'}h-Qres fábricas" do pqí$:
aostufO,es de 1:inho, �® e t«>p.iç�l:

. sé�qs :de bndas 'padr,onqq�Q.s.· .

• "" • ;j
'A

j
• .�. : � ._. •

.....

"GBAVA.TAS <ftnissimás:
.

PANAMÂS de ·tôdas as côres·;
� .. . '

,-

.(
.

;�, _:,_::-:
.�a· _

CRETONES e LINHOS naciorKlis:: .�.
Completo sortimento de t.eC'no. para

hOnlena e meninos.

Artigos d. pt'aia .. veraneio,

Copas de gabo.rdine e chantun-g."
Tapetes de tôdas QS qualidades e ,

tamanhos. -, J
.'

•

I·

especio-is para revendedores.Preço.
Vencias a e a PRAZO.

S
f.

VISTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE
.

AGOSTO - Dia 25, Festa de.
íílhes dos sécíes, Dia 31, Grande baile de São Silvestre.

Não haverá- venda, 'de meses.

Rec!umem_' imediata'
mente quâlquer irra
gularidad,e na entréga
de seusjernaas.

'

�,

I
I

f I
i

Natal. dedicada aos

Traje a rigor,

Rua Fel\��e Schmídt 22 - Sobrado

·-Rua João' Pinto, 1'1". 18 (baixo) -:_ Florianópolis

I"'-==_' Fom,-S·-l;-�-s---�--I' V:�Iiis:\ �:A��p�������-
.

l'tl [&, s

.

RES ADQUIRIDOS PELO Th'H-

11(l�fF\J.� �rT�S . � NISTÉRW DA AGRICULTU-
�lluIÜ'Il-inl !l ID

.

�

I RA, PARA REVENDA

I GABINETE DO MINISTRO

1 PORTARIA N°. 770, DE
f' 14-11-46

�����e==,"__r'''''
! �

, I O .Ministro de Elstado, ten-

'1
do em vista o § 2°. do art.

). o do Decreto-lei número 9.864,
de 28 de agôsto de 1946, resol

.. /
VO. baixar as seguintes Instru

. ções sobre a venda a prazo, aos

I
criadores, de reprodutores ad

'. {qulrídos ,:pelo Ministério, <la

P
hnE'. �'" ,: 'S', 'E' 'II A,gricultulr�a, para revenda:

� jJ '?,'. � '.!
I - .t:- venda d.os reproduto-

.:. " .. ""',; ,

.. ,' Ir.es
bovinos, zebuínos, equinos,

A quem' �i1CoXitr9ÍJ :um bEoche. àztninos, caprinos e . ovímos
de ouro nas., imediações, Ad, (machos e fêmeas), adquiridos
Relojoar ia Mül fé f ,f03 Correi,ps,.l pelo Min.istér lo da Agricultura,
e, TelégraJo:' ? .f�Vcii' de entre,! �erá [eíta a criadores re!5i.Sltra-
ga-lo nesta .•·.edaç o" .- 'iDOS no R. L. C." pneenchídas
· '-' ,._ : ',,; I a;� formalidades legáis sõbre o

Tr;RRFNO c-Ó: •

:i processamento da mesma, ..ll....4 �!.
.

. I II -, Compete _ ao Diretor I
À ve nd a na Aven'ida' Rio. Ge:ral do D. N. P. A. Autorizar

Branco, em frente ao numero ,a venda dos reprodutores. :.. .:1

99. Tratar, ri s ·mes.,ma avenida'l'
III -;:;- A renda' 1,)TOVenie,'lú8n", 89. 'das vendas, será recolhida de

• •. , .'-.'
:

.
'

...•. acôrdo ?om a legíslaeão vígen-

VENDEI\1�SE (B1v -o,pa-��m�nto do ;��;'d�
. . ... ,dutor sera felko: .

.

MOVEIS A�TIG�S 1 a) de, uma 'só vez no ato da
'

Dlverllalil CaBOS e granaea terre'I.' '. " -------��-----------------------------------

no com' past0' e agua '-c�rre;';te' compra, quando sectratar de

C· I b
-. .

11M tt 'I 'hsituados em Coqueiros. Tr<ltor i"a anlmalxíe valor ínrerfor a... AI'!!gI.J) da fJO�6A '1�la�8 mu ueres
cala no.87�ogoQ.p.éi!aCapelo. Or$5.000,00 (ci1l'coniilcruzéi-, U e V6l(W � ;a �'v' ,

'h'
.............. "',"'�.""' ••

'

TOS)'
+Ór , j que uomens, '

VE''NDE':'S'E' c�., "1 b ).'d� uma só vez o� �m G9-
PROGRAMA DE DEZEMBRO': Londres

,.' (U. P.) - Foram
t t.é

,.

d 3 (
.

A Dia' 21 . SOIRÉE' em homenagem aos alunos da Faculdade de' t

.

" ,. (
.'

'

_: aiS, ia �, o manrn.o e, três}, '.' , , .. ,O'V ," hoje, disl�r,ibuidqs panfletos nesta

Uma' casa sita' a ru à T'eneh té" qUJa:nodIO� s,'e
tratar de. a,n"imal de I Econo�11a e Ftnanças, com I'IlleI'O ás 21 �oras. . .

.

,'. . oap ital 'advogando a pluraãidade
Silveira no. 42: Tratar cóm' valor iguaí ssuneríor .a»- ..... .,

' DIa 25 - FESTA DE NATAL para .a classe infantil. C0111 distr i- do casamento "a i'im ele solucio

Artur Moel1mann " Caixa PDS" CT$.5.000,OO :{cinco' mil cruzei- buição de bombons, das 15 ás 19 horas. '

nar o problema ,cio. desequelíbcio
tal, 32.", .. Blüm�n.a�. ,

'
'

'

ros);sel:�rO.9:ue� da prin�f;iiral Dia 31
�

GRANDE BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22 'entre o numero de"hO'D1ellS emu-

• . . . .. .

.'. ..'.; ":,. COita se ii el'lf1Çia\'�,: n�/,.at? -: da, �oras. TRAJE RIGOR. Illlel'e,�:. na. EUl'�pa, Os ,p�rtflctos

V
.

d'
.'. ' compra e" -8.,."s. de.tna,.l,s

com ínrer-

L IR
'.

IS, C,LUBE
'

anu nciaram amda um comicio no

e 'n ée -5 a -v�lo<s de 1,2. meses.. ;.' TE ,próximo dorpil1go, a fim de tl'ata�
.

. ..... ' V -;Als cotas re que t,rata .0 i do probJ.ema, e eram assinado5

Um prédio sito á rua Fluvial,.em ',��em ra�t§:[ior, �er.ão pagas e�l1 ! peld dr. Edwa-rd A. "Vilson, qú'e-
Itajaí, bem próximo' ao CaLS do 'prü>nüs!sQirias,léhitidas :a.'.fa;v.or.- . llIÊS DE. DEZEIUBRO ! r.evelou 'ainda o sell endel'eço pÓ�J.,
Porto, cujo;terreno medle de frente do

. Gdvêri'1b Inedmal ,e entre-l' bia 25 - NATAL -'lVIATINÉE INFANTIL COM FARTA tal.'

35 metró's por 70 'ditos de ''fundos, 'gue,s í conh::a ü' re'0'ê'b;ih1�nto do! DIs'!'{tli3ulcAO DE BOMBONS DAS' 15 as '19 horas - DAS; OS folhet'os afirmam
I

que não
- Trat�r em IfaJ�f, com () dr.. Os-. anitn.',al.

"

.. , .,

..

, ...... ',' ,.

'.'

.. -

'. l21 HO.RAS EM DiANTE SOIRÉl;j)._.
.

_

! se IraLa Jlie sUg'e,rir a infmç[i,o da

mar Nunes.. .

. I VI- �!A� proml.s-sonas a'Cl- .' Dla 31 - GRANDE BAlbE DE SAO SILVESTRE --=jJ,ei da bâgamia, 'mas simple,smente

......
'

. .- :, .�; : ..•.
-

• ;. : ;. má não 'senàó d'elscontadas
'.

e \ SURPRESA'S � TRAJE A RXGQR.. 'a realizaçãQ çle. uniô�s .ç1e,c<orr:êPiLes

B· '/ti"��'
... , '.' 1�.:: serã(jl ligpida,.dás' na,.r.eparNção I: .

.

,;. x x x_ [.dt) :'al�ordos privados". o.s curio-
,O-"_'< �.

':_' ·vendedOhi. na"â1:ta'dê se.:u "yen-I' NOTA: A DIRETORIA' PEDE .AOS SRS. ,SOCIOS A
_

:::os füihe.tos annnci'am aind'u a.

. ,,' . J, ',,,. '" - cimento. APRESENTACÃO DO TALÃO DO QORRENTE- MÊS. ! e�is[,rTIici�;-.pç m;i;; 4,�' dU��!1t�s

VENDE';S'E,
'1 {.-vp_-'� �ürlós OSl'is�cõsvet'i-

-
--.

jmil mull'\:�tes, na .tru�:l&[,err,�, '5pl?��
:.

, . - .

_

" f'i,eadols apo,s a com�a"c1o ani-
'.

CURoSO
..

nE'
','

1llfOi"lóf'llORISTA ,0 Il;l1��el'oo: dt; ",hOD}enS e ol:?serva.

TIRADENTtS (mal. C'OITel'ão p'60.�' c.onta ào

'"

'_ . ',lJ:- 1'1
.'

.

.

.

! (jue, "q.s s'eus s'istemas, nervo.so;; e
-

•. ,' I, .• "...
'

• : complrado,r C'
,

.

:
';,

..•
, I sarude ,exijàm .uma a,i,irmação e a;

..

·

'p''R""'O" :C:-:U",."·R'"
'. 'À_:' ·;"S·····E·'.:"! ,VIII -'0 pr�º� mmgpo de

�O:/,

";;;;r"'o"n':to Seocorr'''o �d"'e
.' " I I,egilb'jn'1!a ,dfil'rbàç/i),O;;;. Id,os" desejoo-'

. ,-,. li._.
'f 'venda'do repi1:Or?�t�r será': .. -I

de r: AutomóVêis; .lbio,]ógLcos." '>_'" . '"

." ., . .' I.: a) o de agu1S1ç8l0,_pelo.Mmls-1
Ensina:se .

a dirigir automóveis '

um qU�ft9 };>'lr.a. casal, de hilO. ;.' .' , .' "
.

'.'

Ad" p: f'
"..

.

I
trato. corrt'2'ttlénores recentemen.lt�llo, quanilos'e.trat�rue a111-.� i

" m,a 0r-;� ro 1!?SI'qna, .'"

te chega'doll d'b>Rio. Intereua �m I mair� 'ad,quiri!,iós ho:ipàís�.::·. TeOr'ia .' t� prcÚica' ;""'�bnhec(rrientO' 'dô' 1n'otor.
<lU doia quart:&

. c�n: penaiio em,' b) o de' :aqyi�,ição, "acTeS<G'i�o Aténde'm:s�' chamados para reparos de urgênda ..

;::e:c��/o��f�;:::���� :Q�r:ca;il�:- jda� de�pe�,a;s �it�:� ehtl�aàa"fo I' Aufo-E :;-co lá t:'�4 7 .77
�

.na redaç€ío 'deste jornal. '�pal�, �ua�!do:j,M� !tratar de ��i- ,

� ; '.-.• '.'.••••••• ,., 'ma'lSlilllpÜirtadoSó,c";' GAI<.AGE UNIAO - PRAÇA·GAL. aSORIO, 40.
_

P1;'RD'ÇU SE I IX - CoiÚinuain
.

em vigO\l:
< _.

. p_ tJ 11#
" Ias, instruções\pq,r�:_aqui�jçjh I. QUER' VESTIR.$E,COM (O'HfORTO E.ELEGAH(fI('?

.

-- .

" '

.

. ".
'- ," 'de Vienda,' a .,pra?:o� de :repro.dll-,1

' ,
..... ...;. , "

'.
' ...

uma CarteIra :,porta�mckel, de I tor,els a "cab.a:U.f!tToS". aprova- .:.':'
<

PROC:JR'E ',A '

,�����. g�a��:::.:�;, a c��em�:��I�sd�e���:,:r�9�;: 441_4, der'
'. z, :1I1'f··,a'··IIi.a··t·'a:'·ria·.'·.· Melclo'.,.tregar ":esta redaçao.. Daniel de Cai'.. ,;tho. I N I

,�������,:�� '��c'o't�� .� ·��'���i��·· ,_, : ,:.' '.'
.�. � ;-�, '<: . '" - .. ,

despacho de e.nco_me�d�s, reca-

I QUEiXAS E 'RECLAMA I}ES I \ '.'-------------------------'-�-,,--I
dos e outro,s servIços de PREZADO LEITOR. Se ()�ue 'he ;-------------------.::_.---''-------

corretagem. I
i�teressa é. realmente. uma prov;idencia I D n' ,,' ')' G C"

c· '..
..

.

_ Rapidês e efciencia. I
para endireitar o que estIver .<rfada ,'" r. Kalae • riJz ..Llma

A I T. U' I para que aJ�urn;i falta:,pão .�� repita: e I
N·AO o esd!.ndalo qlle.' sua reclarnaç!lo ADVOGADO

'Praça' 15 � nO. 2·1 ou queixa P<><krá "lr a causa�, encami·

FONE: 16-96,
nbe·a .á SEC�ÃO RECLAMAÇõ�S;'

T de O éSTADO. que a "ase será lendo
• • . • . . •. • • .. • ... . ...... � . . . . .. • sem demora ao conhecunento de quem I

FOTO /l1li ANDn '11:''' de direito, recebendo � s. uma iufor",,,· IIKL Ç�() do resultado. embora em alguns ca·

ATENDE A.\nOMICILIO sos n�o sejam publi<:ados nem a recla '1'Banquetes _. Jantbres ._

CQaamen-j
í mação nem a providéncia tomada,

,

'

tos •• Festoll •."Batisa.dos ••

I

Competencia e �rapidez�" . . . . . . . .

'IHotel Metropol -. 'Tal. 1.147 y'
..

"K'
.

'N'
.

'0"
.

T'
.... .

EMPORrO ROSA Praça 15 de·, OmeNovembro n, 21. t

ESCRITóRIO JURíDICO
':

COMERCIAL
A.�untolll: lurídbcs·' Co.merciais --,Rurais e rnformativos

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Consulta nogsa Organização .entes de le decidir pela aom

,?ra ou venda de imovfilis, pinhaill ou qualquer
,

em presa nS:IIte estado
.

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMAtRGO BRANC',o"
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric, � - C1ljxa Postal 54 - FOlie ()4

I
Reclamem imediata-

mente . qu'�lqu�r ..
irre

gularidade, na entrega
,d� ,se�s iornaes.

SNRS.,
.

ASSINANTES, .'

.
, ,

..

f '

l'

! •

.'

"

",

."

r',

')'

"
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y

sIo FitA NCISCO

5

Resolvido" enfim, seu problema financeiro!
Adqujra.- TUDO de' que necessita.r,

"de UMA. SÓ VEZ,
pagando PARCELADAMEMTE,

com �s V .&1\1'1.'AGENS da compra à vista"
servíndo-se do

§'ISTEM .�
·RfillpáU

CmiÇ3�O!l
Méveis

Rádios
Geladeiras
Bicicleta,
Jóias

"
,. ,

CRED,lARIO K·NOT ",

I

.�.,:

i.i'I'YOS
Chapéus
tnstai�çõeG "Iétrica. , lan�t6r...

Artügos para prMent.s
Pelei
CasalCOs
Quaisquer artl,"

SUL. para NOV l YORií iNDÚSiR1A, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
'

Inform OGões com os J\gen tas :i I
.

(l, K, 0'I'Wf0
,) , I'

fi En d . teleg I I

�MODREM,\CK

..... tiFvo r ianópolis -Carlos Hoe pcke SrA, - CI.- T'e lefo ne 1.212
São Fr.an ci sco "do Sul -'- Cedas Hoepclce SIA - CI � 'I'ele lcne 6

COMERCIANTE: pá wn li
vro à Biblioteca do Centro Aca-
démico XI d'e Fevereiro, Con-

tribuir�s, assim, para a forma

ção cul turaI dos catarinenses
de amanhã!,
("Campanha pró-livro"

C. A. XI de ,Fpvereiro).
do

'FARMÁCIA �SPERANÇA
,I • ,',
,

.

'.
" do Farmacêutico NILO LAUS '.,.

l'C iii:'n�'l'i' � Tl. I C
�

b
fj. Hoje 6 amanhã será a sua preferida "4·

;
.

L�;:i 1 j�L
' .

. .'1ll � �m" la n Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopáties � Perfu-

.

..

.

I �li l!. ':' �
.'

;, U .

marias - Artigos de borracha.

'.

"De ordem. d� sr. T.:nent�-I._. .,', ,_ --,-·-,-,-�---'-,-'-,--:.,c.�-_;_-,,_._-, .. �""C".,��"_�_.: ,_,....__ Garante-se a exata observância no receituário médico.

"Coronel 01yrtlPIO Mourão ,Fl�L" , "I ,-BIMBO- I YE�DA I co�rpRt\ �.-:__ o �--'

.lho, Ch�"fedl:), 16a'Cir,��ns.�.rAçãof.
'. l\lOEDAS . I LOS LIVRE LI�;REA ,.. ." ",'..

'--�---------

,de Recrutamento Militar; ge-:'I �_.-
...-.--�,--_.. __._-_. �-,'-'--,-,�--- ,_ - Frontelres .�� Insnero :r�'� de

verão comparecer a esta-C; R;·,:r:..1bra 1;8 I 75,441G j'74,555
�U� \\.lu

11ll1i�i"U.!.""
au li

(2a Secç,�o�l os militai'e,s,'az�-' Dólar IU$S . 118,�2 18,50 M:iseriia· Vtrl\�.nnlo"""
lados residentes nestaOuarní- $seudo

. .

lEse, 0,701 0,752
S. 'l..9IL'i.li t;i

çâo, afirr;: de s'er8,111 ,s,).lbinetWQ� 11:eso �O!lvlapo !31.v, 1°,4457 0,4361 1-
, .a Inspeção de Saude Anual, ate 11,eso

Chileno P;;PCll ,0,6J39 0,5968 E' outro livro. que acaba do ser Torna-se público que :.) l%p1a-

o dia �8 �o c?l'rente.
-Ó,

,;: ��roa Sue�a I S",r.lCr. 15,2,109 15.1496
lançado pelo escritor oatarinense I camento de veículos automotores.

Flonanopolls, 13 de dezem- li 1 anco Suíço
.

' Sw.Fr. 14.37.38 4,3224 Juvenal Melch iades de Souza, e

I
inclusive bicicletas, no município

_

bro de 1946. Peso papel Argentino i\f$N 4,59,67 4,5"( 94,' que vem encontrando e.m todo o ele Florianópolis, terá início a 2 do

Hercíllo da. Rosa. Luz Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 1102778
Est.ad-o franca aceitação por parte janeiro p. vindouro. t

':2° Tenente Secretárlo ;_ ,Chefe Coroa Dinamarquesa Dan Kr 3,9008 3)855 dOS� amantes da 'Ma I.ei��,ra. ., I De 2 a 10 .de _janeiro:. emplaca�
. da' 2<1 Seceâo Peseta Pts 1,7145' } RONTEIRAS DA l\L:::'ERIA, JU menlo de automóveis de aluguel e

• •••••••
' •••••• :. ; •• ."; :. c' • • • • • • • • •• Franco Francês Fr.fr. 0,1574 0,1556 rasgou as divisas do nosso Estado I par-ticulares, motocicletas pártic:u-

E D I'T A L
..... Marco Vm/3 '

levando Brasil a f'óra - a. palavra lares e auto-ônibus.

__

'

"." , Florim Fls simples e despretenciosa do escri- De 10 a 20: emplacamento de

I _ De .ordem. d6 sr..Terié�".':F.ranco Belga ,

"

Blg Q,4271 0,4221 lar coestaduano. caminhões e. bicicleta� particula-

te-Coronel -Olympio Mourão
. 'o autor de "ESQUECIDO DOS res.

'Filho, Chefe da' 16a'Circuiüicri:-, r,
Taxa$ ftirnacida3 lHla agêlt'iil do Banco (o Brasil, '/ DEUSES" já concluiu "ALMAS· De 20 a.30: emplacamento de

ção de Recrutamento Militar, .•. �.. '" S�JP c'on(lrnül,ção VAZIAS" que lançará n-o próximo .veículos oficiais, que' deverão ser

_ Convido a comparecerem a ano, I.hTO que tem por cenário a apresentados por ofício á Inspeto-
,esta C. li: 'ós" í'eservistas' .. do Capital Ba,rriga,-Verde e está fa-I ria de Veículo� ê Trânsito Púbií-

Exército cujos certifícádcs 'sé dado a ser mais um sucesso do, -co, peJa .l:,epariição competente.

acham apreendidos nesta: re- autor, no arduo caminho das le-' ,P,elo .emplacamento fora do pra-

partição pelo motivo de seus
tras.": JUVENAL MELCHIADES, zo acima estipulado, será aplica-

.respeotivos detentores não -se está, concluindo o seu quarto li- .. da a multa -de Cr$ 3000 de acõr-

terem'" ápresentadp nos anos vro, "A ,DIST),NGIA, DO PASSA., .do com,' os .artigos 15'6 'e 224, do

,anteriores. . ;.' ti' ,i ,'o 'h. ....
DO", o que vem patentear o ,seu !:t. G. T.

',.

II _ OS" reservistas/que .�. 'se I,
,

grand,e esforço digno de admira- Os. yeículbs . déverã,o possuir

€ncontram n'as condí<_;õei; á:ci�
.

ç.ão .. de. se·llS conterraneos. : obrigatóriamente,:
,

ma, _

í deverão,:. compar�i�r Auto-ônibus :., Ü'eios, ; (dois sis-

· munidos' de.""at_is.hvdo· de' m-ise- ,l-erna!?), b�lsina, espelho rclrovi-

rabilid4de
.

(isto é, ��' qu�'� se '- O D"
.' so'r, limpádo'r de parabrLsa, apa-

achan�'J.lestasituasãQJ pa§�ado '. UfO para e6ti!.�as Irelh:o�de ilU,minação .(dianLeiros),

pela P;OlidÇL GivH; a, fim., de fh ',' , 22 Quilates (Justa Título,)' trazeu'o� e mt(lrllos), silenciador,

caremLise.p;tos. -.'da ,:' resp;�ctiv;a
. parachoques," indicadores de dire-

. ,Envelope de 3 � 5'�ra��� , .,'

· multa.'
"

:" ,ção e estintor de incêndio em per-

HerB).!uio fIa Rosa "J"uz "

Pedida ao
I
feito funcionànwn,t,b. .

'

20 Tenen.re'S.ec:?etário·__ Chefe' ,. l
•.&EPÓSITO DENTARIO

Ç8minhf,es: freios (dois siste-
.

�'dá -'Zã S�cção .' I
mas), ]msip.;:t, espelho retrovisor,

::---....,......._,..,.;,.....---......��l. .

' Iv1 A.. S E T T I suporLes .cpmplelos pàra plaha,
, '

'I
RUA SEMINARIO, 13t�· 135 limpador de parabrisa, ajpal'elhos

Dr .. 'CLARNO G. RUA MARCONI, 44 -8. PAULO
de ilumina'ção (dianteiro e trazei-

A,%,��';!!T� O
. , V ·.E N· D ,E _ 5 E q ti••no'.,. li••• d. p",o.. �:;�d�i;:�'��d:;;',:�'hOqU", in-

Con��i�u;��: ;�C�::iedQcÍé' ','1'"
I Caldeira a, vapor, ciliodrico. multibular com tubos de.' > pe��to:�;oe��s:or�r�i���a��:i�:, ;:=

NA�URALIZAÇÕES -diametro 4, capacidade .150 H.P., a 100 libras pressi'io. forna· rabi'isa,. ap\trelho de iluminação

'�
.' TítplQ8 �'olarQtórios,

.. t,

lha central 0,75 cm., ,52 ·met.ros de. superficie, com coletor ,a
E UMA. DOENÇA (cHantei�o e trazeil'o), sile'llciado:r�

Escrit.,-- Pra.ça 15 de Nov. 23. i Vapo.r.
na parte superior de 1,10x3 ..s0 desmontav�l por.. falanges" '

MUITO PERIGOSA
.

suportes para placa.. ","
_.

: ' . lo; andar.
I

c,om tul;>os. ,pertences completos: ".

.

'
...

PAR.A A FA�1Í'LIA Bicicletas: c"'ffip·al·nhas.
:, Rseid ..

-,'�ua Tiróliente•. 47. f
. E PARA A. 'RAÇA

. . ..

w
.�.

.. FONE __ '1468 t
Informações: - CARLOS. F.· DA ROSA. . '_

, ..

Motocicletas: busina; freios, apa-
f!l

__...... -

), 1" relho ,de 'ilumínação (tHanLeiro 'e

PrEça Vidal Ramos 0,0 17. "":_\}TAJAÍ traZleiro).
.

-

'

Nãó será emplacado o veículo
que não satisfizer as 'exigências
acima.

( ,

"

I
RETIRARAM SUAS CANDI·

.

'

DATURAS

: Tôdas as bebidas, inclusIVI; S�

I fab_rfcadas
em 'outros Est3doS'lrell,raram suas' candid'aluril.'l.',

pa r<j ,'reinar nos .lare� ca,.tari.,

f llenses, - em vista da "certís.�i-I
mil vitória do aperitivo KNOT, I

I' "

,-

Rádio Difuso·ra
de Laguna

Todo o Sul C3tarinen3e escuta

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs. (ondas médias).
Horários de irradiaçõ'es: - Das

10 às 14' e 17 às 22 horas.
Representante em Flotianópolis:

D. F. DE AQUINO
Red, do _To'nal «O ESTADO» !

�?
UE HOIl.ROR!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
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LOCAÇÃO DE AREAS 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,Oe

(Vinte' e cinco cruzeiros)
Preços flor m2 _ ÔO pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00

(CPrinta cruzeiros)
.

_

Preços por m2 _ pavimento térreo Cr$ 40,00
(Quaren ta cruzeiros)

.. Preços por, mf �. porã.,! . '.,�.' ,:,
", Cr$ 15,00

(Quinze cruzeiros)
Não serão consideradas, em .qualquer caso, propostas in-
f'er-iores a 30% sobre os. preços . f'ixados, .'

.

6,' IPA3E' ��sú�a-�� •
o direito, (I e.

.

determín.ar o pavi�enlo
-ern que. serão localizadas as áreas requeridas pelos ínte-
ressados,
'.

. :

5) _:_ 'As divisões das salas serão feitas pelo IPASE, o qual co
'.

hrará 'uma taxa correspondente a despesa efetuada e que
sei-á incluida no valor' locativo ..

,

,

.

6) _' O IPASÉ reserva-se f) direito 'de .reousar qualquer pro
posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.

7) ..:_ Ter50 pr,eferenCia,. em igualdade de condições de preços,.

'ás repartições. ptti)Ücas que, anteriormente, solicitaram re

servas d-e áreas, o desde que renovem as . respectivas pro
postas dentro do prazo do presente Eciital.

8) ,..:.... Pana, �fejt'o do di�po;to no item �nt,erior, são as seguintes
as repartíções aludidas : Del-egacia Regional do Trabalho,
Serviço de Ecoliornia Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
Junia de Concilià6ãõ e Julgamento, Departamento de Geo

g'1:afia e EstaLi��{é� e' ciâ . .sul América Terrestres, M-ariti
mos e Acidentes.

9) _ Com exceção de repartições publicas, os demais propo
ne�te� deverão incli�ar em suas propostas, o nome de dois
fiadores, fJl'azo do contrato e 'fim a que se destina a área

pretendida, bem como que aceitam aos termos do Regu
l.anlento do Edifício que faz parle iptegrante do contrato •

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

v., e aberta,s no dia 1G, na presenç,a dos interessados, ás
14 horas, salvo aviso em contrário, �10 Gabinete da Ge
rência local·

-11) _ As propostas deverão ser entregues na A�ência, dentro do

horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e subscrita S "nln A nome do interessado e a indicação:
"LOCAÇ.W-EDIFíCIO".

Agência d� IPASE,' em Santa .'Catarina.

IPB �

( ,. .-----------�------------------------------------------------
.

DR. SAVAS' LACERDA
,< 'j' � médíco-ctrúrg íea de Olho.

. - Ouvidos. Nariz - (}arganta.,
Prescri;ao de Jentes c\e ,

Qontat'a
c

- o4lONSTILTóRIO - FeU:pe Sclmll-
dto 8. Das 14 às 18 horas, .:':i I'II!SID�NGIA _ Conselheiro. ltla ..

. i. � ira, 77. '. ,',.
.

TE'LoEFONElS 1418 e 1204

Ausente'
.

',c

I:
"

DR. NEWTON D'AVILA 1 ... que, a-p,es'ar-de parecer
Operações -

-

v'ias' Urinárias - ÍS1S0 UIl1a insensatez, a verda-"Doenças dos Intestrnos, réto e· .

�nU5 - HemorroIdas. Tratamen,. de é 'que um barco de ferro pe-to da colite amebíana. '. A , .'.

t tFIsioterapia - Infra vermelho, sa cerca;' Cie 'uma qUln a p,a,r e
Consulta: <Vitor Melr'eles, 28;

. -

.menós do -que um barco de'-tende díartamenta 'às 11,30 hH
r Ó>« ,

• • .'. •••• _

II, li tarde, das lEi hs, em' d�alltp madeira -d'e IguaiS dimensões.
.' Resíd: ;��!I f��os, 66 .. } ,). '2-.;. 'que'6 uso ele> cartões- 3)

. DR lUIADEIRA NE'l,'E'S 1'J3?siaj's_:úüoIl'l.eçou em 1870, l_1a I
.

..

' ti
..

' ,
'fi ,I11glaten:a.," -.

'1' 4)
? � l4é,q;lco .espe.Cllll1sta em, POENÇAS ,. ri' l' ísta

i
adquí

.'DOS OLHOS ,. . r, '3.'�. que o" p an s Cf.
_

Curso 'de .Aper.felç�amentb e .Lon· I!-e'm com- O -exercíoro sôbre O,ga Prátíca no RIO de .Janeír-o .' ,�j..

/"Cã�.Sl!Jtas diariaménte- �é:cl,a,�lo: grande'. fÔ�Ç"a '9-0S de.-.
.

das.16 liore s em" diante'J,(i;Ot�W e que P�derew.sky, por
..CONSULTóIUO: exemplo podia quebrar um,Rua João PInto n. 7. sobrado -

.. '0 •
". •

.

1Fone: 1.461' - Residência: Rua prato batendo-lha oom O der O
Presídente Coutinho, 58 , indic.a,do,i.·>

<s
,'DR. A. SÀNTAELLA ." r 4: .. ' que a vacíara contra"a

(Diplomado pela Faculdade Na· varíola foi de,scobeiítã pelosetonal de' .Medícína da Uniyersid. '.

h' .
" '. '. 1 . ates]de do Brasi_l). Méd�co por concur C meses- varres secu OS ar. es I';!o do Serv íço Naclonal de Doen de Jerin er : é que aquele povo I

ruts Mentais. Ex interno «ía sante . .. ,
.

.

.

CP.Sft de MIsericórdia. e HosPltl11':Vaiciil'Ül.Va 00,111. efíciênoía contral"s!quátrko do Rio na Capital Til! .

'·1 ti ri' ,.,

•

d I
dera I " ,

a varrera tranco a escama ljI,S.0LLYICA !lf(';DI(:'� - O()ENÇ�" I bexjcra
...

ls >s'e,ta,s d'e um v'.ariolosoNERVOSAS ',.,. .

- Consu!tófloio: EdiIlcio Am�JII 'r' e esf.F.egándo seu pó na Imem-
, N�O

..

d
.

dRua F'ellpe Schmidt. ConSU)t.lUt' I brana n1UeúSa O nanz OU a
Das, 15 '(Ís .J8 horas -

I b
.

d 'i<:!
-

Q P 'Oli.esldência: Rua Alvaro de Canr� I DCa a )IJres,�.o,a, sa, O �ue I-
lho na 11l - FlorIanópol!;!.

I duzia 11esta um c.as·o benigno e

i lhe. dJav'a inval�iavelmente a

j imunidade.
II 5... que em Mass,g"chu,s,sBts,

. nos E-s1tado,,S· Unidos, nma lei
muito antiga proih.e que se bei
je na "rua; e que, aU, se um ca

sal de jovens se dei:lGa apa,nhar
I em fltagrante, 'não. escapa a

I u_:na ooili:a temporia,da na pri
_, sao,

'-- .. _.__ __..•._- _ , ..

-- í 6 que a lal"illge do Ímor-DR. LINS NEVES
ta.l t.enor italiano Enrico Oaru-Moléstias de senhora

Consunório _ Rua João Pinto ti. 7 SO fa,z agü·ra p,g,rte das coleçõe!s.� Sobrado _ Telefone 1.461
M d N' J dResidência _ Rua Sete doe Setembro do UiS.eu e apo .e.s, 0il1 e es-

- (Edifício r. A. P. da Estiva)

I
tá cuid,ad,Qosamente conservâda

.

AVISO IMPORTANTE.
'�-.---�-

Telefone M. 834 '.

,jlR. MARIO WENDHAUSElC -.

CAVALCANTI .

6 ro�)tue um

incomparável/. ,O prese.nte edital vig"o;rjt até 31 de dezembro de.1946, sen-
.Virt°tar do ,Hospital "Nerêu Ramos" DR. M.. S. I do'cwll1iento de estudo. '.

d' 2 d
.

. i de 1941 às 14 hrs
CI,.fNICA MtDÍCA DÉ ADULcTQ() Clinica exclusivamente de ctianças ,i 1.,... qu'e as 'l1l.ulheres per,cebem do as ptopost�s abertas no Ia

.

e Ja�e1'0., •,i' :," �:,ult::Ê?r:i��ie :-�� I. __. ���::,}f!.�€af�i;�.��7��f.�� ��,,:_ J 111eIJmr as cÔl'es do que os

hOil11ens;!,
Florianópohs, :;lO de novembro de ���u MARQUES GARCIAYt. P;"tbo,:. -1' esqd· daUBPrlaçaH15.de N"o).· i DR. PAULO FONTES j'·le

.. ,que, ctrep(t,is,.;de el;>;!perEi�lt1aCdiaossfueintaJ's .;..,,,;.,.,,�"�;','i"''t·'" "'.J'� •• ' �'",':J "

I GERENTE..'� ro \1 tos a e O onzont�
Clínico e' operador ,),a pOUCO em�)O.1 OS S·',

.' -, ./.
. ,

Tel. �154S
COl1s)lltório: Rua Y�wr _t-eiTcles".?6_.. dos fj·cou provado que, de cad:\j •

":"
....-..

---m-.-glfi tinjODTO I] IJ {10Nom�1 n.i::i::;!:��, d::. �e;�s:h:;r.�';'. éO;rl��\d��jP��::�\'!��Ü4AS 18
I �!7���S�0�1����Il�: q��ll�ll':L:;íq J:�=l" ELES4�lClfi, _��o11mJ' OSUtro]'es lJsob�edido..ri.l ii.

.� Fo:;z !iíãqual 812. Telefone: 1.623
. çonsegue-" .. '"'

. <',":l"" -"--,..
._'__�_�__

'

� � '"
111e1' tlle cada grLlpo de tnnta se en-- ..oe -'"

�IUTO�W.OBILIST48,I I c.o���'� �t�é' ������êl�;:S�nvelope uu-I �

,

S I,'

I', '1,,!\.C_C.,,�.�/A'S. hzado no mundo faz agora parta ,'o
'

...• '.. n •r . ..,.

Ve'ndedo.r po!' cO,n to. propnú =. .

.Aienca-O
. da.s coleções.' do Museu Britânico.

B d M6dI.,;> •

pT..ACIDO MAFR.A -. 0zar e
... c.g

. _..,'
.

.

3. " que 'existe Ul0S Estados Uni- +ri
3 F 7"'5.. ,,'

dos 'UIll telefone para carda gI"llipU Rua Felipe SchIni� t,. 4 -
. on�, v

•••

. 1
j Pm'o o seu �ífíàmo ou

.1e 6 l'a'bl'lantes Boa C'oledía dA <;rrle)!::;tros' Atand.;.;,·seadnr.-llClho.

Q��_I�IO ",de'EoNrArolLnDcoA
u".

R�- 4 ... que a fôrça muscular do CONTA CORRENTE PUPUi..{1.-l'>
-

'(,0
-

I Juro8 5'/2 a. a. _ Limite Cr$ 30,000,00Q", ' � ,r,\ corpo hmnano nao a cança o s.eu·"'CI,. R d' "e"
.

Rua Consr.')heiro Mafra
M

.

ental'''o' com chequeQ
o- a \0- . .

completo desenvolvimento. Slenão oVIm"."". . ..
' ......

I _;._..._,;............._-,;._/."..__;...;....;...__n_e._9_4 depoi.s do� álimõço; e que, pela ma-

B!l.iJf1� dO nii�trlet.O Ffidera! 8. Ac.....
....;----....

nhã ela é débil, 'pela tarde die-cresce IUã�U Uu lUI u {I
--------------.-------�-------

e só volta a se intensificar ao anoi-
CAP,ITA!: CR$,. 60.pOO�P00100.. ,.1.1-·;:T--�iAN�;·;,.Ã-��1 '''';,e�.. q,,, Qnito, , "pital do E·

'

RESER f IS, CR$ 15:000.000,00" II:"
,

: f;Or�A�mA '\,
$. quador, é a úni·ca cidade d� 111l1Jl,do lh�B Trajano, 23, •. ,SorlãitlÓPOUS

,. 'ua�da '!llIm ,Ui' � t;é�6: f! A � j,

� ('m que o Iso,l nas'c,e e s·e poe, 1'es-
.

.n '" �
_

.
.

.

""�� .

.

h
.

d -�il"t(JHl(l'OHW J lJl{.I.oHJÜ uO.MER,->.La ... ,
. :.... .. .' , m.,�;n.J�1'fIH6� � T.A.}f!írp{)� •. "'....

I PB'c.liv3ImerTlJt..e, ás ISIBIIS -oras a
. _ .

)
.. •

1:, d
-

(Com um Departamento lmobllillrI?
�

'u�' .. ln.'44, ·1 IIlianhã e ás
.

.s,e,ÍiS hOl�&S da cal' e
d

�',Cifres do ;9a!80:;0 ..

"1 V"ndlis de pinfulis, ,fazen :;8 e empt'eS8� ,
'" ' .

I
clul'llJntc lodo o ano.

(o nird;:;r: ',ir. Elisiário de Camargo Bra,ncc'�." Cr. 80900.6()6,30 6 ... ·que a á<glla d'O Mar Negro é
ADVOGAnoCAPITAL E RESERVAS

Cr$ 5978.401.755.97 mais doce do que a dó Mé.diteHâ'- Rua �'rd �Rog-ério. 5A _ :l"one 54-.� <':::aixa Posta! 54
•Resro,t;!iabilidadI'!9

11"0. ·uloti·ya·n·do uma 's,elllsivel dif.e- EI,d('re':;f> t<!!ellrlÍfil'o: "Elitn"nru'o" _ Laje!. _ St� Catarro ..67.053.245,30" .�

�� Recete
142.176.603,80

I
rença de densidade; e que, por call- ·_�IC"""''''''' --=__�_=.· I.� Ativo
sa disso, os ,navios calam mais ao �

.--,�
. \If'�) .�-'), "''i II

I O ,no. 98.687.816,30 pene'",,"o primei," daquel" m,-I j j\ 1) \T ( »t:r ..c� 1. lJ' . ..., iiIl�·.·".· SjR1stí'08·b�la·gdosd !'la;" últim(J!i
(I 76.736,40' .1015,20 ' .IJ•es; dcpojs ,de passarem peJ'O

ES_li� 1"':,
l' Re�ponsa 11 a i!:S.

.$ treito.de Bos,foro.
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNAl ,

rj'-" Dr, J'c J DE SOU::;.�A C.<4.BRALI Diretores:
( Ifi

Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Ca:valho, Dr. Francis:o ! 1 TOME APERfTIVO M ESc"RITÓRíO: RUll FeÍÍp(>, Schmi.dt 52 _ Salã 5I de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaqlllm Barreto d� AraUjO
� I Yf"'.' Edifício _Gi'u�!Sil'o ...:. f'loríon6polia.I e José Abreu. (IK N (-) � I, )

' .

�:w""""'"a-......""V'"J.��� _ ......

.. T
• h�f.
. ::U,·

�. ,

DR. ARMANDO VALtRIO
DE' ASSIS

Doa Serviços de Cllnica Inranttj <:1a
As.slstêncla Municipal e de

Caridade
�mlCA Mll:DICA DE CRIANCA8

. iDONSULTÓRtl1:U�;�S Nune� Ma.
duido. 7 (EdJfíclo '8.: Franc'isco).
Consultas das 2 às 6 hor-as!1ESID�NCiA: Rua IvIarechal Guj.

lherme. 5 'Fone 783

_ • .j

, .,
,

DR. ROLDÃO CONSONI
cm.URGIA GERAL - ALTA oi

':JWRGIA - l\-IOLÉSTIAS DIll 8..
••.. NHORAS - PARTOS." .

lI'armado pela Faculdade (;e Medi.
eínna da UniversÍ<lade de Slio

J'&ulo; onde foi assistente por TA.
it10B anos. do Serviço Cirúrg_ico do

Prof. Al1pio CorreIa Neto
Cirurgia d@· estômago e vias bl
�es. Intestinos delgado e groSllO.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Ifo�ro, oVárjos e tromras. Varlco.
-crelC!. hidrocele, var�zés e hern.a

CONSULTAS:
(!jp.s 2 às Õ horas, à Rua Felpe
-.lchmldt. 21 (altos da Casa pa.

ralso). Tel. 1.598.'
lIoESJD:I':!liCIA: Rua Esteves Ja.

nior. 179; Tel. M 764 Médico·chefe do Serviço de .SiWil.'
do Centro de Saítde

DOENÇAS DE SENHORAS _

SÍl'�I-LIS . AFEcçõES DA
P.ELE - RAIOS ENFRA,VEH..
MELHOS E ULTRAS·VIOLETAS

l: DR. BIA.SE FARACO

)

DR. POLYDORO S. THIAGO
lilro;co do Hospit.al de Caridade "

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CL!NICA MÉDICA EM GERAL�.. D-eenças dos órgãos intel nos� cspeew.
mente do coração.

BLECTROCARDIOGR.t1FIA
� .Dcx:nças "do sangue e doe cervos.

Doenças de senhot"�s - Partos.
Q,nsultas diariamente das 15 li. 18

horas.
."-rende chamado, a qualquc' hora,

incl;uslvé d,urante a noit�CONSULTÓRIO, Rua Vitor Meir&o
'. ,. les, 18: Fone 702

,USID J;:NGil., Avenida Trompowsld.
62. Fone 766 .•.

Res.: R. D. Ja>hll1Je OârmH'a, 46

FONE 1648

COllS.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.
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A C�.a "A C!\PITAL" chomo. .'.".&0 do.
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fabricante e di�tr-ibuidors .. d;:.s acamadas. con
fecções "DISTINTA" ;3: RIVET. Possme um gl'�n
de sortimento de c :iS9m \1'as t ris.co90s, br�n.
bons e barato•• algodões, mOr'in9 e. aviame,nto.
pa.ra alfai.-.:ate!!l, que', rec,,,ba diretament9 das

Sum. Comarclanttlo do inter;,or no sentido de lhe fO\!l� Mm- U,!TIO

Floli'iaE'!.6poli�. - jFILIAIS'em/Blumanau 9 L-aj96:.
-._�����
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A ch�oada a �aje.s da Caravana da Vitoria constituiu empolgante jornad.a de:
entusiasmo partldarlo, em que a gloriosa Princesa da Serra ovacionou

governador de Santa Catarina -- dr. Bderbal R. da Silva.
o futuro

- ...

I A candidatura Bderbal R. da Silva em Camburiúl
C.�l't'IBORIÚ, FIÉL AOS RIS- a Ma�o de Camboriú, sendo alí ,mo é do nosso programa.
TÕRICOS PRINCíPIOS DE- recebida com alegria e de- \ O candidato, Dr. Aderbal
MOCRÁ'HCOS QUE ANIMAM monstraçõ�s de aprêço, e on- i Ramos que pelas suas qualida.

O SEU POVO, COM NERÊU de se realísou novo e concor-: des de jurista, experimentado
--::;:---:---;:-_-:- �____ RAMOS E ADERBAL RAMOS rido comício, regressando os \ economista e cidadão exem-

FlorlanÕpOl-ii, 20 /tE: Dezembro de 1946 DA SILVA, EM MARCHA PA- caravaneiros otimamente im- i plar maís afeito a fazer, já se-
--,,,---"-r-��--- RA A VITÓRIA pressi�nadQs com o

entusiáS-,' impoz
á estima e á confiança.

IA .polt'I,·'ca dos nu'meros
,o Diretório do Partido se- mo remante naquelas prospe- d1s seus coestaduanos, foi,

e VOZ cial Democrático, que têm na ras zonas. .
,

.

como os demais, calorosa e vi-
sua presidência o estimado cí-

,
Em prosseguimento á sua I vamente aclamado em todos

dadão sr. Antonio FadeI ,Fil�o, jOl'l)ada política, passou a ca- os comícios reaIisados.
honrado comerciante aqui es- ravana a visitar entre outros I Camboriú, í. rtfl pelas tra
tabelecído, iniciou a sua cam- centros de�nvolvidos, Prai_!i I dições cívicas, sociais e ordeira
panha pOli.tica, !percorrendo de Cambonu, Macacos, Caete, I de sua gente, rica e prometida '

todos os quadrantes do nosso Braço, Alemães, Limeira e Rio I dada a exuberancia do se�
requíssímo e tradicional mu- do Meio, realisando animados solo fecundo e admiráveis re-

nicípío, pró candidatura do e concorridissim?s �om!c!os I servas e�istlentes no sub-solo;'
eminente e vitorioso catari- de p�'opaganda a simpática I e que, nao obstante, perrnane-"
nense Dr. Aderbal Ramos da candidatura do Dr. Aderbal ceu com sua vida estagnada'
Silva, ao merecido posto de Ramos, e que correram dentro no desamparo dos poderes pú
governador do nosso querido de um am.bi��te de ordem e blicos só após o auspicioso ad-,
Estado. senso partídárío. sem nenhum vento de 30, sentiu o indice
Nesta jornada grandiosa, menospr�zo ao nome .d? ílus- miraculoso do �eu almeja-pro

reforçada e entusiásta carava- tre candidato da oposiçao, co- gresso que teve como ponto de'
na pessedista chefiada pelo sr. partida a acabada construcão-
i<'adel, prestivioso orientador Des- Marl·o Texel·ra do Grupo Escolar, modelar �es-
da politica local, iniciou a - tabelecimento de ensino. Daí'
propaganda do candidato que Carrl·lho 'I a estima e a confiança que ost

apoia com a realisação do pri- "

..

homens da atualidade desper-
, meiro comício na Barra de ,AiO recente do SI', Interventor i tam ao nosso povo, destacada-
Camboriú. l'le��('ral "ap�s('.nloll., ':0 c��·gO ,,�elme�te o valoroso patrício Dr."
Recebida a caravana por

fi",,,, m�alg��:ol, o ..lI. �lalJO, J ei-
i Nereu Ramos, precursor deci

crescido número de influentes
xeu-a ai']'] ro, que conta mais ue :

dido daquela arrancada
.

pa-
r'

,.

roí
. tr ínta anos dr- 111I'slJma,Y('J" ser- triótica á sombra de

"

cd'�rre 19lOntanos, 01 em �egt:ll-�YiÇüs 1,)UbliWS, ao fI(,ISSO Estado. !ensina�entos Aderbal RCaUmJoS"�a, peran e enorme aSSlsen-I,' , ,
os

,
-, ,/ I da Ta

.

I'
Figura de relevo '1,10. ccnarro ela exercitou seu espíríto d

P
cia, a amp a praça a greja, ' ,', . dê

'

atar
, ,I .' e

e-
-

b I
'

d d
'

id
JUIISPl Ll encia cu :l1 inense, o IlII�- moço Ingressando co

.

rmanecerao a, er_, aos ��,o ço��ço af c�nc�rr�.a reu- trado e brilhanLe jur-ista é nome �ent� nas pugnas mag,r�1?sa-.
. , TIIa0d' 'PO' 1- ica, ta an o IlVer�o,s w,b;Jjame,nle conuecíco ('utr,e seus pelo bem estar comu

rn icas

ora ores que, com e evaçao, 'I ' I' , i d . . ',_ I
m e segu-,

as casas C•• 't' f it
1 us .res pares, con enc o apreciav e rança das nossas

.

títuicõ

o OmerClalS envl!sl�O e p�rt.eI a compre- aoírvo de trabalhos onde sempre democráticas melhl� 1 4>�tlçoles;
.

ensao oemocra ica exalta-Lo 1 b 'IIdi'
OI es � u os '

, ..
' ." pus em relevo 'o l'J 10 e seu a- d d

.

O governador da cidade baixou a seguinte portaria: Taro a personalidade política lento.
, I re�?men an O o �n:tlllente ea- ,

I.) Coronel Pedro Lopes Vieira, prefeit-o da Capital: e as virtudes pessoais do ilus- 1\0 honrado ,,' trdi'
tarínense ao sufrágio dos nos-

t d d ti'
� cu magis I a o. I ei- ! SOS concidadã C b

. "'o,

� �.n eu o às ponderações feitéLS pelos representantes do re cand dato Dr. Aderbal Ra- xamos aqui constanados os nossos
os. am orru

m I I d ti d d'
"� , �", que desde a me 'Ico ereio oca e ado 'o beneplácito da Associação Comercial mos, con mua 01' a grande parabens pelo justo e merecido .

morave cam-

Resolve:
'

obra social e administrativa ato da Iníerventoria determinado panha: republicana marcha

AutoriZa/r .

1
' .

..

de Ner8u Ram I V"
,',. na vanguarda das grande c

. _.
o 'o '

, excepolOina mente, os �stab�lgçlmenltos comer- "L, ':: os, pre� aro 1- .pelos leais serviços pr,esLad-os á'. _

s a-

mlliti � -IHn'IDap,e:cer�m abe,r1;OI!;I a.t� '� 18 hô�·.?s. go prÓ:ximo sé!ba- ce-�l':�ld�nte da Republica. A justiça de nossa terra. �llnhadas pela. N�çao e
. I?�lo

'. '�'---�,j.�:" �1-L"..,.j-:-i��"'Tl'� ',�,__, '::, ""t

I
aSslstencla que se manteve res- _

.

" �vo, na assocIaçao de IdeiaS
d'Ü, 21 do .mês COQ''U:a.l.l)V.

-,_ ,_ .....:)'----.
'......

- peit'ósa aplaudindo, com mais IRe"eL nra-O b
I al:ce�çadas .

na .suplim� t�oria
Florila:nópolis, 19 de dezembro de JJH6. -.��: : ..... ;'.::, ,

vivo interesse e demora,das U l1U a ono cnsta, ã posto, prepara-se. pa--

Ih til t d ,[ I" fi I ��.l�,a� d� !)�!ll!1S,� aclamou, en" I da Natal
ra festejar a vitó�ia com .Ader- ,

as eClmen O e agua 'a··
nA I

',:; e
-- -

i1,j,;----
- o���..... n ,bal Ramos da SIlva, cUJa as-

I pU II�, L�:IaGS IcamleElie .

os Dnotmebp"'�� I Rio -i9 (A-. N.) _ Revela um �e-!lsão ao governo do Estado
sr�. enera unco u ra, re, .c • -

na't ·uI

A ,- da'�
,

t t I sidente da República, Dr. Ne-, vespertino q�e. pa:_ece prová- �011 ç_�� ��,,! �g,l ��et,.��OQ p�j
. próva u O con.ra O

_,_o rê1:l �a��<?s1o _:Vice-PreSide'fit�l,vel-üniii gt�tI!l��Ç�Q.$.t:!?O�_q .e�lZ illSpll·�ç.ao ao nosso fes-

becreto, de 18 do, corrente, da Interve,nt6tià aprovóu ó contrato
I Dr. :Aderbfl:Í R!;tmo?, lutyro go-) de Natoal aos, funCl��,flt)fj .

da ! t�Jado patnclO .:?n�urnadQ ar:-�
publicado entre o Govêrno do Estado e o Escritório "Saturnino de vernador tio Estti.dtl, Sr. Celso estrada de �errO Leopoldma! t:sta Acary Mar,b�rIda, que as

Brito", Sociedade em comandita por ações, com sede no Rio de Janei- Ramos; presidente do Diretó- Rai1wYI ]?Oí' IssQ 'que os �ireto-I SIm, e� C�lendano cívico, q_ue
ro, para a admiinistração das obras de abastecimento de água e outras rio Ctmtral do P. S. D., Fran- res da dita 'empresa, Junta- em. CÓpIa flel o ternos em mao;' I

complementares, na cidàde de Florianópolis. cisco ,Barreto, operoso Prefeito �en1re com os diretores do Sin- asslllala<:ia a�uele-. acon�?�':',
Municipal e Heitor Wedeküf dlCato dos Trabalhadores da menta .dIze_ndo. no dia de l'io]e,'.

Presos agentes do cambl'o ne'gro dos Santos, prestimoso amigo m(,s��. ferrovia, estuda:n a 19 de }an�Jro de 1947, pe�a SQ::
,

de Camboriú, vigilante pro- pOSSIbIlIdade da concessao da be�ama do voto popuIàT· fOI �

Berl.m1, 19 (D. P.) - Anunciou- elncm-se 45 hÜ!l'nens e 32 mLtlhe� pugnador dos interesses mate- medida. eleIto Governa�or do'" Estad.. ,

se, ho�,e, que o �olal de 1.300 pes- réS. Além dos gêllel'os alimenticios, riais do município e da polí-
de Santa Catarn:..�, 0- Dr. Ader- '

soa� .foram detIdas paTa intelTo- a policia confiscou sabão, fósforo, tica do inolvidável Benjamim Caiu na sala bal R�mo� �a SIlva:
.

gatol'lo no ,setor soviétic.o de Ber- diamantes, pérolas, isqueiros e Vieira
O Dlretol'10' do P. S.' D.' local "

Hm, depoils das baLidrus :f<eitas no pedras para o mesmo. Da Barra a caravana rumou do .-uri que trabal:Ilrre i�ce?santementé;',
mercado negTo pelas paLrulhas levando para' todos os récan:;;·

v.al.anLe:s ruS'srus, auxil�a,drus pela
Salvador, 19 (A. N.) - Du- tos do Munfcfpio a pala'Vta�de '!

p()Ilicia alemã. Seg'uIldo informa- ,,O comercl·o e as festa,s de' fl·m de ano
rante a sessão de julgamento, fé pelos destfrros"'giótiosú'S' de'

ção pno0edente do selo1' russo, ,as
.

ontem, do assassino do chauf- Santa Catarfna com--' Aélerbi:l.l·.
b3Jtidas úonti,nuam ,se conloe,llilran-

fel' Pedro Amorim, o advogado Ramos, prepal'a grande "chur-,
do no distl'ito onde as op.erâções RIO, 19 - o.s ,sindi.oaíos patronais do oomérdo do Rio de acusação, Carlito Onofre, rascada

��que--
aguardàrá a.

d d dirigi:nam-Is'e ao mini,stro do 'Trabia'lhol soIlioitando permilSsa-o desmaI·ou e um popular cal'u ch d d"- "

'o meooa o negro. as,sumem maior ,�ga a, e
, ,Ias·proxiílíi:)?, da,

amplJ,tllde. Ais pess,o'as agora sob pa:ra o liwe funcionrumento :do
-

coméncio, não sómente nos dias do primeiro andaI' na sala do bnlhante c avana de 'Floria-o

Clls.LÓ.di�, �7, são solicitadas pela
útelis como aos domingos, a 'partir de agora até o último di.a vjUesl'.i, recebendo feri�entos gra- nópolis, aqUf�Sperad�' para.pO�l(lla cnmmal. Entre os princi-
elo ano, a fim d.e latender ao exee,pcional mo,vimento de com- novos � g�an s c�míCíÔS que

'PaiS negocIadores do merca'do ne- pras

Elol·"',o-es na Pers'l.a
se..reallsarao n \séde eCno,in,,",·

151'-0 que se encontram detidos, in- Examin.ando O as,sunto, O Isr. Morvan Dias de Figueill'edo U \.I
terior.

decidiu que não fÜl&se concedida qualque,r pe,rmissão de caTá· T,eerã, 18 (D. P.) - Gl1avan Em 15-12�4().

ter ge-ral. Entretanto, ficou estabelecido que, indLviduadmenrte. SuILanes, primeiro ministro pe1'80, �!:€ôrrespondente'·
as firmas int,e,re,ssadas, e,speüializadas no comércio de rurtigos doelClamu, hoje, que as eleições
de Nalal, como hrinqUledois, úomestÍve,i,s etc., requeiram li,cen- g'e��ais cOlIneç�rão no próximo do- Habeas-fiarpus par!li'ça ;p,ara o liwe funcionamento, di:riglindo-se à DivilSão de Fis· mmgo. Os Clr.CUJ.OS competenl,es (lU Dl

calização do De�paT:tamento Nacional do Tr,abalho, que a;p.recia- (k�vidam ,que o go:el'no �ossa tel�-I «OS altistas»
rá caso por caso. mllruar {JS preparatI"os .ate asse dIa .

,
RIO, 19 (A. N.0 - O Juiz Maris:

ELEIÇÃO DE 2 DE DEZEiUBRO DE 1945. EM SANTA CATARINA
Número ide eleitores inscritos 248.086
Número de eleitores que comp�;�c·�r��· �·s· .�;���

.

: :: : 216.827
VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE DA REPúBLICA:

Eurico Gaspar Dutra .

Eduar-do Gomes � , .

Ieedo Fiúza , .. ',' : .

,
Mário Rolin Teles � . : !

.

LEGENntAis PiARTIDÁRIAS:

136.399
69.676

. .1.802
38

Partido Social Democrático 110.090
União Democrática Nacional······················ 69.173
Partido Trabalhista Brasile.ir�·::::::::::::::::::: 13.915
Partido Representação Popular 8.771

'

Partido Comunista do Brasil '. . . . . . . . . . 2.012
RESULTADO DO PLEITO NO l\<IDNICtPIO DE FLORLANóPOUS·

Eurico Gaspar Dutra ..•••••..................... 8.092'
Eduardo Gomes ....•..••........................ 5.811
Ieedo Fiúza .......•..•••••...................... 763
Mário Rolin 'Teles .....• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2

LEGENDAS PARTIDÁRIAS:
Partido Social Democrático .

Uníão Democrática Nacional
.

Partido Trabalhista Brasileiro .

Partido Representação Popular .

Partido Comunista do Brasil .

8.036
»,.491

fUDcionarios do
Montepio

.

Foi, pelo Gorverno do Estado,
concedi.do aumento de 40% aos
funcionários do Montepio do Es
trudo, ã !}oi��a,r de 10 (ue novembro
des L'e ramo.

Na mestra proporção, foram
trumbém -au�Iltadas, as gTaLifica
Wes d'OiS consulLOlles técnioC,o 'e ju
l'idi.c-o ,da m�,sma insüt.uição.
Decreto-lei da Inlerventoria

Federal do Est,vrJo, ant'ÜI'iZOli, num
,doo rie verdadeira jllsLiç.a, o abono
.:vn,s l)t'lDIsioni-slrus cioo MonLClpio dos
;FuIlcj.onário!� Publicos do Estado.

'2a1'1'OS julgalrá, hoje, na oiatva.
vara crtm�nal o habeas-ool'PUS im

pelrado por ,eomercianles de be
bidas e refri·gieranLes oontra o De
legado da Economia P,opular, pelo
fato de o mesmo haver adv,e-rliclo
o comerci,o de ,que continuava.
violanelo oi), portaria tabeladora dos
'referidos pr-bduLos, c·onsiderando as

noyas .explorações em torno da',

questão) como manobras all.isLas.

P A R A F E R I D-A-5,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E" R AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGU�l
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