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«Venbam os bomens da U. D. N. discutir o seu IJrograma e o�m:é]íi,� n�tcandldatc,
mas não tra.u_am em boletlos escritos em ijngna alemã, a leviandade de afirmar que o sr, Irlneu
Bornbausen é melbor do Que eu, porque telll um nome alemão ..

- Sél perfeitamente que o dinbeiro
:não. cOllSeguirá perturbar a c()[iciencia da minha �ente)}. (Palavras do candidato da Vitória em

seu empolgante discurso ao povo do Rio do Sul, n� conlÍcio monstro com que foi ai
consagrado o futuro governador de Santa Gatarlna).
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CURITIBANOS REAFIRMA SUAS GLORIOSAS TRADIÇÕES DEMOCRÁTICAS, OVACIONANDO O FUTURO GOVERNADOR DO (ESTADO - RIO DO SUL, A
CAPITAL DO 'PROGRESSO CATARINENSE, DELIRANTEMENTE SOLIDARIA COM A CANDIDATURA ADERBAL R. DK' SILVA - LÂJES, 'A FULGURANTE

,

PRINCESA: DA SE�RA, UNIDA E COESA, AO LADO ,DO CANDIDATO DA VITÓRIA. I �i -, ,( r :, ',., "�"i <
.
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,

- \
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I Ouritthanos, 23 (Esí.ado) - Não caravana da vitóri a viveu mais uni

lli:'l
palavras com que se descreva I di,a de grandes emoções cívicas,

a lJlUg[Üficil'n{'�, recepção Je!l� 1/0-" �(}111, Ia vibrante recepção q.�,e lhe
lo J)'O\ o ,

de Cunítihanos, ' ao, dr, l j,I)I J pila Il,elo honrado, laborioso e

Aderhal R, ,dia Sil\"a, IULLU'Q gover-I progressisla 1)0"\"0 de Rio do Sul.
, ,.

narlur riil Ei,j cujo,
Imensa uiull idãooaguardou aqui, i

Cornpncta multidâo aguardou a

� LV' l:t' I;il('gtl:cla •.10 ,('�iYtl1len.J',e CI>l�-I�l'l'a-1 C.hl��':l!da �{) d.l,:- A,d'cl'bal' R. da Si !v�,
i ueu, que roi d(}lil',-lllt0mlJlIl,� aplau-] CH.],' l)ll(:.,'(�.nça, 101 saudada eOIJ1

I
';' "! prolongadas .1', ensurdecedoras acla-dUIl), ,\ churrascaoa (lUf' í.eve lugar!' _..

o � , ,L' <-'

I
em :,;,llil hum-a, COJJ,I"" com a JJl'C- I

m:l\:of>,�;

s�n.\.:'�t" de nurnerosissunos corrcli-] O comicio COJJJtôn, CO:l.11 um eutu
gJ'ÜJiU!'.IQ,S (J simpal izautes, el,emlen-I Sicl,�1110 indcscrrtível de toda a po
[Ins l'''''[l1'If)''j:,'nlaliw).S de todas il,S'pula\:5.o ríosutense. Quando o dr.

Ilcl,,-:j,S�8IS sociats ,no(aJ!1do�se, uma IC\..çl'Cl']Ja.l ,subiu ao palanque armado

I li, 9911
ei,(lgand e p. .f'XjWH,.,s.i\·a .reprêsen La- na Praça \"el'êu Hamos, estrugu-am

) ! (_,'ão :dll_ di�tiJ.)li!'(sim�s senhOl',a; ,�qs aplausos 'e 'as ovações.
____ . .. . __ ._.-�-__ . !",enhul'lta,i; da, sociedade local. :\,o

mesmo tempo que se sucediam as O piirnetro a usar da palavra [oi
• I aclamações, Li banda '11l�3ical local o sr. dr. Már-io :\l::d'ra, que apre-

r I I secundava o .cntusíasmo, com mar- ! senl ou, o candidato ao povo local

,I chas vibrantes, Numa I�"lilude qU�IC .o.l'ecome:!1'�j.o? aos. res_pec.LJv�.s
honrn as classes cunscrvadoras, o I

votos nas 'el'elçoes de jauerro pl'O-

r;;O n 4HFi. �. d t f! ., -

d n � D �., d'
comércio fechou suas portas, por- ximo, corno � melhor garantia de

ij ,i vagas e uuU CéUUlh.. H OS .... -a reorgaul.zavao a [',,��, .. -,-lIUi allllll� lo.los, mnl)rcg'a(],�"es o ompre_I�Hn::.,gr�,nd� l�se d,� l�ro�l'els",o pa-

o caso Borgbi..p-Ao lado do SI'. Nfangabeira.--As coistl's' no P.,frá.I����:' J��z'�;)���C���esLao de [omaJ'l;l�l �;�;�)L�n�:.i�;]���, �e;�s�ll�:�i�b,e����
10> t 10. �" ,r \G'8 l!OO

-
.

, . ,
' A caravana (la "I' 10'J'1'a fOI' l"oce')-1 rr-a, Rubens R,amos Agr ipa Faria

11; 3 fl_� .)1, A ,--1." V ' te111, de un1 dos p,ro.ceres daque- dos no.8, e claro, estamos: an- i'-, c '. c
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.

'

.

". '.,. '.
..

,

'

C ,\ 1HI'IDA'I'O";: ., - ,

.

- "j·o'j"d'1. lla 1',cI·;elen"la do °I' 8alo- (.. lO\'lunlll FUl'aco e o sr, clt, Al'ls-
AH � >J la agl'eUllaçao, a mf.ormac::l.o sinsos Dor <solucionar' !I crise '" ,,-,, ,�, ",�f+

.

',V .' .
0 • ,

I' ..... ."

.

ID' 2<) (" N) C
"

. ,." �"
,. .)"') fi I '"j (I '\11'1"1'('1'1 anele I'''ce])Cl1 ca'i- lIdes LaJrg'lll'a IpreSLllg'I'OSü chefe dI)

:\l0, ._, ."1.,1', - Olllore':a,e que somente d'epolsdo pleItolag"tla,rc1ando confiar�te� a pala- :", ',.:''''' ",
,.

. ... ,I, I " '

'

't d P 'I
" I

" , ,! . \'f1lllf';;']"'l'nyrt'i fit' 'lpr'el'o e blll'II"-'P, J. B.
glS 1'0 O al�tl( O PrOl'8ltárlO de 19 de ]2cl181ro e cO'nheCldo.3: VI'n de OT'llpln do l)l'eSid811{e' de!;,,:" ,", "

, .", { >�'
<L

i "

do �rasil no Tribunal SUPE?rior' I
os resultados Ch:l\'3 eleições '8n1 j hOlira. do I'TB",

.

"I i'lt::i.lI,I:I:;, ,<, ;.,,'.,' ,,",' r ,'c 'Toma euião, . a palavra, ,o dr.
Elpltoral ascellde a 14 'n -' lV .....p 1 "" / .. ".. ,.. d -' l ,t C;lltLJ( C:--l.,t.lv;1, ·ç,llyl.IL�l.1t.L corn 1 \Id' ,ha'l I' d c:.'·I· ":\T ,·

� ,

" _.
a n,t1, 1e os Ji,s,�ac os, que "era c?nv O.ea o I 1) n]�fUHSO ,(;ON'FRA O � H.; " .. , ,�" " q ,.","'" i";"" lU""

.. :lo:.
' a �ol"\ a" 1,oLava-,s·e,

TO de a_grelmaçOeS]lO l!tlcas o Diretório 'Naeiol1al, \
para. a.. .

, RORGH I.
' , "'I'

I
:�I �L,i,t., .. Id 1\"", I J aze!T).C() dJS;I.\Cü8j �m ,sua, 1Jswno!lTIta, a mLlma 1',ev.o1-

{Lue podel'ao eon,COlTel' ao pl,e1", eleição ida 110\'a ÇOIlüssão Di ..

'

Pjn �)3 (''i' )' ,_ O '1' ',' '1'\
• '�, ,:sll"es::: O.�::" r,' "",! lia conLra os !ID,CQJlfes,savei,s mélo-

to de 19 de ]'aneil'o a sabe,r pe-I, t,
c'

Ib ' d dp 'i" '.- ..o,_�,�, L" ".eClJ:�o Jl: r" lldll.p .. !.,.lll.{,) LI l1l0111.ul,l,� poh-ido.:;; de propao'all1:d,a adotados l)elos,lecola, elllJ ora e,s � Ja �e a
""l'I'ost) lP10 ST J,'''ota 'VI, '_'I'", ,.,L'.',.r' !",,],,,; ,,,', do' I .'

o

1.a ordem de inscriçã definiti .. ',' "j-. .' l' ,"d' ,

"

r' b'.' o,
'v.' • ( ),,J, " .' I . J: ore. [.'LtI ''''''lI .. ,uJ.,

L ,jlclrn O". S.I.S, lS'lad-vfll':õáriÜJs .politicos :que (fuiSleQ'fl111, o . ! Cl em ,e .que ft J)I e"l enCla _3 'o

! te' ".]" r'" T' .•
,' t dr , ,,_ I ,

" "1', ,i.. ]-o ,,_ ... , I". ,'.0 I�
. ' .. 1

va: Partido Social Democr"ti-" SNp'p Rol M .,' oi
a.

.•
J·.LIJ o _egls 1'0 <.1, canUl ltll� C-;[I.l,',l Cc, ,UlIS:1, hollpa a-!Sll"lw,eJ'll,e,r a cOllcioncia ci'Vica do,a-[JaaO'-.T.•. I __U ., . .<Ll10""llCOI'"fo, ,

,> rIr. B'l" '1'1 ,', ""1' BI r
. ' .

.co União Democr·.a't' N" 'd 't d I'
.

bl'
G<""Lu'a. (10 sr. r. .U," ° Gl'!.�: 11, i l'l �t. :TI ',,'11� ,.a,1l'}U". �l Vl() eyel', 'ht.Jnra(jp l)OVO rio 'ulep 'e cfislri,

. Ica acIO-. p1'6SI, en e r a �\.epu lca, qw� I �. 1
� r' .' 1 1

�

C" .,
.".' ,I. 1 I ? . !5"� , ., -

nal Partido Re, bI' P -: 1 h' 't ,,·t 1 '1 d' I
c.Ulr.a nao �Ol on(:an1111 lat o a.o: Ll1l'-JU l.Oi'l'f'H 0, J)01',o 111 i 'llllO, o ui', huiudo hol,eL·iDs 8m lilno'Lla al'emã

,

.

,

pu lcano, ar IGe a mUla vem .ra)al1an ')lS,·n,"'" 'C.·I "1.1 El;t '�l!',I"J'l TI ri' ('l'�" ". "L
_

tldo LIberltador. Partido de Re- 1 ,� ,I f·.t 1. ,,' _

,t.y811UI .] I,)l.l.a, -",.e. 01.... _"L � l la. ., (i, ,�t \'1,
nos quaJlS se chamava :;t atençao dos

I pe a ooesao e pe () 01 a 6,,1 'Pc'l'que o SI' ['cal'O Qi"'O r
".

I 'I I lO ,
' (, "'0'0""" l' "". h Jr,plle

. .

}}l'esentacã,o Po u.lar Partido I t d f' l' ,

"
,.' , • "I '''' .. • . iJ-'li! \\, Vl('F)- Oi I., ,I.� 1,,·. 'o" I ',ll,' -

cl,eitol'lBls .para o falo ele·iQ sr, Irineu
.

� p" .

.'
me loas o. \,as 111aJoL ltana� 'I pr,"sidente em exe'l"dcio do P,' (icanmlll·e apluLHti·(10,�, I,

' .

Comu:lllsta do BraSIl. Parrtrdo I e m.todos os Estado.s, Para a!'
\'

�,_. .• I ". , , ., ,,' , ,e ., "

. fi B01:11ha\l�;:;en ,Ler um nome al,emão
D • t C" C P J:'ft'" "" '

'.
I T, B" em Sao Pau.lo pedIU VJS-' [',Iii ,)->f'gllld" ,d. ('<U«(\'cUl�, vlRlLOU

e ])01' isso .era, mel:llOI� üandidaLo.
T.elnbocllI�,,: B IIis�la�, pai t'�dao 'I VICe-�re&.Iden!Cla e mdICado o (ta dos anJos pelo 1)l'UZO de 4í<! () ('iLmpn .f!.u ·B0l;I',l.llU Spol\L ;(�lub.'e,,ra, a us,ca TaSI ·el1'o ar 1 o I C::r Mario miaVal"eS 0'1 O"ltl'O pro- i

.

.,'
.'

I ", - J<:sl a"pr,opa,ga:llda, qU/e, Leve la maior
·

,

.'

,'. 1"0".
<
.. ', L. , "

h.ol'as, iá eXYlÍ1'ado I ill.Hj'l; o d.]', A(I'(,l'l)�:i ha.st.!efJll. ° Pa-
Re'pubhcano Democratlco Par- ceI' CI-a "8C"'O I'auJJ'·s-l-a do PaI·t' l'_I 'J"

. 'o _"
'o a ]\lais, ampla 'repulsa por parte

•

,. •. '.
- "I � >,'" l' l J '.

!' {} 'L' ,.], (' j' ,) S.-; I Vll1WCl Nanonal l!olxaJ.lflu ,de l'ea-
tIdo OrIentadol' 'l'raballllsta' d A�

.

"1'
�

I' ',11. lc\. J, .h ,.n,. I .,. de ioda a >S(I('.if\dade local, encon-
., , '1

o, ·"SIm ais B. elçoes (. e Janel-,
"A' rei k' -". .

]j7:tll'-se O jogo '<t:misllOSO qLve es,tava
Par:tldo SocIal Pro!gTessIsta 1'0 iP'I'0'XI'1110 Sa"vI'I'a�o d" "tpst" 1 lU· :Nur.tl,B.LIUA,

.

. .

- [l'OU a seguinLe rpspo&La lia honra-
0. ," • vI ,,�, I - . .

,
I pl,{)vnaJlc"rlu ("1') hOll1()llage.rn ao

Esquerda Democrática, Parti- para os 'que deseja,m as maisl HlO,23 t.1!].) - Cnegam ao! 'l -'<:l' '.
"

ró � ,

1 I
dez 'e ,11Ia a,ltiy,ez civi,ca do üandida-

d T b Ih' t N' I P
.

R;o noticias a propósito dia c'
1118 le C·(l.l)l J a o E'm \"ÍI'tm,e c-o 1.0 di;l yiíÓ-l'ir.: Venham o,s hl)l11ens.0 ra a I,S a aCIOna e ar- altas posições no P?v1'tido. -! _'

1 I�'d b'
I 1-

Duíll Gcmpo r(�iIl::mLe,
tldo P:roletário do Brasil sao C!Q art.I ,o Tra alh1sta da

Df' h
du União DeJ1lücráli,ea Nacional,

T d, .' :i'dl' _ BOR.GHI J;'ALAR.Á �A I Bahia ,co.m a formacão de uma
e 1',eg'l'f��SO, il eanWUll<t ·01 .0- discuti,r o seu :progra;ma e Ü's mé-o �s �s\Ses ,P:"'1 1 os .c�n I 'f �

,

• '. O".
-

[mnll:Jgc'ada ijJOVam'(:,.ll [oe. Dia resll(]en-
corre,rao as proxlmas elelçoes CAJl...ARA I ala. que 1esolveu apOIaI a can-!, 1

-,

1
-

\',. 'd
ritos do seu i!usLl;e cand,idato, mas

.

R' ')3 CE) R d I dOd t dO'" I
Clêl, (ú SI'. �)a omao j lJl1,l�l a. com _

t' I 1 " ·tno Distrito Federal exceção 10, '-J
- egressou e I va ura o sr. tavlO Manga- .

",' h' In,19, ,ragaalJ em }O (l.1,!'TIIS lelSOl'! os
,

c::- PIB 1 ,,;J d'"
'.. . uma mesa de JlIJOS ,oooes, c a· I' " 1

_

l' d d d

.Ull'lCa do Partido Libertador ".,a.o 'au o o ST. roc la;uO a' oelra. Nesse sentIdo, o plresI-1 r' i'em mgua a ema, a eVliln a ,e 'e

cujo diretório m3!cional tell'1 se- Hocha, que .ali estivera, emldente da U. D, N. recebeu o se-Ie C�:é: "�:"" ",", !alPirmaI' que lO sr. ll'ineu Bú,rnhau-
, -

d 1 f d D' "I
'

í
�".s�a uca,�hUO a senhOlll-a Jan-, . é 11' d

'

'1de e.nl Po'rt·o Al'egre O rnu'nleI'o mls:sao 008 ele es o IretorlOl gumte tele,OTama' '.
.

'át'.'.1
Is,en 'mle··.l'Or,.o ,que eu, slmp es--

. ,,'
. '

� b' {[Ira Cl.'yssen, ,sunp ·lüa Ira:m la do·
. .., l

de vereadores da Capital da naCIOnal do P. T, B, "T'ellho a honra de comlU1i-· i m�nle ,pOlque llem um nome al,e-
,:,

'

, ' . !..,'
.. Espol'ie Clube SerJ'ano, fez elo·- I �"

Republlca, flxado na ConstI -

'1
Segundü corre, houve uma I car ao emInente cOl1terraneo LlLllento discurso de s,audar,i'io ao d t" I

mao ,

tuição � de 50 que mu�tip'lica.do �rol�rlJg3!da . troca, ele �alavras! que" sob seu fes,tej:do :nom�; A,del'hal R.. da Silva,
$, .

I E mais adi,anLe, numa g:l'andiosa'
pelo numero dos partIdos con-j aspel as entI e o SI. BI�chardo

I
a?abamos (�e funda'l un'l Coml- ])llmnl,r il. ,rslnda aqui, do Cl1n- ])omenag:em a,o bom senso e á lisura,

correntte.s ele<var'á a 600 (e não J e o senll?-o1" Hugo Borghl. te TrabalhIsta cnlll'Pos:to de! (jj.dain rI;l \'i i.riria, l) po\'o lH,l'ma- do llú\'o l'io.suJ.e'l1se, acreScentou:

?50) a cifra d?s cand�datos, .B I E.B,te,
teria �andado dizer o f el-ell1;:mJtos di.&Side.1ltes do p, T'I ) 'N'!'ll

.

ll! I.m ambi"n-tp. <de Y'ÍJwun.le "Sei ,p·cdei,tame.nte que ,o dinhei
l&SO pOTque dOIS ou tres partI- segum.-te aüs dl·retores do p, T., B, deste Estado, e o qual se "enLusi(l,smo, sendo GOllslantes, elo- no n[o· CO]lsle.guil'ú pe1'[U1'b",r a

dos concorrerão ao pleito cOllliB, n�S;ba capital: - "A �on-id�stina à 'propag,anda da can-,qrWni,('� p r!/;,cisi'a,; as prov-\ü; ele ('.oncil'll:cia ,rla minha gente,"
a legenda do Partido Social' vençao que me escolheu fOI le- i dldatura de V. Ex, ao Govêrno ',gl)lidar-i,edadle p.olitic.a, numa álla O '0l1lvolg-aI1Le di!scurso elo Gan-
Democl�áUco. Devemos la'lllen- gal; sou, pO'l"tallJto, o único I· da querida Bahia. 1("'iTtll.lJ'f�l"ll.'ifí() da hOi'a que all'�a\',('·s- .

LO',e]""rl-ida,Lo {Ia ,vILória, wnranCOLl::t. V'

tal' que 'e111 tô'Clas a,s co'rrentes candid�to l,egal d� p, T,�, NãolNO PAP',Á CADA PAU/fIDOls<Jlftos, ül.�lan(f, glol'iosa,s aclamaç'ues d&

democ.ráJtica:_s lavrem ,p·rofun - rel1lUl1CI,a.l,·eL F
..

areI um dIs.0urso j '.I_"'�J1-"", S'EU' C�,NDIDATO' I' Assdm, C.:ll I'i [jbal1�ols,"', cOl1.l'il'rnan,.- t
_

J', U, 4·1
_

i(I]"'llSa massa hum,a,na pl)i\3'en le,
da,s dIssençoes, 11� .Pal�cIO .T::ade�rte? pala ex- H,io, 23 (E.) _ Viajando a (1,'1 as gl'ol'losas l�:a.c1,l(.:oes, democ;l'a- num vercluêl'eiro jLma'll'l!enlo de 80-

--

.
! plwar a OPllll�O publIca todos I bordo do "�bambé" chegou aol,j_!cas, cerrando �J!.�}1.!'as, .Iunlame,ll- li,darierlade poliLica,

H�RA" ACADE�nCA. Ias
meus atos "

I Rio o gener,al AlItur He-scket j,e com OS clemms ·mUnJc.lpwS rlü, " ,

OUVI A HORA ACADEMI- Pelo ·q�e .

.se nota, e�se I�eca- HaH, até há :pouco, coma:ndan- Esta'do, rnl]lsa,gToll anLeClpaclaD:p,n- I)('sla 10i'ma, RIO cJio Sul, a Cl-

CA PESSEDTSTA", SOB O, do COI1:stltm um desafIO do sr'l te d 8a Região MTt. d' _

te o eall'cllrl:ato ;\de·l'bal H, ·da ,f"]h"a, rl,i),dlf\ de que Jl1,s[,amenl'e ,se ol'g'ulha
PATROCíNIO DA ALA ACA- Hugo BOIl�ghi ao Diretório Na-l da �n'l B 1'" d pI I,al, se la

corno vilOJ:iü�O g10Ivernal(llJ]' de o T0st.ati,o, prlo seu fOl'mi.rlay,el pro-
D '1\ IC '. 1 d P "d ! el e em 10 ara. 1 'J

�

'E;1 � D,9 P. S. D,
.

ClOna o al"tI O.
! Por ocasião de sua nassa:ge:m

Santa CatariTlé�, Ilo_,pleilo 'eleilol'ltl g.1\e6�0 ·0 pP,a 1"1 )raçao ,dG' s'eu' pa-

_NA, �ADIO GUARU.JA",. AGl!ARDA
.. IU'TA DECISÃO

�

DO I pel:o Recife, o gener�l A,rtur (:1'(' 1.9 de jal1�il'(J próximo vindou- t.l'ioüsmo, hOIllJlará o 8,eu nome e a.

." �EGUNDAS, Ql!ARTAS E I SR. GETuLIO VARGAS I Hall fe'z as seguintte1s deelara-
j J,

I" �) I

.slta gTêmd,()sa, vot.an.do, umnini,e-

SEXTAS-FEIRAS, AS 21 HO- S: Paulo, 23 (E.) _ Ao des- ções sôbre a poliUca daquele
RIO DO �SUL, Ar CAI I:.A� ,DO I

men(,c leln:l AderbaI R, da .8.ilva, o

RAS. pedIr-se da reportagem no ae- 'Estado: PROGHES80 CA!'ARINEN"F., ; fuLuil'O g'o\'8l'Ilador do Estado,
- ropOl'lto de Cono-onhas o depu- -'- Pelo que observeI' . _

ACLAMA O ,FUTURO GO- i _A' 110I"Le. D,O 130,1,01 Th'[,e', ',er, foi'
n O ri -

.

b'
" �; � par VERNADOR DO ESTADO ! .'"\.

,
.:1.. .'

..fiE R,�ANIZAÇAO DO P.S.D. tado Brochado da Rocha, fez I tIdo mal:S forte do Pal"a e o p! ..

,

.

ofeneCIdü um ja!nbar laJO dr, Adel'bal
Rio, 23 (A, N.) - A propó-I as seguintes declarações: -I S. D., tellPo cOlmo se,u call1dida� Jho do Sul, 23 (O Estado) - A'e á ,sua comitiva, com a participa-

sj_to.das�notícias �ôb:e a .reor- "901:1 o re,sultado de minha to a govelrnador co1lstitucional S. D, paraeuse. Entretanto,' çãO' .dos 'elmeIlitos mais r,epresenla
ganlzaçao �a C0111ISS?,O Dl.JI'eto-1 n;Issao, o sem�d,or Vargas, pos-! o majór Moura Ca'rva,lho, ofí- existe no Pa1'á ve,rdadeira pra- Uvos de todas at& classes socüüs, e'

..a::"�� Partl�o TSo_?clal ?emo-, s�velment.e, chEa algu�la coisa! cial do Exéroito, Aliás êsse t ga de candidatos. Cada parti- oJ:p,rprir!n pelo, ·rliJyetól'io p.e.sRerlisla
cia�.,--,o, A j[ANHA OUVIU on- sobre a sItuaçao peteblsta, To-: ca,ndidato é deputado pelo P.! do, lá, tem o seu. local.

-'
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AS JóIAS E A MODA

* ,�.

SHAlV1POO
Ei.s a 11ElCJcilta de um e.xoe.lente

",shailllpoo" que recomcndamofi ás
nossas leitoras:
lVklJdei,ra do, Pa,nanüi' ., .

Pimenta da Espanha ..

Oarbo'nruto de amanio ,.

Agu.a de Gl)lünia .",.,
Akoo1 a 90° , .... , ...

30 grs.
.4
fi

60

360

Ag1ua ,... 360

Deixar macerar durante '8 dias.

Inspetoria de
Veiculos
Torna-se público que J I!mpla- i

carnento de veículos automotores, i
inclusive bicicletas. 111) município i
de Eloi-ianópul is, to )::\ início a :2 de!
janeiro p. vindouro.

i

De 2 a 10 de janeiro: emPlaC'l-1menl o de automóveis de aluguel e

particulares, inotoc iclctas particu-
tares e auto-ónibus,
De 10 a 20: emplacamento ue

caminhões e bicicletas part.ioula-
res,

De 20 a 30: emptacamento ';ç.e
veículos "oficiais, que deverão ser

apresentados por ofício 'á Inspeto
fia de Veículos e Trânsito Públi-

co, pela repantição competente.
Pelo emplacamento fóra do pra

zo acima estipulado, será aplica
da a multa de Cr$ 30.00, de acôr

do com os artigos 156 e 224, do
11, G. }',

FARMACIAS DE PLANTÃO
Estarão de plan tão, durante 0'"

mês de de'/.011lbl'O, as seguinLeEi"-
J'ur'rnácias:

J o riam ing-o - Farmácia Nelsonr'
- Hua Felipe Schmidt.

7 sábado - Farmácia Moderna.·
- Praça 15 de Novembro.

8 domingo - .Fal\mácia Moderna«
-- Praoa 15 de Novembro.

14 sábado - Farmácia SantOl'!
Anlônio - Rua João Pinto.

15 domingo --- Farmácia SantO'"
A.ntônio - Rua João Pinto,

21 SÁbado - Farmácia Uatari
nense - Rua Trajano.

22 domingo - Farmácia Catarí-
!lense - Rua Trajano. ._

llIÊS DE DEZEMBRO 25 qllarta-feira (Natal) - Fá�
Dia 25_ - NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA mácia RauliveÍl'a - Rua Trajari{}>":;

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas _ DAS 28 sábado - Farmácia Santa')

21 HORAS EM DIANTE SOIRÉE. 1 Agostinho
- Rua Conselheiro 1\1a-'

fra.
Dia 31 - GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE-

SURPRESAS - TRAJE A RIGOR.

VOF:NÇAS NERV�)SAb
J}, LEU ESTES PENSAMENTOS? Com 08 progressos da medie1:aa

"O amur ê uma aSilleir,a l'ei,ta hoje, as doenças nervosas, quzmh
tratadas em tempo, são male,q 1l�S"

por dois". - Nap01eão, feitamente remediiveis. O �ur5ndel.
"O t,empo que fortalece as ami- r.ismo, fruto da ignorância, só pode

z3Jdes, debiliúa O amôr." - La prejudicar os indivíduos.afetados lit

Bruyêr,e. j t8i.� enferiilidad�s. O Sen'iço Na'
" '

cioJ'lal de Doenças mentaifl disJ)í$ii
,

Ha �(ms r:asamenLos. Nrle,s. �o- de,um Ambulatório, que atende rl!'�
l'em. nuo eXIste nada de de.!1clo- tUUamente os doentes nervosos �'!i<

sO." - La R,o'cheJoucald, digentes, na Rua Deodoro 2.2, da§ �

per-
b n iboru. diàrb,Blento.

.,...._�-_ .. --.----- .. - .. _�-I----- "_

IUo, dezembro (Argus) - Não
f' comum, ao olhar-se para uma

jóia, dar-se o valor e o sentido
com relação ao veslidn e a pessoa
que a está. usando.

Na "toilletíe", a jóia não pode
ser um simples e ocasional su

plemento de um, determinado ves':'

Hdo, Ou de urna determinada se

nl)Ora, e muito mênos ;:hive ser

considerada corno um sirnp les ob
jeto de adorno.
As jóias, são, por assim dizer,

um complemento da elegancía de
urna ",Loi,lJ,etle" e do requinte es

[)irituall de sua po.rtador.a. 'por
muito 'que seja valiosa em seu

custo i,ut,ri.nseç,o .e por mais ata-aen
te qu esejaja mulher que a des-

Os veículos deverão possuir escoces, Ol'lliad,o de um cnfeH·e l'P- QUEIMADURAS PRODUZIDAS
Jl'lliÍe, mecn sempre essa jóia cor-

obrieatõrramente : C'Oll'ftdIÔO. Védrenne rios mostra som- PELO SOL
responde fielmente ao caráter' ,e '" L. c L. 'o X"

ás linhas de um vestido, que devem
Auco-ônihus : freios, (dois sis- �i'inhas muito delicadas,

.

com di- Fazer urua emhrocação COIil 011'0 Anúncios mediante contrato
:)

I b temas), busina, espelho retrovi- versos desenhos e estampados de ou vaselina na parte
.

afetada ou �
co. a orar na def'inição ue, umu Os originais, mesmo nio

�personalidade. 801', limpador de parabrisa,

ap�,
todos os tons. No rnur e no· cam- cohr.i-Ia 00111 uma camada de clara publica.dos, não serão

A jóia deve ser usada corn um [t'elho� eLe iI�mtinU(}ão) (d�alnte�rdos) ;�' ha s'On�ri'IJ1'!Jal telJldl o sCIU l�,gar e, dI' o,vo .hcm, batida, afim d,e ficar
A dl'reçã!ev:��dos� respon- j

mínimo e com ummáximo de dis- razeiros e 111 ernos , SI encia o, 1< ora 110 ran 10 e so·, vcem-s·e consrslenl e. ,

do d· l' sabili�a pelos conceitos

ereção. Saiba, ,poi,s, ,equilibl'Ul' o parachüques, indica Tes de lI' -
nas.cel' cogume ,os gLgantes: Qua- emitidos nos artigos

valor Imabsri'al rele sua jóia 'com o ção e estintor de incêndio em perL drklllarlos bnmco e vermelho ou RECEITAS PARA O SEU PALADAR assinados '

g'l'lÍu cl-e sensibilidade de seu 88- f.eito funcionamento. grandes descnhos cxoticos. SOPA DE TOMATE
.

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

'pill'Í(,o, Assim 'estará jns-tificada a Caminhões: Ir,eios (dOIS si'lte-
* * * Picam-se os tomates e refog,alll- NOSSAS SECÇOES

J:nnção puramenle e:sLéricu do mas), busina, e-sllelho ret.rovisor, BORDADOS NAS LUVAS se em gOI'dura Quente ·e c'8,bolas. Direção de:

Q"name'lllo. suportes completos para 'placa, Paris - (S. F. L) - A luva ad- Tempera-se com sal e pimentas, BAKREIROS FILHO

, Notas Polítioas

_\ arGe de Jo"dlIeria, �rnli(ll'a limpador de ,parabri'sa, a{parelllos quirill g'l'>a,nde i,ml)OrIJUJn�.ila. Aoom- delta-se agua, Quandú .levantar f.Cl'- Notas Locai•

.mnilo ava.nçwela, no prese.nte is'écLl- d-e iluminação (dianteiro e trazei- panJla os v'e.'iltidos simples ou o cos- Vllra, passa-s'e tu,do na peneira, Artigos de Redação

10, ai 11c1<a, se il1SPü',� na anl'ig\lida- ro), silenciadDr, paracbúques, in- tllme. ,'\0 espOl'[e, COnlSlElrva-Se a Torna-se a' pôr no fogo c en.gl'OS- Página Literária

I t d SIIJNEI NOCETI
-{Ie Dara criar as suas mêu'avililas. dicadorCR de direção. uva cos lira a a mão. Para iloile sa-se oom fa,rinJla de trigo torrada CTônica da Semana

,As�irl1, é que w�mos na,s jóias mo- Automóveis: freios, busi.na, es-,
o eslilo é com.pletamente difer,ente.! e deixa-se ,ferveI' 10 minutos. Economia e Finança.

demus molivo,s g:re.g·o-romanO's. e pelho netl'ovisor, !'impador de pa-,
A luva, tal qual 'o vestido, S'8 alcl1- MACARRÃO Vioo Bancária

J Il I '1
. -

ga e b d b dI' 1/ 1 I
Notas Científica.

p-or vezeS' egi'p.cios, que fOl'am Ião l'a )l'i,sa, apare 10 c e J ummaçao se co re e ar ae os, E pTe- ';� ,i o dc macarrão., aglla e sal, Notas Rurais

(lO a.grado de noiSSOS avós. (dianteiro e trazeiro), silenciador, tJa, -de r,eüm, de v,eludo. ou de 1'el1- 1 ·colher d.e fa!'in.ha doe ros,ca c 1 de

Gontudo observ,e-se um cOLJIll'as- suportes para placa, ela. manteiga. Cozinha-se o macanão

1.e chocante entre as jói,:),s i1}�der'- BicicleLa,s: campainhas., Pjguel ch!e,go�l até a .bordar unhas em agl�a que,nte e sal. Quando o

nas e os moliwl<s criados ,pielas fi-I Motoeicletas: btlsitJ.á, freios, apa- de. lantejoulas douradas en�. luvas matcan�ão estiver mole, põe-se no

g'l1riuj's-tas: a mmla. feminina atual 1'el'ho. de iluminação (dianteiro e compridas de crullurl;a preta. Her- !passador, deitand'o s.obl'e elIe lUll

,ol'l'enta-,s-e malS' pelos modelos de

I
trazelro). ,

mês, 1].0 ,Sleu lado, bOll'd:a mi- pouco de ·agua lHOI'.n,a que se deixa

'1800, pI'inci,palmente nas "l-nilleL- Não será e1Il>placado o veículo m.íscuJlas Hores c'01or1das em luvas correr bem. Mistura-.se a farinha

1:es" de soirée, le de tarde, 0nquan- que não sati'sfi.z,er as ,exigências de pelica lusLrosa ('ôr cie rosa, b�m de ros,éa, com mantejga Quente e

t'o que as jóias, tendem pal',a o acima. no lugar das unhas. de.speja-se sobre o maCla.erão.

clássilCO ,e o neo-cláJssico, num -,--�---------

gTil'ante ,paradoxo estêti,co.
Mirsteil' se faz um e,quilihl'io sen

sato de arLe ,e' bom gosl.:o.
Podemos yoltar ás rendas, á;; i .

filas, ás luvas comprida,s, aos en

í'r'ilJes do 1'I01'e-s,' ebc" ma:; não de

vemos, es:quecel' que uma jóia,
compl,c,'La um vestido, dando peI'

so/nalidade, 'Sob ,ésLc 3lSP�c(,0 te

remos la perfeiLa iKtrmonia entre a

jóia e amO'da,'

o SEU ORGANISMO

o mELHOR DOS mELHORES
� ",.,." " ..." TT &L1i!IlII
cqlo1O UM" o",s CONT�!B1J:coi' � ;"II •

o PR�tO Ol::'.l� (.�

.OI;. !\O-II\BOP�lOi:lIO QÜlN·
,ou 20"1.,

"o's dias feli.ze,s nunca são
c1ido·s". - P,aul Gerarcly.
"Aci.ma de todas .as coisa:s, mu

Ih1eT', sêde boa, A hon.da.de diClsar-!Kma aos homens". - Laco�'dai·re.

CO�SELHOS DE BELEZA PEQUENOS CONSELHOS
:Yu/'(c Rs/,'Na 110 C,]n da Xioda Bolhas e pequenos [erimenlos 110S

Paris, - (S. F. L) - Eis qUe a pés
sombrin ha reaparece no meio dos Se durante Um passeio scn t ir.dcs

"bibelots" favori 19� da moda. Só que os pés se esquentam deveis

podemos concordar visto que a descalçar-vos e unta-los com 1-a110-
mesma p�r�l1ite lj�1dos movimentos jl,ina, Caso já .,se t�nha form.ado 31-
bem rem,lIus e poe

11.0.' ro�,to unia

I' gum�
bolha, -I;�lDal-a ·,e cobr-i-a, em

sombra Iavor'avel c cumplíce. seguida, com leucoplaster", Quan-
A sombrínba é muit.o diferente ,'do este fOI' retirado, à noite, derru

segundo deva acompanhar um ves- mai um pouco de alcooJ canforado
tido elegante 'ou si.;nples, Jacques sôbre a pequena ferida. Para feri
Fath propõe uma sombrinha bran- mentos produzidos por seixos ou

oa adornada de barras bordadas pedras, empregai ° iodo.
mutuoores. Carven prefer-e {afelá
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«Grill •• 6 fotos ·12 li: 18, NÚII'Ilde Hollywood «Soir)} • 6 fotos B' X 12,
Nús de Parifll, Cada coleção CR$ 70 00 .• Reembolso.
C, ARAUJO CARNEIRO •• C. Postal, 1426 " 'Rio

Peçam.-nos r.atalogos dos livros.

29 rtomingo _. Ji'armácia Santo·'
Agostinho - Rua Conselheiro Ma--

x x x hn.

NOTA A D'IRETORIA PEDE AOS SRS O servIço noturno será efetua--
: .....

'
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o rSTA no � TerCi!·felra 24 de De%embro de 1946
-------------------------------------------------------.--------------------------------------------------�-----�,-'------------------�_...

LIRA .T. CLUBE-A Diretoria comunica aos seus associados que
o baile de 31 será feita gratuífam'ente na

a partir do dia 26 do corrente.
Relojoaria

a reserva

Moritz
.
mesas paraI.

.....�!!..:.1 __:_.:!!!!'! .�,:",O'f'��I<,

__ ._ .... ." __ .. _._.

.. _, -_.!!_�t

Completa hoje o seu 30 aniver-

. sário, a galante menina SOlüa '\JU-I
; ria, filhinha elo casal Francke. e

, que atualmente "e cucoutr.a a pas-!s-eio' no ditoso lar dos ,5'El'l1S <1YÓS,
,. desoll1ha,rg'uc!.or Alfredo '1'1'001- I
"p{)\vski e senhora, nesta óapblal. .

Co� gr,ancle, alegria, l'cc('l�er',�, I ',. , ' " ,

. "

cm- L:;lO a.llSj)�Cl'O,.S'�,l data, la visita U,�ll, 1\{�1r[m� Alcantara - �lll'llma I f
' '.,'RE',CORTE

t de .suas ,3'Dng'l1lnhas', que serão l\l(�llIUls Alclantana., - Jaime de ormatura
.gerrti lmente obsequiadas. OII:\'Clra.

' I " ESTE AV ISO
MEN lNO AMAURY CARDOSO Dr'. �"uo Paulo : - Lygi,3. R'eitS I, P�la Faculdade ,eLe l\I,&I'iCina da: .,

,,'

,

I '

Vê ,kunsCül-n'er, na efeméride de BJUll.ililri.) - Manoel Ma1'qU€il Bra:n- BalHa, fo1'm:ou-se, <á 16 do 001'- I ANTIGO PREPARADO INGLES

hoje, o seu aniyer.sáeio na la licio, diio - Durval José dD,s RJ8j,s - �l'en'-'�, o ele. Djalma d'e Araujo, ne-I "BIDOS DOS OUViDOS <,

J..ú menino Ama,ury, filho do sr. Jolio .Jonhnn }üug-Nely BOÜiS - EI2a �o elo .dr, AU,nedo P. de Araujo I '
.

... B" " E" G
'

C I'
. 'I Se v. S. conhece alguma .IJ"ssoa que SO°

"C3ol'doso (' d·e sua exmu .. ,e�posa li. )Ull, - 'Ul'1CO ",ermano arlos c 1'lnco ue,sl,a caipi,Lal.. I fra de. congestâo catarral ou aturdllnen·

Diva OliH'i l'à Cardoso, P,agel. I f-;cgundo Lle,leg;rama r,eClE1bido, foi! to, recort� este aviso e leve-Ih'o.
'

JOÃO MANARA Embarca.dos nesta mes·lI1.a dala., l) cl1ploll1al1ido distinguido com I o catarro, o aturdimen� e a dificul

Faz ,[\no.s, hoJe. o no.sso per.zuclo vamo á Pôrto Alegre medalha ,cle 'Ouro, pr.emio ÜOJlfe-1 dade de ouvir são provocados por uma

»co.nLàr:an.có, jÚVE'1I1 Joãó i\Jananl.' AI'mando Jost - Paulo GOllLinllo delo ao maios clitsünto aluno no
enfermidade constItucional.. Por essa TlI'

Jn 'i (' '11 (') II
'

I' I
!lião. dedlcou·�e muito tempo ao estudo

NASCIMENT.o: ,'." --: 'lU lBl'm,e ",em )a, a Clll'':;O mec WO, de um tônico suave e eficaz para com.

RBRGIO-HEl\lUQUE IVe['a Vün BL�CitLllel' - Conília die O 'dr, Djalma é so.brinho. do elr, bater os males causados pela afecção ca·

EsCá em fe"la () lar do. dr, ZIII- B<li'c,elo,,; Antune,3 - A,ri&lides An- Cezu,r ,ele Anaujo, grande ti-siólogo I tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

·

mar Li.JB !,\,pves e c!-e ('I, :\'['aTia Is- IlIflt'" - JOSf' Dilli.Z :\�e,�r(1ulo, brasüei�'o ,p, professor cal'eddlico: plena;n:nte vit�rlosa : tem pr9'porciona,
/'

,
' I

do allvlO a mUitos sotredores, é conbecl-

'JTlJer-alcla de Lin,,; l\'cyes, com -o llUS-
FALECIMENTO

da Faculdaflé;...4a Buhla. '! çio sob o nome de PARMINT e está �

',cimento onhem, de um robl1slo mr- TTE. BELIZARIO SANTOS 1 I venda em todas as farmácias e drogarias,

nillo qlle l,omar,'I, na pia ballsn,al, Fa eceu em Laiell, o Tte. Beli- I Logo nas pnmelras doses, Parmint a11·

· O nomr c/.e �t\egio-Hf'm'jcr<lC, zorio Santos, que servia no

20'1
II i via a cabeça, a congestãEl e o aturdimen·

"O ,E-'llalI.u·' ,qJi'f',-;r>n1a fplirilnçiies \Batalhõ.o,
Rodc.iário, ' � i to catarraIs. enquanto o ouvido se resta' N

.-

, .

O n,hnto ,;ro, muito estimado
Antes de fazer suas cem- ª! beleoe ,prontamente, A- perda de olfato e em.o mrmao

ao- dl"'llnlo ca.",al. pelas ..ua. qualidade., motivo por- pras de b'rinqueclos jJara 'I a deSCida do cõ\tat'ro para a garganta são •

VL\J}\N'.I'}�S: I que
sua morte foi geralmente sen- O NATAL visite s�m com - li I' �:t���l����O;:m,s �aar���i�o catarral que

II es Capon'Relação dos ,1)(fS,'S(I!JC1:-i',ns cli,se11l,.!wr-.! tida., .. . ,. � Di'oln;,�,éo e"'posl'Ç,''',o da
cados pela rl'!l�('h'l) dn :::iul. dJ/12.2' �.

" a ... " ii' Sendo muitos ús males do ouvido pro· "

tI, voeados diretamente pelo catarro, pode. LOIndres, 23 (D., P.), - Se-

pelo Cll'Uio PP-CB1' TW)lm'() C CO i &" A � A 4 '% i l·i!Iilc evitá-lo com Parmlnt.
,

I gundo a'nuhciou O tádio de

Do ni,() dr Janeiro: - L:\lIra I ,� 1lL 1-\ 0 a . J

ii II '

o

I' Praga,' foi con,denada à prisão
Vipira OlingP-l' - Paulo Ba,sJo,.: Go- G�a�;fica se

I'o o,'
_

'I
l �l -. a quem entregai a que oferece ilS meihnres I A"TOX1·1n,n-se '''''';8 de ..eu"l �erI,>etua _

Mana Orl.ova �c'llsa-_
n"f.'- - 1'.J ICO CouLo - 1\ altrl nc'ta R"'decã .

U "
1:' - - '<i ll..Ub "'''"." d

.

G

Eb.,' ",iuS _ l\Ianocl BOaY<Bl,ltll.r.a, de" cam:�.�hão- °'5 O'''omO Kl'l1g':)CfiCO vantagens. II amigos
e parent€'3 e-mrianUo.

�a e,e haver .?e�un,cla _o a es

F
- per-

.

-lhes um número da revista O I tf1,Drl seu p-rODrlO lrmao.

<'E'.l ", - Od,e['B, de And"rau.e .Feuo I dido !la descida do Rio d
Rua Jrão Pinto, n'J' 9'

T NOT,,,- T:mE'.t dr An(jrarlr l""ij(' _ Amu- Fi f'Fc,
'0::11 �! VALE DO ITA.JAÍ, ediçã·o de'i omp.

1;;m;;;::a2��� ;-�.::c:;:!l nknn.R 11 �1ori{!,lÓií,:>Es i ,_.t � "_' , .....

-_..:___-------------- --�"';""---�------ --

. :::.

I

I
, I

(

I
8'll\, :'i.\'L'A.LL'liA B. JJ:\.UU. I

Fe,ÔlU,ja meti" urna prirnavera, !
"hoj,,�, asla. ?\Llla lina HelT,elra Dam'a.'�

i}];-\'JOa' Uljí)TAVO �.ilLVELHA i

Fali anos, hoje, o sr. l\I'ajOl' ÜI}S-!
: Lavo ,'-;ilnil'a, Juncionáiio <JPOS(lll-!
.La(lo-�cI,) FH:t.enda J��l,adthtl, �' I

r

j'I]<;R�lfN[() l\'llU;-;
, I'

11"an":(,U!TI!, hoje, a data aru , er- I
SÚ-l'j'l dI) tníüiunto jornu lislu ll('1'-1
m iuro "I1'ilL�, d iretor du 11O�-;'u Co-IIoga ,.() Cornéruio" de P01'lo União

_' -onde de�rl'1..lta de gerais simpatias'
.

"c esl.irna. I
O Estado flcliciLa-o calorosa- t

, mente, com valos de perenes pro,s-I
peridades, (
f-FRA, ALi\LElIJNDA SANCHES

'l1RINDADE !Aui versar-ia-se, hoje, ,a exma.]
,,,ra, proressooa Almcrínda i::iallch-es I
'J'l'i ndad«, gcnílora do proressor 'I'Luiz 'I'r i ndade.

i::\ILVLO MELO 1
Comcmura seu natal icío, hoje, I

,v 81', ::iilvio 1\1:elo, Pl'Ofl'SSi<OlIGd-1barbeiro.
J.oj·t{.U;: COI-tI;\lO DA .LUZ

uonta mais um ,aUD, hoje, o sr.]
· -Jo!'g'c Corino da. Luz, funCio.nário!
ela COI[<{p,rrtll( iva Mixla de La l.ici- i
nios. I

RLRRi\S VJElfL\. I
Vê pnssur, hoje, mais LIma LJl'i-)

rnaveru.: o jllv,�m Rubens ViE',il'LL
RUI PEREIRA

A data de hoje regista o aniver

sú,ôo ,du st Hui Pereira, Iipógru ruo
-"

::mJ\. HELl�:'IIA SIMONI FERHAHlI:\'a data de 'hoje, reg
í

stua-se o

I-aníversár-ío natalicío (Ia. exma. 51'1a.

J [c lena Simoni Ferrari,
VlHGILIO DIAS JC?l/IOlt

Na data d.' .hoje, coinemora seu

''fIniv.ersário uatalicio o sr. Vi rgi l io
Dia,::l Junior. !
FIHNCf,KCO TOLENTl�O NETO j

Passa, J1Oje, mais um aniVel';;:á-jrir) 11;a(a,Jici,o do jovem Fraucisco

"],of,rnlino Neto.
STA. NOEL[A Qu L'iT

vê pll:s,saJ', mui,;; um na lalicio,
; hoje, a 'slli. Noelia QuinL

SONTA MARIA

s
,
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I=� Pt"
A.·

Ata �rimoniOS 'uonlO es Je

Todo criador sabe o que vale um ant

mal de raça. O que vale e quanto custa ...

Há fortunas aplicadas em exemplares
m.agníficos que, entretanto, estão sujeitos

, a'muitos imprevistos.rSe você' possui ani
mais de raça, faça o que todos os cria-

dores' esclarecidos estão fazendo: prote
ja essa aplicação de capital através da
Carteira de Seguros de Animais, rnanti
da pela SATMA, 'qllê lhe assegura' urna
indenização, em 'caso' de mo r t s de
qualquer animal de valor,

18 CARTfE��AS OE SeGUROS:
/

Aeiden te» l)tU""Q"-i,�
ln cêu di o
.!iu.[o:nQl·,�i.3
F;ddi,1",ie e Fim�çll

A��idenu!$ do Tralsalh.o

1't;'llIls/)-vrte:5
.:-ini uuii«

ReS1)Q/tsabilidtlde Civil

SUL AMERICA TERRESTRES,
MA.RíTIMOS ,. aCIDENTBS
A MAIOR COMPANH1A DE SEGUROS EM SEU GENERO DA AMÉRICA DO SUL

RIO DE JANEIRO

�"

i I
�

,
I

� .1-:

,j
r j
li
,\

•• !� •• .,. •

�
�
I

I
I

rllm sonho e :8'

I sorte gr�nde: -'

Suenos Aires,"'23 (D. P.)
Graças a um sonho, Ernest()

Labbe e ,sua família ficara.m

mais 'ricós do (fUe antes. La,b-be,
que é diretor comercial da rá

di-o Belgmno, refe:riu ao, seu

cunhado que S\OlnháTa com tú.ri
billlte d� l-oteda com o núme

ro 26.376 e c1u.e obtivera com

êle o prêmio'maior de Natal.

LEIAM A· REVISTA
O VALE DO ITAJAI
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R ·.r i.
• :F�,aieceu renomado

VENDE ..SE ,'{ii enus ta
TIRADENTES �

.

París, (U, p,J -'-- Após ra-
o MELHOR

pida enfer:midade, morreu, aos ;-;..-;;-;,;-;;;-;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;:-:---------�--�--
7 4 anOS---de-�i.da.€l�j-O-Pl:{,)f-.-.·Pa1.11 1-. II'

-

-G"_'" l En-vie 'ao- seu amíeo distante
Langevínvo mais famoso dog-'j' Dr. -ItaL-AR-NO- -

•
-

,'um número dã re�ista O vi-
cientistas f'ranceses. Ele se

i I
GALLETTi LE 'DO ITAJAí, edição de(ll-

um quarto paro c,ud} da fiA)0 t�rThOU .
conhecido

-

'J)'rincipal- A D V O G A D O' :' cada a Eloríanõpolís, e assim
trato. com 2 menores recentemen-' .

te chegadoll do Rio. IntereuO' um mente Roií" suas pssquizas no
i

Crime e cível estará contribuindo para
ou doia quartos com pensa0 em eletro-magnetis·mo. E 1 e era I Constituição -de Sociedadatl l maior difusão cultural
co.a -de todo .re"pei\o. 'I.:rooar re- -protessor ge.ra.l de Física,

.

no ! NATURALIZAÇÕES de nossa terrá
ferenciall Inforn;laçôe�. para. Silv.a, College de F'rance, é em 1940

I
Títulos Deolaratórios'

110 redaroíio désté .jorna�.·
. .Óc

E' P 15 d N 23 �
E d" foi'demitido pelo govêrno, de scrlt. -- raça e ov., . • mpreza e n:;,.ven�cao•••••

:., ......:'
••• o o o.' o' •••••

Vichy. Por duas vez.es foi pre-
l°. urrde r .

l U �u "

! Ruid. �- �ua Tiradentes 47. II C IL-JI E � E MPERDEU-SE �����.:�o:o, :l��t��� n�,�;:llitl�ri� i ,�_r:�:::�.��� >
• r-'1 .�. ",.

.

'Uma ce(t�ira pocra-nickel, de são. _Foi reintegrado nas suas.

T I
.,1
.•

•..

.couro de �e�errQ. com uma\fUnçOels depois.da guerra. . 'ratado anãlo-
-chave, Gratifica-se a quem en

I
6

I-'trega'r nesta redação. I O ESTADO encon.· egípcio ,
'" ; I Ira-se à venda na Cair!" {D. P.) - Sir no-
:Entrega de pacotes a domicilio

I' banCa de jornais I
nald Cau1Jpbell, embaixador

,despacho de encomendas, reca- et8e,k_,) bri,tâ1l1CO Ino Egito e Sir vVal-
dos e outros serviços de I ter Smart, milnistro bri,tânico,

Icorretagem. I •

chegaram ontem a esta ca,pl-
Rapidês e ef ciencia.

g

Cd'!' tal, procedentes da Grã-Br�tá_;;
A I T U re 1 O para nha. IDspera-,se que com a che-

Praça 15 - nO. 21· .

g a d a des,ses representantes
-

FO�E: 16,96, Iferrovias britânicos, pl'Ossigam a,s nego-
••.•..•••••••. ' •.•••••.••••• i ciações para a revisão. do tra-

fRTn __ ,,/4 �Tn.n m::-' Ri·o. (A. N.) - O 11l'esidente tado anglo-egipcio de 1936.
U U 1--i.r�Ua�L da R'@ubUca assinou doorelo da

autorizac·ão do Legisl.êlJlivo, abrindo
o -crédito de .sete milhõe� de cru

zeiros para o pl'oSosegui;nenLo da I
canstrllcão rle trechos feiToviários I

"m Ca'n�DiT':1 (1r·:J.prlc. �olpfhr!e é r
- I

1::1·II}H\L·��. !

4

A quem encontrou um bror he
'de ouro n '15 imediações d J

.Relojoar ia Müller :éOS Correio>
e Telégrafos o favor C:e entre

gá-lo ne�ta redação.
............................

TERRENO
À venda na i\\7cnida Rio

Branco, em frente ao n urne ro

99. Tratar no rne sm a avenida,
n? .. 89 .

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

VENDENi-SE
MOVEIS ANTIGOS

Diversas caias e gronds.3 t�rre
no com p09tO e agua cozren te

aituadoli em Coqueiros. Tr<ltar na

cala nO. 87 logo opô. a Capelo.
� .

VENDE-SE
Uma casa sita a rua T'erieri te

Silveira na. 42. Tratar com

Artur Moellrnann, Caixa Po s

tal, 32. -- Blumen au.

V:endeHsel
Um 'prédio sito á Tua Fluvial, em

Itajaí, bem próximo ao Cais do

Porto" cujo terreno mede de frente
35 metros por 70 ditos de fundos.
- Tratar' em Itajaí, com o dr. 08-·.
mal' Nunes,

_ATENDE A·DOMICILIO
Banquete•• 0 Jantares •• CUilo.men

tÇ>!I •• Fest\a-!I • o Batisados ••

CompettiQ__cia e t'opidez.
Hotel MetroPõl -_ Tel. 1.147

EMPORIO ROSA Praça i5 da
NO'vemo,-ú n. 2i.

de helena rubinstein

Énvolverã SE us presentes de Natal

Coionia, PÓ d" Arroz. íOO * Colonia, 2 Soboneles. 110 '* ColonTa,
Sabonete, Pó de Arroz. 125 * Colonia, Talco, Sabonete. 140 *

Colonia, Saboneta Loção. 1: 5 * ;:extrato, Colonia, Baton, Pó de

Arroz. 325. * Extrato. 200.300. '* Co!onia. 50. 75. 150. * Loção.
75. íOO. * Tolco. 50. Pó de Arroz. 35. * 3 Sabonetes. 65.

..

t .

Apresentada e.1I1 lindos e�tojos
- - �

---

! O' Es lado adminis
trará a Loteria
P. Alegre, (E.) - Foi de-

batido em plenárlo, na sessão
ordínária do Conselho Admi
nistrativo do Estado, sob a.

presidência do sr. Osvaldo Ver
gara, o projeto ele decreto-ie-i
que autoriza o Estado a avocar

a exploração da Loteríà .do-Es
tado com fins de assistência
social e de amparo aos espor-

· tes em geral.

I
Após a discussão habitual

foi o projeto de deClreto-lel.·
a

provado, com algumas restrt-
·

cões, dentre elas a de que não
· �erá oonstítuido um órgão in

dependente, ,autarquico, para.
proceder à oxploração da Lote

ria, mas sim deverá ser arriada
uma diretori 9, junto à Secreta
ria da Fazenda; com funcioná
rios do Estado, passando a ad

minis.t.ração para as próprias
mãos dos 'poderes públicos, di-

j retamente.
'.

I O assunto será novamente
debatido lia -sessão- do Conse-

11110 Administrativo de terça
feira 'próxima, quando será re-

digido um substitutivo final.

BDla,R

'TOME
D J! Ptt O B I

I,

tONIR; SIUUUlS
" E MiUU!HaS

PARA RSCESER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SE\.! ENDEREÇO AO

liHHJRtI íÓft�i; íJDh� s, ;'l.
C.A.!XA PO:iT,'::'.:", ?..s

SLUI\!. EN .!>,U r SANTA CATARINA

! -......����- .......'" n" "'-..--

! ir ão ID'VfsHgar �

i Lake f3ucceSf, (U. F.).·-
O Conselho de Se,gul'a:nça da
ONU decidiu esta noite enviar
uma comissão de mquéríto aos

Estados a fim de investigar as

denunciadas violações da trou
teiras envolvendo a Grecia e

seus vizinhos. Decidindo sô
bre parágrato por parágrafo,
quanto á" 'l'esolução dos Esta
dos Unidos, o Conselho,' em

prolongado debate, determinou.
llimitar a área da

í

nvestígaçãc

I
ao "norte da Grecia e a outros
Iugares da Grécia, Albanía,
Bulgaria, e Iugoeslavia que a.

I Comissão júlga,r devam ser íu-«
cluidos em suas investigações.

NOT I
APENAS Cr$ 3,410

Com essa infim. q�.ntla VoeC
. I!8tá auxiliando o seu próximo.

APERITIIVO
Contribua para. Cai.x. de F.!Imol...

.. iii 1,11011 Indillentes 4. FlorianD»ou..

o VALE DO ITAJAÍ
Procurem na Agênch

Progresso,
LIY.RARL'\ 4:3, LIVRARIA

I�

N!'iVIO-MOTOR "ESTELA'"
!"3rir!e::: p. �.!"'a'r!t;q P·'.. 44� }r�rsp()!!=-:::c�e Cll1-:;� m>:':"r dOfla9.

A�(��t· � e n �7!t;{�-!-::;,t�Ór) t·:.� (�·A.RL(�Ç;, 1�O:�,FCF·�:: s. /'.
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CLUBE DOZ�E DE AGOSTO -
filhos dos sócios. Dia 31, Grande baile de São Silvestre. Traje

Não haverá venda de
�O·S BARBA-ROS QO SECULO XX

Relato das incríveis crueldades nazistas

Dia '25, Festa

;\CHEMBERl*, (c. ,P,) - o exper-iencias de congelação, foi não ele politicos deportados.
·

'I'ribunal I ntennacíonaí tornou co- auxi líado pelo procurador adjul1-: Desse modo, a teaternuuha de
nheoirnento JIO decorrer de sua Lo Ha.r,c!y,. que, tratou ta_:nbém das; mai.s a mais se revela mosquinha
escritos e prestados sob juramen- experiencras d·E' inoculação da ma- como elemento de acusação tanto
Lo, por diversas vítimas das expe- lária.

. .1 mais que confessa tc'r ,lirlo cond·e-.
l'iene,ia'i peupetrad'as dicetamen- J�nl seguida, a audiencía fO'I nações deslde 1934..
Le por ordem dos médicos nazis- suspensa ·par;' clescanso,. I � defesa apega-se a lesses inde
ta,�, . .'ura em -:jU!gf3.JP'e.nto. A audíencia 101 rcaber!a a tarde

IseJav,ejs requisitos da testemunha
.A primeira dessas pecas é da na hora regtrnental. arr-azanrío-a de. perguntas, confes-

-<liulurria do Padre Mic halowski,' üornparuce á har'ra ela acusação 'I saneio Vieweg -dentre outrns cousas
m iss'ioná�'.io polonês, p·�ntClncent.. a. I e-s-telmunl:a Augm;L Heinrich que- no inverno daquele 'que estivera
a um grupo ode 1.700 ll1.lJemmc!os Vlew0g, 1.1pogralo em Bcrnberg. o

I pr.1'\310
em Bemberg pela prátioa de

no Campo de Dachau, e que 1'01'- qual' relata ao Tribunal a sua "mercado negro" e ele diversos Oll-!
nC·C011 u m �elalhaclo relatório so-lodisséa.

." ,

tros delitos dessa naluresa.
. i

DI'C a� �e1'rlvel.s 'texpenencJas· de \ iCWOg JOl.l'I1L,el'nwdo om. Dachaul A testemunha procura r-eagir 1
· congt-lação' ue iudividuos YIVOS..\ Jugo n.o. nucro elas .1.lOstllldacle6 e como ,p'oele, procurundo obscurecer I

"Novecentos :pa,clpes mllncl'Cl91 Iongn ror o seu rnal'trl'lÜ.' o passado. ". I
..de fome e exgotament o If,sico,. de I Hp'lala Ler sido por diversas ve- Anler ele terminar a. uudiencia.]
sevícias 0\1 LlH'LurE1S 'l�ul'allle', a ll'� vít irna ria ínoculaçã o de vírus

I
o presidente Beals concede ú :.'de-l

depor tação ; os põl{}n:e$e� �'l'ªm os rtu malária. . "

., f'esa a ner essária permissão 'para 1
mais maltratados: não tinham di- '.!'1)r!;I\·Ül diz que a partir de neinquhir a ,Leslemunha no i aicio 1
reiLo d,.. praticar ou assistir aos agusl o Ih' 19't:!, passou ao serviço da aurl iencia dp segunrla-Jeira, fi-I

; of'íoios divinos, nem a: IP'U" iciuar '.II) �l.\L1 próprio algoz, dr, 8cl1lnig,

I
canelo rlessc. modo provado que os!

-"das rações suplementares .conce- prl« ql1f' [1o(I{� "em muitas ocasiões a,clyog'(l,t]os. alemães 'Pl'()��',egllirão!
· dirias aos '[.l'abalhaü(}['e:3 força- 1"1' 'uJ}I'ejJ,'ot rciarnentc a corres- 1 em sua fama de lançar essa teste-
.. -dos - diz,u missionário. IUlldl'ncia ,daquele _mécl!?O ,ale<D1�O, I munlm "" completo cJ,P,3Cl'éc1!lq,

A 5 ,ele Outubro ,etc 1,9�2, ü' PJI- 8f'(:l1l.r]O. f>lll cQnclIçoes dI:' ,fprne�pr I'
tant.o ma.ls ,q

..

u.e a sua bonnraDIlJ
'.{ir·e iVliü!1.alm,v'ski foi l,evado á uma 10 Ti'ilmnal elemenLos p1.1['.[j('11Ia1'- dade é ,('vi.dente.mente rlll\'i,rlo::;a.
'S,bla, onde· o fizeram despir as ves- menti' g-hl\'C"S conLra tlm dos }j,C\l- A a'uclteHcia a se.g:uit· foi dada

· t'8S 's�1l\cedoLais e CJW,Cl'gar um fiados pl·p,se.nLr�, o dI'.

GerIP1.l'c1IPor
rincl-a.

· 11l1iforme complelo ,de aviador da ttC)oiP, ('(�peciaHsla ('.11) '!11ol?'sliflS ------------------------

LuH\yafl'p. com pal'aqued:h e o tl'opicais.
d· mai3, pura então ser laJl1çaclo pe- /i..ii, [le1"lo cio í'amigerado cicn-.I 'Perca a Gor ura

].05 c·he1'es da "8S" em um de,pósi- lisla, Ia testem1Jllita denll:e oultas

,f.o ge1,al:lO, ,oom um call00e ·de rhmn C'l0L\�a�, pocln' p,.e.guil' as eXj}el'ien
,e um cigarro. . . cias de' nutrição com agua ele mar,

A \'ílima perdeu .os ,scnLido,; ao para observação dQsLina'clas a

cabo ,duma hOl'a, e, ,quanrlo \'01- Lll J'lw a fr.

LOll a si, viLl.-se próximo ao clepó- Diz enLão qllC a agua ,elo mal',

siLo, ,senct.o ljue suas pernas e bl'a- pura ,ou (jesnatul'ac!a, consLiLllf' a

ços pa.reciam de fel'ro. unica lJebida dos prisioneiro;. ali-
O padre polones tey,e dopois ele menta,elos além disso com a� ea-

· paE1sar fluas semana.s ,num hospi- dliaÕ'P'L1u'f[l'rL·,·na'r;f·mpa,n i1a ..(10;; ,mcmlll'osjtal:, oneJ.r;, ,sen LÍ<1l os fite i, L.os da v .T .

,má alimenl i1\:iiu de px(rema fl'a- De llllllt t'f'ila fOra,lJ &e1eciona-

.queza acrcscida,s {ie Lerri veis do- dos 50 .,d('.port<;irJ(I� para li'ús px!.)'f'-

res no cOl'a\:ão c oLonteii'!l.s. ril'nr:ia,s, j)plo ,(lIl' fUl'él,m ellCf'lTa-

Antes dessa experiencia já o dos dur'n,11íc' 15 did.s lltitrJ ('omp-al'-

mesmo j)u'dre lla.via si,elo 1lI0l'dido timento ,especial e não, o fizeram I
'\ ária!s VClZ(.h por mosquitos pOl'ta- DOl' núi� ,LC'111Po pOrqlle resolveram I

· ,dorc�1 ILle n1icl'óbtos de ma.lát\ja, i�S·�lIgil'-sl' .conl;,ra La} siltHIÇ'tlO I -------------------

Mmdn o lll'oce,sso a,ssim ex:ecuta- evident.emente dese.sperada. i

,do: "Fi:x:avam uma. edpécie cl.e·ga- .ACI'coSlcenla Yieweg [er ObS'(,l'v'a-:
iola po\'.o.a,da dos insetos em adap- do muita", veze� durante ,essa� ex-,I
i.ação no seu a,nLebraç.o, sentindo o pcrie,n.oia.s ,de ab.sorpcão de agua Iinf,pliz letTi\'eis picadas e cocei- cJ.o 'maT (lL[O(� l1a\'ia formas humanas

ras". esten.didas ,sobre os varais que

ACl'eSccllta ,a tesLemuüha qUle saiam da 'sala (,[e eXiperiencia,s e.m

a,pós ,isto,. ainda lhe propórciolla- esLudo de e,xccs.sjva fra;quClza e

ra:m mOl'dicla& ele "Peri-r�E'r", o ain.da oulr.Qs dali ;saia,m direla

que ele temia .mais que a malária. nlie,nte para ,o ,necrotério.
In [ol'm'a que 'o yir.us do "Peri- Os ,prisioneiros especialmcqte

pel:" ,tin1lê'1. o efeito cle privar a e.sco,lltidos ·para. as ,exper:Í'oncias Ivilima .cIn U�(l da palavra, a,ssim eni:tJm os p01,0'n08es, iugos.Jay-os e os,
como [1l'0\'f1C-l11' l('nivei.s ,crises soldados l'llS:;O" prisioneiro.> de

'canlia.cas c ·(lores insupol'Laveis g'llCI'l'a.
pOl" todo o COl'pO. "Um elia, .Q dr. Ta;ehiu', médico

O procuntc].ol" Mac Haney que ayiaciur' de Dadtai.l, perguntou-me
">,ml1 i'ornecendo' lodos e.sses ele- "i eu li,nha y,onl:a;de de "lOl'rmr um

menLos -ria ,pro'va a,o T:ribuna.l, banho frio", mas Corí10 cu eslava
acl'escen LOll qne, no proce>lso rea- alJ,,-oluLalme.n:(c ao par dos' it,[',aba
lizado em Daohau. ultimamente; lhos, !CIesconfi,ei que o etr, Ralscher

um dos médicos que ali .servira,' doseja\'a me cóngelal' viYo, embo

de' nornc Sch]i,n,g confe.ssou em �'a de,pois i'avol'oecido pelo l'eaquc

seu üepoimenL.Q que havia ef'eLu:l- 'cimenLo H a ,companhia de duas
.. cio 'nai,s de dl1as mil dessas expe- mulheres püsLas ao lwdo do pacien-
l'irn'ria� c·m prisioneiro,s claqUt,le [e l\('diyi\'o" - pros'seg'lJJe a LesL,e-

,-ca.mpu r quI' cel'cH..([0 .!tOO pessoas mUll!ha.
sucwnlJil'iilU lOgo após ess('s "Ira- "\ Ics,tcrtll.lnha conClui dizüTldo

ball�O'i, cientific(lp". qllt'. arlvinhanclo o aLcance ela per-
Continuondo n f;('. l'rlt'el'it' aOi gunLa (lo clr. Ra,scher, pr,eferiu não

·'traha·lhos eicntifico�," dLI o pro- êlcl'iLar o oferecimento ..
Ctu,a·i!,[)l': <, P l·oLe."i ar conLl'a ,e.5,sas O cf1.ntJ'a inlerrog,tl,Ól'io fll'oce

e:�l� '!'i,Pl1ICi.tt:: ijW,;1aS '1.':111 execuç5·o dilill w'la rlrft'sa rev'ela .que a les

especi.aimenle enil.'p t9i2,e HJ!t3, lf'IlH1Jlha fura' clll1:denada' em t\}3!L
sitgTlificav1.1 ,1l31:a o l'0calcil.l'ante a �,ejs allCl.S llO campo de ('oacen-

assinal' a 'própria senLença dE' l!'a::fio pOl' "ralsifi.cac�lO fIe clOCLl-
l)]orle inw(!iaLa." .nlCPJto,s e traição" e, solLo após ú

Concluilldo o aH�unlo, lembI'[\ o c'Ul1lp:. inwl1to ela pena. foi 110\':1-

prOlCuraclor americano qUe) Sclt- ónc-nlp v,'eso semanas depoi,5 en-Ili:1g foi conl(].onaclo a mort,c ,(' fxe- yiaclo para ,Sa.cl1sc,l1hausen para ali

cldado. pai' Y('I'são llíls:'\ado, pelo ec'!, "reeducado".
Ti"i)unnl .reunido 'epl DaClhall, Com iss.o a defesa pretende de-
',-cndo o procura.rloI" HaIll'Y L8r- monstrar ({ue om Druchau e9taYan1

n'�n:ld() fi. -.;n:, PS:-l(1:::";i'fi'r) aC'nir� d1r;;
I n� 0"\"!I;-I:�11L·r� ria e!,li'l!'t:llidarl.n (\

1

, ,
, Um método novo, usa

do pelas Estrêlas de
Cinelua de Hollywood.
Pôde-se obtê-lo 9.Q01·3_

nas hum.\ádas-
L'!)! 111l�di('�' dd Califórnia,. (il:�� ".,�; •.

:�- };,..,lri'ia:-. ü(' Cü:erna d.�, !lt.(i-,I.C' ,I,
c/.t:'t:'ci)briu Ufa m0ludo �1?!.'::;tlr,) I' 1i,�'.!J

p:.J.ra ledm:ir o cxce::.=,,:;/) clt' gl.rdl .• r�: �!:';!,
(':�,t{·t!('�l.. EE'ta c1c,sC'nherb ;:b'JLilh'\;:
For.rilode diss'-II'.e �� gUrJ"!"i' ui' \�rn

modo seg'urú e ripido. C'om('c ....' .. 1 pcr··�t-"\�·
'pêso na primeira semana e muitos qijj ,H
ao TIl",";. H:l3la toml\T 2 pHstilh'b :-� -:'c;:p:-;

por dia. Fo!..·.mode estlmub !� ::->aú,:-F�1'
a energia e proporciona UIH.:.1 l'lg:U!'<:':'
atraent;e. de modo qu..B pOEl3:.l p�1.reç''''re�.�-:l
til'-se 10 anos mais 'joverú. Formo.rle
é um preparado garant.ido par3. rf!!no \ er
OCX'CE'f:.BO de gordura.Peça.;-...'orn.lIade.,

�

hoje hlesmo, ..
em qualqucT f:lr,m6.cL\. _\

nossa garAatia é a sua mil�f)r' pr"ü',,:-l:-).

de

mesas.

-

Natal dedicada
a rigor"

aos

Feço hoje mesmo ao seu for
necedor um "Cailão-RoyaIO,
que apresenta tôdas as ins
trucóe5 indi1!:ondo como fazer
poro receber o famoso "li
vro de Receitas Royal'/.
� e não encontrar o Cartão
escreva para: Caixa Postal
3 2 : 5 - Rio de' Janeiro.

I EDIT,\L
_j De ordem d� sr. T�nent�-
I Coronel Olympio Mourão FI

lho, Chefe da i6� Circunscriçã()
de Recrtltamento Militar, .de

verão comparecer a .esta C. R.

(2a SecçãoL os militares azí

lados residentes nesta Guarni .. -

çâo.: afim de serem submetidos
� Inspeção de Saúde Anual, até
o dia 28 do corrente.
Florianópolis, 13 de dezem

bro de 1946 .

Hercilio da' Rosa Luz
20 Tenente Secretário - Chefe

da 2a Secção
................................

EDITAL
I I - De ordem do sr .. '{'enen
I te-Coronel Olympio Mourão
F'ilho, Chefe da 16a Circunscri
cão de 'Rec,rutamento Militar,
.:__: Convido a comparecerem a.

I esta C, R. os reservistas do

l Exército cujos 'certificados se

I acham apreendidos nesta re

I partição pelo motivo de_seus
! respectivos detentores nao se

I toram apresentado 'nos anos

anteriores,
II - Os reservistas que se

encontram nas condições aci
, m8:, --- deverão comparecer

I Il1\.midos de atestado de mise

l'2biTIdac1e (i�to é,_ os que se

I acham llesta 'sltuaçao) passado
pela Policia. Civil, a fim de fi-
carem isentos da respectiva
multa.

Herulinio da :R.osa Luz
20 Tenente Secretário - Chefe

da 2a· Secção

PRODUTO DA srANDARD BRANDS Cf
BRAZIL; INC. - RIO OE JANEIRO

-
(\

'" ..

RETIR.4.RAM SUAS CANlH· 1 �

D.4.TURAS
Tôdas .as bebidas, inclusivl'. M

I fabricadas em outros

EstadOS'1I
retiraram suas candidatura�,
L)31'a reinar nos lare9 cafar'i·
,ilense;;, -- em vista da certís.�i-
II fi;)' vitórili do aperitivo KNOT.

B IT
o alfaiate in�iéBd�
TIradEntes 7

A N ()GINA�I() ElVIl
(Art. 91 - Dec. Fed. �,24,1j)

Seção especializada por Correspondencia, de acôrdo com o

novo programa (enviam". gt'ntia)" Matriculas abertas. Men.,
Cr.$ 66.0e, inclush'8 porte por via aérea Curso de Madureza

«Patriarca», RU(l '8, Bento, 201 - São Paulo.

o

.11).' --------�------'----------------

IRe'cieheú das mélhores fábricas do paí�: fln.o�
.

costumes de linho, seda e tropiCal;
sedas de lindas padr<>.nogens.

GRAVATAS finíssimas:
PANAbt1ÂS de tôdas as c_ôi."'es:

CRETONES e, LINHOS na:cionai,s:

Compl�to sortirl1en.to de i;er.nos para.
homens e ,meninos ..

Artigõ� da praia, e ver.aneio.

e �h .!nt'ung-.Capas de

Tapetes de tôdas (.Hi- gualid<ldes e

tatncnhc�,

Preços especiais para

Vendas a a

revendedores.

PRAZO.VISTA e

MODELAR

�rraj�n{l, 7 .. Tel: tt51

Florianópolis
._--_ .._----�-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DESPORTISTaS! Para governador do Estado votai no maior!
animador do esporte catarioense, dr. Dderbal R.' da Silv3.'R1TZ "'ICLTAOEAME"'Ep'OXY

15--7\1:,
I �'5esões das moças

.1 10) - :\üli·cias ela 2·E'Il1Hl!na

I DPB.

'I ;:{») - :<\ian ,\lae:,hal - Irene-
JJlill(' - Vau Johson

------------����-------,

o FSTADO-Te'r(a feirE! 24 Cle O�x@MbfO t'e 1�;f
____� ------�__-- � --------------------------------------------------�----------------------__�.��M8�

,.

---�.._---------._---_.--.------------_._._- 7 0/",

.• t

\',
Cr$ 1,00
ces 2,00
c-s 3,00

'. , T «:

. I

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



relo vapor ((Carlos Hoepcke» chegou domingo a esta capital, â nova usina elé:
trica, adquirida pela administração Udo Deeke e que, segundo apuranl0S, entrará enl'
luncioname'nto dentro de 15 dias, resolvendo assinl o problema da luz em nossa capitaL"
t:=:===. P"

, .

"

I
.

Vagalhões Imensos Invadira a lerra
,,' IDestruidor maremeto ilage!t,u, I) Ji'lpã'Q.-'-Milhares:,

de niôOrtós' e ·:(tesaparecidos� :
,

;>' " �

Florlan6poUa� 24 'de:: Dezembro de 1946 Tóquio, 23-(De Miles V:au-'I mundo, tporém. ó' í.emplo, C011S-; arrasada ])01" enorrues vaga-'
,------"_'-"--"-'-'_,_-__ _:_:__�, '.C ----- L ghan, correspondente da 'U.

'I'
truídó 'no ano 607, depois de Ilhõ-es, ' que, arrastavam casas -e e

Vaiu DO rio da 4V jLAGES,.-\.
Fl�LGURA:"lTE PRfi\'CE- P.) - Um devastador tlremOT C:;;'istb, contendo famosas pín-Lárvóres para dentro ao mar. O,

a o

' .ii "e" ' S.\ ID._\.' SERRA� CADA Y.b:;.!; i\tfA;JjS d,: terra, seguido de. violeritís-, tU:1%S' iriurftf�� ',11&"0 ,s'ÜfrCI,l da-, I! gl',an�e porto .de ,Osaka, sofreu 1

Herclllo ' Luz UNIDA :�'\.o CANDIDATO-, p�� ':. ,?�.mo mal:em?to, açoitou 0 Ja-j.,nos.,." ',> , ,,�ap.'1b�m senos, danos, como,

Na ;madr'ng'&�l-a 'cl! domingo' ul- '):I'I'óRIA, _

."

,3,. 'w t' :pao, ocasíonàndo a morte" de.
, _,;,A'.

.
'FUJ�'�A _DA� ONpAS 'I!'tambem \\7:31kaya,ma.. '

,,e
Lages, 23 ,(O Estado) - O gran- 'pelo -menos, 1,500 pessoas, en -,

-- ,C 1 d a d e s íntetras ficaram Um d'es'pacJ:ro do J o r n a l '

í.innn, Jaime Seonado de Oliveira, dioso comicio de propaganda da quanto outras 20.0,00 fioá'l'am"inu:ndadas"pe.las ondas �'igan-I! "Mainld1i:i�' informou que 48�l
de 54 'alUOS de idade, brnsrleíro, . , _' - ) ,

'd 1'éandidarm3: Aüél'bal R. -da Silva, sem abrigo e pelo menos 50 cí-: 'te.'s(�'l,S, que' se elevavam a vá- r' barcos. fOra,'!lll,' areasta Ias pe ,0"casado, residente á rua Bocaiuva,
._)/,

'

.. " , , ,.,=> ".' continua ,se!2do obje�,9 d,o§ ,m?-is dades e aldeias sôbre la costa lÜOS metros de altura. Kochí'lmar 'a àe�mtTü,"n.a zona de Wa->
v'l, mUSICO reformado da ] ,011013 I

' ,,'. .,

L d d
õ 't- . "d J

-

f'
, ,

d '11 d Sh ik ,�, '

A" "t
'

" "[
• .

I
'

I
,:.,,;' e oglOSOS comemarros, 1)01' .parte e o mar ln error o . apao ica- na costa sul a 1 la e, 11 o-I·'h'.ayal1Ia. ",cre.sceu ou' -que o',

d',I,DSI,ava: l}e a Avenic a Hercihó , -'
_ ,1� ", ,,'.,., ••

'

", ,: e ; " , ' '.'
•

L d b
I toda a população local. O ,e!l11111en- ram destruidas' ° abalo SIS1111'- ln], 'e as aldeias SItuadas nas i maremoto- aproxrmou-se como)

uz qmlin 'O ao que se sa e se 1 '.: '.' ,.,
'.
-,

" ."

'L'd di; 1('. contem-aneo, com sua presença co ocorreu antes do amanhe- terras -baixas foram acnitadas '
uma gigantesca tromba dâgua,'.sentiu acame J o 'e ,,0nLueas. r'ro-.

incerid d d
ê

consíd d
.'.' ,

" - -, .

o
,

1 I b I
d

'

'l'b"
-

'f I" -j-&€Im,-
e C0111_ia". smceri Ia, ,e._,. t)_,sulj. cer e e iC011'S' era o InuI,to tuor 'nor onrias de tr,:ês metros (e: que Ia;ncmr, Os

' arcos (e, pel3ea;,"curaIJi o \S'e equI Irar, ,o 111 e J,ZCS-,
- '. � .. -'

"-;'.
,lo' ,'1"""

,

"

", i �' _, ' ,

", ' I ,-- d > ,
palavra, conseguiu aumentar ex- que o terremoto de 'roqUIo' de altura. que penetraram g qui- i sobre' as' casas como ,se tossem'-

OOlIBgOU (j}E\ a anargem e concre- ,>, , ", a' '1923 ",' 'A :: '" • ',., '1' 'O ""'I
..

}.. "
..

t 1 '1
' " pr e-s)yal1leDce- o Ja g(.an ,e l1nll1fH o ',no (lua.l pere,ceram c.erca lometros ]_)elo-l''lnterwr. I !;;1.u1ples" pa lbQs. lI' allllc 11

" o c o rIia{)),Q que pas'sa ·310 '0eJ'Üiro- I
'

,

' " " "

,',' ".'
'.

.; _

'

, .' ,>"' ..
'

" ;_, '

'

", ,

i]iaq'llela aveni.da, vindo' a 0air de
de :s,eus�, ,��l1lg0S,' ,e ll,d,mll'�d?l"�S, de: 100.000 (pef;>soas: -" 'o' JYIais, tárd,e, -� costa Ilol1.shu

\ pufJhca;, alg,�a'S: fotografla.s-..

J• f d, d'
.

t d"
&enüo OpJ,11:HW gle,ral de 'que a ,.sua _ O-nnarem,ot, () icastIgou b,rutal, ,eomerou a ser afetada. A clda- em 'quB' se- V€il:l'I, varms casas.,

ca Jeç;<1".no \1n o ,!e cnnen o, u- ,.'
t

' " .',',' ":. A
• - ;;s", ,

,

'

,', _,
,',

:1,(, "', d d d' VILOl'l,a nes e mUl1lClplO sera, €sma_, Inente �,qUtas'e ,500 qml01netros de de 'Kái,nan. que tem 20.000!perfurada,s'pelos'ba,rcos a,rre,_'--11l:a .a., ,ura a,pLOXI'DJ.a ,a e !O�S m,e- d' ' '-,. .,,", -.'
'

,'.
'

,
' "

�

't\r,r�s, Jaime ,de, Oliw�ilra, ,c�ntudÔ ga ma. de- 'costa na Ilha de ShIkoku e habIt�ntes, ,fOI pratlcRmente messadof3, c01ltra' suas paredes ...
, na; 'j)a"r,t'e sul do centro de Hos-

'

�:f�>,e,���r�;��tW�dOd�c���;���. ,eqtbo", Ainda pOderá 8er� 'hu. As autCn'idades mpOnIC.ª3 'A E ','
,

d t'
•

d"o le:xa,me ,nl'édi,co ]'e.gal r,evelou "'!:ab'solv',·da
"

'

infm'mal'am qu: 5;16 pessoas
_ U'fOpa sera es rUI a-

que morrera por afo.ga'lllento. Go- li ' ) I
.

' 'peI'Cle,ra� a vlda: .. haseal-:do RRIARAPUn -2'1 CU P.) __ ° 'máhatma Gandhi advertilÍ:
, 'I t.' ,,' '

rJ, -','
I ",' s'eUiS ,cal-c11IQS ena: lllJfo.rnlacoes ,I� ,C,.L.

••
'

, •

mo o ,(\)C1('On atia Üa�J,a \-úesm,alauo, ,S" Paulo, 23 (A. N.) -:- Fa- .. : >,

(('le a In"n,os O1<',e a EIHOlla, se mochflque ocorrera uma tel'ce.l-
-

- , , " preü'mlnares receb'das de 14" " v "
Á

' " ,

sel!s,ptl)mOje:?-se,'��lChel'm!1,de,agu,a l'rundo,§ i�pT,ensa, o sr. Vícen-' '

'.�" ' -',
" e,!ra gl1erra'mum]i::ll, T'l?is catas1.l�ófíc_a que as duas outras.,aJ JXJa,ndo-o., ' te _Ráo declarou que Marga:rida das,ma,L afetaclqs �o{;alJ?ade,� I

I'

"O po;\'o 2'LlIlJIJ2,l p(cd� estar certo de que perecera; se.·'
O ro'a(j�,'c.r fOI' "r],nOlltl"'clo 1)01' I H' h

. ;J' d porem outros cakuws fazem, . A' I" G' '1' O ov, _cc ,_ "',_'" ,

'u ' I,rsc n1a,l1n aInua po ,e ser" ... :��' "I i"! I';

I
COY,tinlHU' a empregar a v101encla - c lP,SB

'.
ana_lI. - ,;;; eur --

tl�n ,\"lg'llanlé, 11J�tt�rl1Jo que· C.ol11u:! arbrsolvicla, g'Celntl,lalllclO que ca- �ub�l( e,,,,�e tot,al 3:, ma.� de 1 .._ 00
"OE:US falam sôbre -a paz, mas acolhem a gU�Fa em seus co.ra-'

THc.cJU l1? ,QOillIS:SflrJO d,e planiã'0' na i bem d'ois reClur,sos iJ10
.

c'aso'! mor:t�s. rões. A menos que expulsem ia -violência ·de seus cOl'ações, não.;>'

Dele�acja d�e Pol-iciÇ!, s011do, pl'ovi- : em,baTgOls perrante O niesino :ilIILHAI:'ES DE CASAS �e pode,rá akaúçar a paz".
, deniCladaJ lowo .em seg,1.ud(\, a sv.a tr�bun;aJ q,ue julgo,u a apelacão DESTRlJIDAS'

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

,; f.�I�'�Ç�__�

,

I ç, !1�in,al, a t�viS�O criminal.
°

i ,tenremoto e o IÍl,a.i-emoLo ,Sul "AmericH Terres-tI1eS,' fdarUimos e'
'I 'I, ,; 'Il ",

des<txuiram ou danificaram... In{tl"Jii(j-'nt..,,�
, -

b d'd
"

j

I �4.688 Cll!S}iU3, e 21 fálbricas
-

e fhJ Uu ' tl� " -'

,iPon'-tr'!IA �n O G a�m"&""" de�trocaram- mais de 1.400 ,", '

� ,I ' U ím.:" : ',�, �!;li 'aS barcos· de pes'ca. As phmeitras COM?,1\NHIA DE' SEGUROS
-

�
�

.

_ ..�, -. !'
.•

'

...; I I
.

.
; �,� , !f, ".' ..

nO' R,,' -,
.'

G,,·-
"

-'e! d" $" I nQ�ICIaS Ç].ao 628 grav�men�e ::'omunt.ca ao,,', eu" �!,g uacio;, eó·".g13n.ires 6 amjgoil e 00 comérciO!>
IIO ' r,�R ,� 'O

'

U li f'endas e g22 desaparecIdas. A I Em geral a múde>."ca da sãos de ",u" Sucursal neste Elltodo,
-

, � ,
' Ui.\! I � ,. � única baixa militar aliada foi

I
• de ltajoí pora ,Florian6poLs �. Edificio IPlISE'.· 3;0 ,Q!i�al',

P ALEQirDE 93" ('E) '" '�, ' 'ld d b "t'
.

d _
onde ellpera continuar (1 rr.erét:ar a honros'l preterenC1C1

.
1 T\'.!J,�, ,- J<..tlll entrevista á inlpren.sa de Uru- um sO 3i.o II anICO, ql1e e

com que IIO',lb",ram di!tinguHo. "

glJaiana O Gal. Flores' da Cunha-, falando sôbre o contrabando sa,pareceu em Miho, na comar-' ,

,

(te armas, dtsse: ea de í-lirolshill1a, E D I F I C 10 I P A S E 3,° cndar.
"Com minha vinda ao SI\.1.:1 fiquei ao par da situação le creio feIo menos 21 pe.ssoa's mor- Caixa Posta) 266

.

End, tel. SA'rt-.'lA
,que o inquérito severo está cam�l1;hando por intermédio do reram na, cidade de Osaka. Na'l F L O R I A N O P O L IS.,..

�

EXiército pa.ra- ,apUTar 'a v':e;racid,a;de e 4a idel1tfdade ·do p'romotor COin1aliCa,. d� Kochi, .da ilha SJli- ",

da vinda desse armam:ento. Que veiu armamento veiu meStl1lO, kqku, ,pereceram '127 pessoas, Por li(' .... 1!Ii§
r' de D��?�tarefleupois já fi,cou esdarecida a locomotiva 'que transportou a com- s�,gundo as 'primeiras noticias ,,,tIu Ü .

I
\JaJU II V

posição, o número da mesma, bem oomo o maqCIÍllis,ta e o fó- oficiais japonesrus e 137 tivc- U'm ve,::iI.do �'ell��terlosamente..gu,iSlta já foram idimtifi.cados. Agora resta saber qual a finali- ,ram, igual sürte no dis:ü'ito de U
'

I Ui "dad!e do arm3imento e Ia quem se destinav,a e localizar veil''da- Tükushima, da mesma ilha. A Londres, 23 (U. P.) - A I,í- Nova Yor!(, 23 (U. P.) - A_,

deirrumente por onde entrou.
./

I formidável muralha dtl água, ga cOluj;ra Q.S esportes crueis I polícia drag'ou, hoje, sem ne-'"

Insistindo o reporteI' em sa'ber se o armamento pertencia, que aço'itou COim fúria incrivel enviou hoje uma carta à p,rin-jnhllm resultado, o caudaloso<"
como 'fôra afirmado ao Sr. Getúlio Vargas, o general :b"'llores da I a costa, depois de um tremo,r c e s a Elizabete protesta!lido' rio Hudson entre as l'uas ,93 e'

Cunha reg'pondeu: "Isto ° inquérito revelará se ao Sr. Getúlio ,submarino, arrastou milhares cOlIItra o fato da herdeira do i 95, em busca do ca�áYer da s;a.,
Vargas, se aos ,comunistas. A alguem era destinado". de ca;sas para o mar ao recua,l" um trono britânico ter matado: Elsa Israel Sclnv�ltzer, eSPQ,s�

e, em outros lugares, inundou I um veado, por oeasiã..o de sua do agente do gOl'erno vene���
lares OU os des,tntiu totalmen - j recente vIsita a Lord Elphins- l�no para compra {l� maqu�na .....

te. I to!n'e, em lnrvernes,shire. A ca1'-1 rIaS nos Estados Umd?s. A. s.1'f!.,
EXpOS'ros AOS VENTOS ta diz: "Sua Altesa Real: - O Elsa, d:e�sapareceu 1111sterlOs�-

GELADOS I meu <comité lamenta profunda- m��lte dIa 21 de <leze}ll�'l:o, de-
Esta noite milhares de fa-' mente vossa ação matando um �IS de chamar telefon�camell�

míli3is' estão sem teto, em ple-l v:ado, po,r di.ve�timento, espe- I
te a,' seu esposo e flli'e:nI�,:

no inverno" com ventos gela- clalme:nte em VIsta de pe'rtell- j "Ocorr�u-me lI:lgo de terrnel ..�

dOIS ,que ag,ravam ai'l1da mais cerdes, ao ."Girl Guide M.ove-! No dIa se?,Ulnte u�� _�essoa1..�
seus sofrimentos. Os elemen- ment", CUJO sexto mandamell- i �n�ontrou Junto ao no, �lmm ..

tos de auxílio japoneses fO'I'l1m to ,reza: "� G.ir� Guide é ami-I fiolsa de mulher que 'COlltIl�ll��,
mobilizadols para ,serem eilwia- ga d_Os al1lma�s: Ass. Vosso i

mil pa�sapolie �om. o nome da>

dos ás zonas afetadas, que se SerVIdo,!" ObedIenl.e J. C. Sha,rp.! �!!,I11�' �cl!!ve!!:�,"l: ••,;... . .... �.,

estendem desde Hi,roshima até
-------- .. ,

II A Connrena�ãoo o:éste deysaka, Wakayama. ,e I CONTADO,nANDO YALJUY,
•
Y y" '

I Kama;n, Ho.brre a margem. OrI-., BI'l'T:ENCOURT I Mariana �gr!!,daceental do pmtures-co mar

mte-/
• l'I!{Z li. .U (J

rior ni·pônico. Valmy Bitt'encourt.
_
um Jovem ,A" tOdOiS :'OS' be,l-::ferbÜ'res.' e, ':8spe-,

O ministro do interior japo- c!ullal'iíl1lern's,c qlle ,eisilá 'CisüI'dh.ndO úlialnmnte a J...eglao Bl'aISlleIl'� de,"

IJlês, Sil�hi Omura, 1nfo,�mou em, P. Alegl'e, fr,eque.n[.rundo ao I,Alssistemcia, .

damos 11l0SS0S slTI?e
através de um comimicado que mesmo tempo :O curso cI{bssiro c l1\os" a.g'r;adeclme�[os, pelo ,U;lXIIKt
o ter,remoto produziu-s'e às .. óentific.o d,o Coll5gio A'Il'chi!eta 6" que pr,esúruram ,a, CaIxa do� � obres,
4,20 horas damanhã e foi se11-1 o CUI.'flO' come1'cial da ]''a;culdide' de' c1à GongT,eg'ação dos OP(}raI�lO� d/�,
tido quase imecliat,amente emjR00,nOmia

e AdminiJSlraçã:O, C011- N.. S. do Bom 00nge],110, durante,

dezenas de .cidade,s e aldeias, cIniu hrilhanl,e'l11!e.nte o-s es4.ndos, I
e8jle ano. Dems VÜlS 'P�.gue .. "

"
.

Praço. 15 de Novembro, 1, Sobrado cujas ,casas desmoronaram, eu .. Inuma ,ex]1nessÍ\'a viLóri,a, dia ii1t.e-1
Graças.á esse amp'al:�� dlSLIlbUl-

----�� ..

qua;nto os habitantes fugiam jlig1encia e da :força de vO':1tade. �1!?S, Isemana1ll118inte, feJ,]clO lei �U_l�OS"ft Indo-PhiD!!! co'ntr!l_ � França a1:eTiTorizados para as ruas e Ü TIOS'flO .c,orn1:ador que e natural iallmeJ:�tos a ,p,er,to de 100 ,f;aIlllhas-
A iii LilI II li II II I d b ..... de F]orianópolifl tam -siJdO muito l'l1,lee>8sS1{laclm,s, 'alem eLe mUltas po-'

,u,gare.s els!co. en,os. '"' _"
,

"

" _

PARíS, 23 (TI. Pc) '_- 'tom.a cada vez maior vulto a l'evo- No disüito de Nara 100 ca- ciumprimentaldo pelo brIlhanrGc pjres. .

1
-

�l '('J" t t d'
• � A

G fo,ram d,,'e"';'�"I·da'co. NO�'Te e'x·J·'O. I D,eS0Jwm.Q.S a, todas os nosiSOiS'
ut>ao na n{ o J una, como lH'O es ,o ao onlInlO d·ances. r3n- sas ",'UH...", -"

�
A

.

'L' "oD'l,e,l'ra- !,anJlgüs, Bôas J1'flstas ,e F61iz AD�;
des combt tes já sé estão tra-vando naquele 'domínio, alguns pessoas morrer3!ll1. uar; proxi- . o :Iovem e VI on.olSío L< "

,

com g'randes perdas de soldados franceses. O govêrmo francês midades do teIDj)ltO de 1Horyou, ne'O,. "O Es(;a:q.o" envia ealoI"Ü'sa:s ;No'i/)ü:' ,_.

prühmde J1UHHlar uma fôrça ex.�djcionár]a afim de ajuda,r o I que é cons'Íderado. a estrutura f,e.hcii:aeõe.s, ,com vofo,! !e1:e' um ,prós-! Etn nome da Cong;reg'açao, .o dl-'

�xército local ii, d():íilInàl' '0'8 rebeldes. ide madeira mais antiga do p,eifO l\;rlurD. Í}�ef(w'-- P' Clemente Reh'/11 S, J.'

'. '

• l"

',<

o dinheiro espalhou-se pelas ruas
,,�

ATENAS, 23 (D. p,r - o Banco Nacional 'ela Grécia ten-
tou trans1portar dinheiro por via aérea para a ,sua filial de Ko

zaJli, no norte da Tessália, a fim de evitar que o mesmo viesse
fi .cair na-s mãos dos rebeldes democratas. ° �aparelho entre
tanto ,n,&,o j)Ô'd'e aterri,sar, lançando-se os pacotes de grande al:
tiura. ÊSltes, TompeI�am-se es:pialhanldo-,se o' dinheko pelas ruas

e acarretando a inte,rvenção de fôrças do Exército, a fim de

que o mes:mo puid'etSse ser recuperado.

TEMOS O PRAZER DE COMUNICAR AOS
CONSUMIDORES DOS AFAMADOS

"

p EUS FIRESTONE
'Que fomos
praças de

nomeados distribuidores dos mesmos nas

Florian6poli$ e do sul do Estado, e que
atenden,do 09 interessados dentro das

nossos pOSSibilidades.
iremos

Com. STEIN S/AGERMANO

I
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