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o Vale do Itaiaí se ellgalaRa para receber, aplaudir e consagrar o Candida\� lá
Y-it'ória, -fite' 'oRIem" miei'ou sua excursão ,políti,ca àquela próspera lona do [s'lado,
onde o seu nome traduz as legitimas aspirações das nossas fôrças economiçá-s., .

--------

318 novos aspirante

o MAIS ANTIG@ DlÁR.IO D� SANTA CATARINA

Proprietarie e Dlretor·Gerente r SIDNEI, NOCETl - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor. de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

Rio, 26 (A. N.) - A Escola primeira que fez o curso com

milítar de Rezende, realizando pleto na academia de"Agu
as solenidades do protocolo lhas Negras.", será honrada
militar, entregará ao Exército, com a presença do presidente
no próximo dia vinte e oito :lo da República, general Eurico
coerente, uma turma composta Duora, em sua festa de torma
de trezentos e doze novos as-, tura. As solenídades que se

,

'pírantes a oficial, das quaero : irão realizar em Agulhas Ne
armas. A tuema, que terá o no-

I
gras prometem asím reveetir+

me da pr6p.ria escola por �r.a se ,de grande binha:.'ntismo.
Ano 'xxxm I Horlanópllls Sextata·[eira, 27 de Dezembro de 1946 I H. 9913
-------------------------------------------------�--�--------------------------

Política Partidária
Mensagem do Rei Jorge ·VI
Londres, zs

I

(U. P.) - Na mcn-

r
lutem para vencer as atuais priva

sagcm de Natal ao povo britânico, çõcs da mesma �or1lla como com

o Rei Jorge exhortou a todos que bateram duranto os anos de guerra,

Homenagem ao dr.
Francisco B. 6allotti

ASSU1[IU A PUEJ<'El'TUnA/ "eram delegar ,poderes á cormssuo ull irua I'rllllü'anl-se no 2° suh-dis- Os argumentos
Gr'l.lJZ ALta, (RGS) 26 (A. N.) executtva para definir-se em facejLl'ilO, o Dirclório do p, S. D, e 00-

d
.

- Assumiu as funções de pre- do problema poljtioo do futuro g'O- missão rle P ropaganda, a fim de O pO,Ofeito desta cidade, o sr, Aristí- vêrno estadual 'e indicar os candi- serem I ornadas diversas delibera- .João Frainer
-des Gomes conhecido ruralis- dates a Assernb léia Estadual. �'üe" para a campanha politica do Em dois dias de permanência
ta e ex-jpresídente do diretório) .. II)al'(ido, ,\ ieuniâo esteve l11ui.(o em Santo Amaro tive ensejo
municipal do PSD. Afl _\TIVIDADES JH ALA 1\IO!)AIGOIlt>oll'i'da, ,psl·cve a <presidi-Ia o de observar que é sig'niiicati-

\ ])0 p, S, lJ, I' pro�·. Auíôruo ..\]pOJeguzza, la�enflü, vamente grande o número- de
PROTESTO ), .. , ') . j' , "

, ,

parte da unesu a� ,81'S, dr, JO�fJ He- residências onde está exposto
R· 26 (A N

1 JOL1f«ba, .<,6 (L.) - Kob a pre- 11' -díro M ni: dr Ot eiroz Y-C' pre
I

10, . I .)-,-0 deputado' s;rlüJl�ia do SI' Pedro Pcdrini rou- ',I 'I II �
� I. u-, I 1::-

-, em Iugar de destaque, o retl!a-
Ernamí Amarat Peixoto dirigiu' "I' . >

C

c
•• '.

.,. ;,.',
o

,
sidento: Oscar Ilodrigues Da �O\ a, to do dr, AderbaI R. da Silva,

. .
111-,-"1 1M BdJlwICL:Lt, a Ala ]\JOça I ,,' I . I lo D ' ,

.

" i\I ii ípal : ] " A

1Jm telegn-ama ao mmtstro da �)"
. ,,:, .

lê ,,' : ". ,.
,pJ esu 'f5ll! e l IH?"UlJO 1 UI ici] . candldato do P. S. D. ao gnver

.

.
. ,

.

dI) 1 urt ido ::';001<1.] Demo:l,Li.lt:O, eS-ldI'. NUHP,S Vai-elba, -candidato elo •. iiJust�ça,:, protestando. contra as ícmlÍu 'l.lI.'esrm['e,s I odes O� membros ,,' '.
,

"

1"

no eonstltuejonul do ��tado., .

demissões em massa das auto- i )i " '.;
Pai tido a ..Assembléia Estadual Palestrando com varras pes�\.0 L"[dUIIO,' -.' I C" 'I·l I' 11 e " o' S)'-' \!\'al') 'I'oridades poticíais procedidas ,', r' • .",.

',. .

I
vn� ,I L J,J" C " ..

, ::;." ,I .

-

S03S sem qualquer pl·eocupa-
•

.

! 'Lnll'0 ,11W�1 so" assuntos fOI oeh- j l'en:Li-no da SilYa e Cesar de Olivei- _ , • ,
,pelo llliterVe'llt?il' !edc�ral flu- L,(\rado a pat-Licipaçíio da Ala Maça, I " .,

.

., '
çao polItIc� �otel que, ao se

Il11I1e·11se CeI HlIO"O Silva que - "
.

lIa Bertín, achando-se presente, fo�eI' ·'efA·'e·ncI ao att al mo-- , . r '1::,' , ,"lS 'eTC'U',Sf)"';; ,rlo P :-.; D ,n·'n SHa .' _ " ; U.E.. L .. . a < 1
,./ ' • " �

•

•

,l<, ., L C," ., ,.. ',IA 'i la,rnbf'ln, o �):, Prrlro Pednlll, 1'e-! ." , .,
,e*a de,s:re.speItalldo, avslln, as ['a11J1"vll1a pl'lll inlf'.l'ill'l' cio -muni-!' ,

1 �llnento polItIco, vmlla logo
.

t .,
-

d ". 1 t D'"
,L"

•. ..• Pl'PSE'n,[alll () e pJie;:'lde,nle da Ala' . t� 'f tlUSoIUÇOe-S o preSl{ en e u-, "i/,io '�('ll[J[) 11"'I'>ljo laI11]}I'lnl na: _
.

. e eSl}On a-"\ea uma manl es a-
•

o
.

o'. _,' .� ".,' "ou". .'- _I!\rlOCR_do.P, S, D, 1-' '. ,o' ,

._I t a, seoLllThdo o meSlmo tele,,=,'ra "oaSlilU (la rscaTIra dl)s. mm.l1hros I·' ._
. c;ao de i'iobdaneda.de a candl

I'
'

� N·".ssa J',(}llnWO Ilsm'am (la p.alan':'l , t 'n'> 'Jo ". t,'-ma.
. d·' Gomiss:'o- c!t� j)['(.)j}aõ·::ifHlã

-

em' "..
(dI ln" uO I ,iSi) e ca aIlneal.Se.

,� !
�

.

.

...
_. ...." os· 61:.f;, pl·,I!. Anlofnn :\lre'neguzzo e '" <t I 1 • '" IllU'n1f>!'O _.rjp 2�, el'l\sfilllirln dA Ul..'ó- j '.'

_

...
,

.
II .

.

l.
i A t-l. n o fie curlOSlu3{ e p:i.'O-

('IfAPA COll."PLETA
� :.

. ,
.. ldl', .'-;n11-"'i \:11'," :1., us l[llUlS i'8ça-. ". '.; •. � t' d' l'.L .. 11"'1,,,, f' l':J.paz'p·� dr' I (lira'; as é,[a.S"ijsr I

.

-t·· 1 I
,mu et �.l,}el o� mo .Jvos es-

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

j·.;111t os l'\lm()� vara as a IYH nrC's ,. .•Joao Pessoa, 26 (A. N.) - O SI)"i;t!s I ,. " .

J ,::;e., 8}HHO e fomm as m:ns ex-
PTB' ,

v ,

. Ipal'li.f!Hl'la". lC·ilC n a nUl110rO'sa ns-' • _

anUllClOU qu.E' 3lf!.'psenta- 'I O" compÜ'nt'dJlc's da Ala ]\faça I 't .

I J' j I IPl'eSfl1Y3S as reslJostas que ou-
,

1 ".
., .. , . -

'·SlS' e-nclU .<til alI! H f) o:'; m'ar al'r,O,.
�

ra (}lapa cO'll1:pleta. para as l'l'Mitmaram a �Ila ,'o!idari,tK]aelc ao I '.\_' \ _

.

. : VI.

eleições de janeiro, devendo I'anrl.icJ.n-in c1a yi!ó,·la. U)', Adt'l'bal n:! I:
;'1;",,;10 :r(,nll�;�u I',:ec'lran]� , o� \ va�, -- Yr.tal'eÍ no dr. Aderbal -

" h'd
.

d t
f· ,. .... .

,;
. I (l.l f��.J:�'),P1:1Htll )( ,.ft,S f e 1..1\ uI, li"

1"" 'd' d-seI CO'll em. a alll a :,81 a se-/ da SJl\a, [·endu Sido. Tl'aL�(ln �,a l�la� I'(rllai�, nas .plei\:õps de 2 ele (],f'Z{'ltl- (l:-;se-�e um Cl a ao -- pOl'-
mana a chapa pa,ra gove;rna-I]lrll'a '\';I_;mo a Ala 1'Il!)I�a n.n1'l.lCIPa-II,.,

.

.., , n, '1" C' "1 D' flue, nao obstante sua alta po- cr"s'co
d bl" tdI·

.
r "lItl, urram lIO ,..-,11 IllO ,,,oeIa . e- • -

°t'
-,

01', asse,m ·ela es a ua e se-/·ní. nli.va.menle dos I.rabnlho;:: reJa-
'I' '1'

.

I I Slcao e ser mUI'O rJco, nao e S·Cll· v,el,110 e .g'I'all!je alTIJ'u'() '.'g:',l['>l
. .', Imoera ICO, 1lI11n YI 0rJa ,c�p'p.,aru ar

�

n "J -

nado fede'l'al. I eJ'Olla'dos ?om 0, 1�lmJ.o �Ie. 19 de ,la- SObl'B' :L U. D, �, Sf'ndo pl'O>]1ó"ilo OrguJJ11oSO: FIaIa co� a g'ente indicado candidaLo ao. <llLo 'cal'S'1) de
. I neu'o,. C,lIJÜ

\"1101'1:.1
__ p;::ta pl(lnaJl1'e)l- r J

p.
,'. '1' 'l�o 'o ')0 s I .(11·sll'Jlo como (e 19'ua pan: 19'uld e es- senador da R"'])llbll',('a " "ll"l "on'-

P R DEMOCRATA
4

• ....�,.

I
f::I·OIS C::;ble( lI:; (I.., fJ '-' • U)- .,. '.

v . J , (.{o "-1 u, ... -!;")

" •. • . l,r, a"'If,.g'Ul:,nIDa no P::jrildn soe.lal Dc- -, " J. " •.• "'["0'''0' p"l'a a
ta sempre pronto a atendeI 'ar'a'. de· llm J'aI1La1' 110 l"'''t''III·''1111''• r..

-_ � lOttl� )J3"lPnl �Olls .\":'� ]1..;:' (.v t.: •
lC - c.. I r..� (1. ...... 1 ...

.

RecIfe, 26 (A. �.) - Reu-illlOcr:iliw, :falo (''?'''� ineonlrItSl:J..v�: .. � viló;"ia d,; oanrlidnJo ao "governo do qUlmt�1' O pl'ocuram. AS�lm é do Clübe "12 de Agoslo", em dia e
mU-ISe

"

a oO'llven9ao estadualj
, � _ _ _

x
..

_ ]\:"llldo, di'_' Acl01\bal Ramas da flil- I
fjUe nos fjUeremos o g'ovel·no. 'hoí'á ,pl'evialnenLe desdg\na,das.

d�, �ar'tldo Republicano De�o-I nEUNIA� PE6S�DI�7A NO 2°
ya, apoiando os mcsmõs a camhcla- I

. �)ut�o expressou-se fI e s s a A 'lista eLe adesões dess'l .jl1l:la
ma.two, que esco�heu a.

c,h'apa,
SUB-DIS rrnro

Lura clr. :\'lInt's Var.('lla, para a dr-. fOImíl.· homenag'e:m ao nasso ilusLl.'f:' C011-
para a deputaça� e,s.tadua.l�. Joaçaba, 26 (R) QlIinfa-f;eira I IlllLaeão f's[nollal. ! -: Para (ju: melhéll' do

q�el Lel':'alreo', e',ah1igo; acba_:se á dispo-
Oportunamente seI ao escolhI / :

o dr. Â flerbal. O que ele nao SIcao dos mDel'e,ssados na LI" H,A-
dos os candidatos ao govêrno i . -, - -.------,

i fizer pelo povo ning'uem fará, RTêL\. MODERNA.'
d,o Estado e senado federal.

T d b
._ I pois ning'uem melhor do que ---'-.------,-------

. �ABRERÁ �'NQUERJTO 'n _I

.

raq� O por �� ,tu ar,aC? I �!� �:�::u.co�t!���� �i;:�a u�� Um convite' de
Bcll::n�, 26 (A: N.) .

O I,nt,el\en , ARAC1\.TU, 26 (Á. N.) - NotICIas (bvulg'adas em JOI'IHUS outro, vaI haveI tant� l11ud{ln- Mac Art.urtor Jose, Fa'ustll1o assm�u_um de-
desta caJ}it.a.l informam que o pratico da'Capitania dosPortos'! �a que quando ele qUIser.fazer -

c�'eto or,land? .uma '�on1J.ssao e&pe- de Aracajú Tito de Oliveira des'apareceu trag'icamente devo-! nlg'um,a, cousa, estará no flm (lo, .",' •.
- ,

clal de lllCj111ento afnn-de apllrar '. _ '. • 'g'ovênlO. 1: oqulO, 26 (D. P.) - O, alto
�Illalqllcr denúncia "dacllmentadas I )·ado por um tubarao, quando realIzava serVIços (le 8ondag'ens; Um terceiro teve estas con' c01l1lando aliado no Japão a-

{)u não" que tra,ga a Iü'ma re.conhe-I na barra (lo rio Real. siderações: nUllc�oru que o ga.�. ,MacAr;thur
-eida do denun-cia'nl:e-, relativa ao _ Todos os votos que eu pu-I

convldou o seoreta.nlQ de Esta-
procedimento de aUltoridald€s esta- Antes mOI'Per que vol'ar (ler al'l'umar serão para o dr. do, sr. BYl'nes, para visitar
duais ou lUunicÍijJais, que venha'J1l a .... J1.',

II .....\.ilel'haJ pOl'f(Ue quando ele ,es- <Lquele país. O cO:1Vite ao. dir�-
ser a0usaJos por violação :l,S ins- E h i tiver no g'oyêl'no e nós fiuiseI- gent� norte-amerIcano fOI feI-
lruções baixaldas pelo Tr.ibunal para a Span�:I '

mos alg'uma cousa p�ll'a fSa.ntu to �m r'espo,�ta á, meJ?-�;age�n ele
Regional Elcita'raI. I .

I Amaro, não precisamos mall- congraltu,laçoes, EmvJada ,pelo
x RIO, 26 (A. N.) - Espanhoi-s aqui cheg:ados, srs. LOl'enzol dar intermediários. Nós mes- secretá,rio de Estado' ao gal.

CIRCULAR AGiS �REFEITOS AllB'llde Guüerrez e Vii.cente Romeno deúllliraTam á impren3a I mos iremos lá e ele atenderá,! ]I.1,acArthur, ,srU'pren-:o coman-
Belo Horizonte, 2G (A, N.) .. O

que prefell'em morrer a voltar para a Espanha. Lorenzo é pin- teu]1O certeza disso. I dante das fo,rça.s alladas,
novo secretário do in,terio'r sr. Poderia trazer outros del}oi I

_ ..

tm e fUiteboHs,t'a e Vicente, tipógrafo. . • ...

.;' ,- 'Ir'. 'I '"João ElI�láipi'O Bor,gles, acaba de di- mentos mas me Imuto a esses, irell" ia IIvre
r1gir uma circuku' aos prefeitos porque na simpliscidade des-' 10

��q]���:�iP:��IÍ(��:������d���O�;l;:;êS�� N TA,L TRAGICO I,;';��a�a�e:t���:�t:g':n:l�l�a s���lloe NatalpolÍlwos :par:tid{�rios no prOXlmo
.! simpatias ao emérito candida- ..\r[a,ceió, 2? (A. N.) - A Comissã�

pleito eleitnr,aJ., cooperando nu sen- CAMPINAS, 26 (A. �.) - �as. ve,�pel'a.s_ de Natal, como
�

e, to.
_ _ .' I ele Aba�tecll�en�o em

, ,coope'raçãoti!do de ass,egur3lr um amble'il,te (le p,l�axe, a Catedral desta CIdade :dIstnbuuu o pa.o d€ Santo A'l1to- �ao sao Íl'ases gTallll!-lo-1 com a Prefelrtlu.a :VItll1lclpaJ, Guar-
. calma, s'e,gllrança c libeIiclade, de nio aos 'pobre,s, comparecendo grande número de velhos, mo- quentes. São, apenas, os íI:l'ft'u-1 niçã� F",deral, Círculo, Operário,.
acordo com a vontade expressa do . - , .' 11'ento'" "O po""o Cll'e 'ler''''elt,o- Seccao de Fomento AgI'lcala Jn-

cos e c1l'lança,s, agmL1',dlando a en:treo-'a do pao. Apos meIa hora ' .

co;. II , • ': I ";
..

, , , � .'.jntcrven1.or Alcides Lins, .. . . _
.

" � A • .. j mente mteg'rado na VIda polI- ventnde Catohca e WlIrlas or,gamza-
x

de .dlcstrlbUll,çao, vel'lfwou-s-e uma tnste ocorrenCla, resultanao, tica do Estado, tem opinião ções comerciais, reali:wll'á, hoj.e á,
CONVENÇÃO DO P. P. N. ficarem enven'enadas vária.s 'pessoa.s que havi'am se alimenta- própria a respeito (lo que mais noite, na praça da independência, ..

Belo Horizonte, 26 (A. N.) do com os pães, sendo que tres pess.oas faleceram. Alberto ín- convem aos interêsses da cole-l uma grande feira livre de Natal�
Com a presença de 88 delegações quérti,to pelo delegado policial adj/Ulnto, de'Clarou que os páes tividade. E quanto um homem destilnada a fornecer aro povo gêne
lnuni.cip.ais, realizou-se a convcn- ofertados fossem eX'aminados pelo la.boratório da prefeitura consegue despertaI' tão fortes ros de primeira necessidade ao

ção estadual do Pa'rti-do Trabalhis- munjcipal, cOl1!s1latrando-se a existên.cia de certa quaJlltid3.Jd-e de! simpatias nos seus co�c�d�- preço do CUlsto, Serão ::e,nd�dasta Nacional, presidi.da pelo sr. 01:a-
,,' , '.

'
,

.

"
", _I dãos é porque a sua vltorla ca'rne seCa e verde, macarrao, mau

cílio Negrão Lima. Os cOljwencio- 1
l'tlSena.co nos bol.os de rUlba, o que fOI causa da tragédIa das ves

I eleitoral est.á antecipadamente l.eiga, 'batatas, fruta.s (' verduras�
I N tal

<, , i

D<,b, i.ll)ÓS agitados dobates, resol.-, pemas J. a" . ,- ! consag'rada. I ctc.

Patrocinado por associados do>
Clube Náutico Riacbuelo e des

poníistas em geral vai ser prestada
uma homenagem ao DIt. FItAN-

BENJAMIN GALLO'r'rI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA RECEBER AMOSTRA eF,,�"({$

: ESCREV); O SEU EN[}fi:ECO AO

� UiH1R:}��p'c?sT�L��� s. a.
!

�,_
!lH.. UMENAU • SAN'À CA1:-f.,rul-.!;\ �;

Laboratório 1 o

SÃO PAULO, (E.) -- ma, Massão Terada, Issão Mi-
O delegado-chefe do Servi- chima, Saburo Sanoqui, .Fu

ço Secreto do Departamento de: mítomo Maeoca, Isamu Mat
Ordem Politica e Social, S1'.' sumoto, Tadaiochi O mas a,
Geraldo Cardoso de Melo, aca- Reizo Cato, Taqueo Iochída,
ba de concluir e remeter ao Matsuchlro Quini, Mas u i t i
ministro da Justiça o inquerito Ivamoto, Chiiti Hosaca, Ta
instaurado em 23 de agosto do queichí Maeda, Nacanosuque
corrente ano sobre as atívi- Ramada, Monge Iochizacu,
dades terrortstas de japones.es,' Tsuruzo Cavamoto, Noriiasu
tanatícos que não aceitaram a Seta, Iochíharu Rirafuji, Iso
derrota do Japão. Foram ane-I jiro 'I'sucahara, Asade Omori,
xados à peça policial numero- Taizo Chíguemichi, Masataro
sos, manuscritos, panfletos e i Inacaque, Ioritaque Omí, Ca
fotografias que 'alteram a ver-j neo Míchíura Monqueíro Ca
dade sobre o final da guerra I nelo, Fumio, Umequi, Chigue
entre o totalitarismo e as Na-I. taca Tacagui, Saburo Iama

ções Unidas. Para os 76 japo- mo, Minoru Hauachi, Coíchí
neses indiciados, propôs aque-Í Matsumura, Riioji Uni, Tada
la a autoridade ao ministro da

I
chi Hirosima, Quenjo Ochiro,

Justiça a explusão do terrttó-: Vataru Seto, Toioquiti Cutomi,
rio nacional, pois são elemen-I Iochio Iasuda, Curazo Anda,
tos Indesejaveís, perigosos pa- i Iochio Cavaguchí, Tochita Ta-
ra 'a segurança do país e indi- cai, Moriquítí Iochicai, Sacuro

l" gnos da hospttalidde brasilei- Tanaca, Goro Caída, Quitiza-
ra. buro Naito, Riroquimi 'I'acahí-
De acordo com o processo, ra, Tomitoehi 'I'oeda, Atsuchi

serão expulsos do terrítorío 'I'anaca, Sadaji Iamano, Mas-
. nacional os seguintes japone- suruo Ocabe, Fichi Uemoto,
ses: Ridequi Ioehida, Coiqui Risaiuqui Oga.ta, Tomio Maie

Camizaqui, Masaioehi Quita- da, JUll Fugimori, Tochizabu
mura, Rirochi Tomizuca, Mas- 1'0 Tacai, Catsumo Ocura, Chi
sami Tsuji, Tinaro Tatihana, ji 1ocohama, Caneichi Tanaca,
Jenzo Rita, Segueo Nichida, Bu:mbei Haia, Quinzo Idemori,

I Trudachigue Cato, Tacachi Ni- Miique Mitsuro, Quichizo Asa

caido, Mitiu Suga, 10chiji 8a-, nome, Chiguetochi Tachibana
.>�'''''._-----------

são, Raruo Ieiri, 'C,anjiro Ija- e Dasu,ma Ta,naca.

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Móntoq.ettl de rádio., Anlpli
ficadore.-Tron.miHor...

Mabrjol impo·rtod... direta·
mente.-do. U. S. A.
Proprietário.

Otomijr' GAorges Bõhm
Etectllt - Tecnico - Profi..iortoJ

formad·o na Europa
Florianóp�!�.

"'!ua João Pinto n, 29 .- Sob.

Rádio Difusora
de Laguna

terrorismo japonês
Paulo

Pedida a expulsão de inumeros amarelos

Rua Felipe de Oliyeira, 21 -

8° andar
Tel, 2-9a73 - São Paulo

ASSINATUUAS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestre- Cr$
Tr-imestre Cr$
Mês ,.,. Cr$
�úmei"o avulso.. Cr$
Ano :.......... Cr$
Semestre c-s
trimestre Cr$
Número avulso .. Cr$

Df', CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Títuloll Deolarat6rios

E.crit.. - Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Re.id. - Rua Tiradentes 47.
FONE •• 1468

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que I.b.

ivteressa é, realmente, uma providencia
"ara endireitar o que estiver errado ou

paI" que al'O'lffi!\ talta não se repita; e

NÃO ii escàndalo ,jtíõ a .ú,(·récla·maçIo

PECAS CiEHUI
.,

DE SGTO, CHRYSLEY, DODGE, PLYMOUTH E FARGO,
para Automóveis e Caminhões

acabam de receber os concessionárioS! de SOTO nesta Capital
Rua Deodoro na; 14

AS

o SAXAGENÁRIO QUERIA C.ASARfCOM UMA' JOVEM DE 18 ANOS �l

]" d h' te d S f' 'I� ·'3 I.S Orla r a .anta "asa de
PÔ1'OO Alegre o seguinte' requerlmeu

t�: "lImos. srs. Provedor e Mesá- I
l'I{),S da Santa Ca.sa. - Diz João :\fa- i
noel Pontes, maior de 60 anos, que t

havendo tido a infelicidade de

1[>('1'-1der, há a1gumis meses, a sua muito

presada espôsa, cujas altas virtudes
.[amais poderá 'esquecer, mal tem I

podido suportar a insípida c cnf'a
donha solitária vida que hoje tem; Ie para acabar com êsse tormento
infelllnaI que lhe tanto aflige seu j
sensjvel coração, pretende despe-

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

sar e ;por esse modo felicitar uma

das oi-Fãs desse,Pio �tabeJ.ecimen
to, que .aliás não conte mais de 18
anos de idalde, lima vez (rue as re

ciprocas simpatias se desenvolvão
en'tl1e umbos, 'O que será f'acil e

" .

mesmo natural. ! T_o'.J? o Sul Catannense escuta

O suplicante crê que a llOllrad. li I
diar iarnente a Rádio Difusora

Mesa 't'
.

hil
de Laguna, ncer ara com JU 1 o esta sua

O
.

..

97 Klcs. (ondas médias) ..proposta, não só porque tem algu-
ma fortuna, que consta de dinheiro

Horários de irradiações: - Das
10 às 14 e 17 às 22 horas.

em moeda antiga, escravos e pré-
di Representante em Florianópolis:105 nesta cidade e na, Freguezia de
Belém" como a vista de seus honro-

D. F. DE AQUINO
Red. do Jornal «O ESTADO»

S'O'S precedentes quer como guapo
militar em tempos de gueru-a e pa
cífíco comandante do Passo do Di
Iuvío, 'na paz; quer corno probo
�O!lnel'cÍ,ante de secos e molhados
nesta praça d'e que tem valiosos
'documentos, e quer como bom pai
de família e amante esposo, posto
qUe quando moço fiZiesse alg.umas
gentHezas amorosas, mas com

,tais �ei1.os e ma·nhas que nun

ca oflendeu á mOlI"al piublica,
nem os bons ,costumes das fami
�i!as; e hoje que as cans lhe co

iI1le<:,am a praJt'ear a v·e-neranda froll- .

'le nem esos,es \desvinS' sua fU'Íllllra es-

p'O,sa dev,e temer, .porque a !'i'srp1da
si·s.udez Lhe tem calado fortemente

.

a Ciolllscienda: portan.to - P.a VV.

.$S., se dilgnem marcai' o. dia ·e ho
ra , em que o. suwlica.nte se deve

apres.entar !lleSSa Santa Casa afiro
de Vle!l' aoS orpfi1ãs·, ·escolher sua con�
s.orte e trata,r casamento. Porto
iAlegre, 24 de Fev,ereiro de 1865'.
J::. R. M. - (a) João Manoel Pon
te,s"'.

O Provedor que na,qneJa epoca
era o dr. Jro,áo Rodrigues Fagundes,
proferiu o se'gJllrunte despacho:
"Compareça no ;dia 3 do corrente

á\� ,1 hocas de tarde pa,I'a 'O fim 're

ql]erido. - Santa Oasa, 1.0 de mar

ço de 1865. (a) p'aguncJ.es, P\l'ove-

ou queixa pod�rá vir a eausa:, enc.ami·

uhe-a á SEC':;A.O RECLAMAÇO ES,
de O ESTADO, que o �asa será lendo
sem demora ao conhecimento de quem
de direitor rtceôeodo v. s. uma informi\·

ç� do resultado, embora em alguns �Q�

sos n�o sej am publicados nem a r�la·

OFICINA DE 301'0 Autorindn à Rua Padre Roma, 53.

Serviçoll da mecân\c'.1 em geral. •• Rapidez e Pel'feiçuo.
Inaugurar-lie-á, no dia 2 de Jllnairo de 1947

ProfillsionaÍs com conhecimentos comprovados sob à direção de

competente técnico diplomado em Mecânico e com serviços
prsatadcs à Aeronautica.
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Gepa)
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ESCRITÓRfO JURíDICO

NOSSAS SECÇõES
Direção de:
BARREIROS FILHO

Notas Politisas
Notas Locai.
Artigos de Redação
Página Literária
S/IJrVEI NOCETI

Crõnica da Semana
Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Cientlfícas

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

Assunto.:� Jurídicos.- C3om'ercioí.s -�.Rurllig ·e Infonnotiv05
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Consulte nOiSQ Organizo'ção entes de »9 d9cidir pelll com
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empresa nS9te etltado

Diretor: •• DR. ELISIAfnO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - C,ai,;a Postai 54 - Fane 1»4

.,

de

Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

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

FAF.MACIAS DE PLANTÃO
EsLarão de planLão, durante 6'<'

mês de de7.embro, as seguinteg,:p
.

farmácias:
1° domillgo - Farmácia Nelson,,)

--- n1la Pelipe Schmidt.
7 sábado - Farmácia Moderna�

- Praç,a 15 de Novembro.
S domingo -- Farmácia ModernS:;!>

_.- Pru\)a 15 de Novembro.
1'1 sábado - Farmácia Santo.�

Antônio _ .. Rua João. Pinto.
15 domingo - Farmácia Santc;··

A.nlónio - Rua João Pinto·
21 sábado - Farmácia Uatari-,

nense - Rua Trajano. ..�
22 dorningo - Farmácia Gatari-· ,�/.

nCllse - Rua Trajano.
25 quarta-feira (Natal) - Far

mácia Rauliveira - Rua Trajano.-·
28 sábado - Farmácia Sant(J')"

AgosLinho - Rua Conselh,eiro Ma;.·
fru.

2.9 domingo - Farmácia SantCJl'"
AgosLi,nho -- Rua Conselheiro Ma-·
Irs.

O serviço noturno será efetua-
do pela Farmácia Santo António."J

J sHa á R'ua João PinLo.

Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. Á. VASCONCBLO.

Pelos Municípios
Assuntos Internacionail
Concursos

Artigos de Redação
D. F.. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes
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��,'
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TELEFONES MAIS NECESSITADOS·'
Bombeiros ..............•••.•. ,.. l31U', \
Polícia ....................•..••• 1 03�"
Delegacia O. P. Social ....•.••••. , 157�"
Maternidade· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 11 S§ ,.,

Hospital Nerê,,' Ramos.. '
, 511.

Santa Cá."'.· ..•...........•..• ,... l03éí;,,;
Casa de Saúde S. Seba'stião , aS)
Assistência hfúni'C,ipai ló66""'
Hospital Militar ...........••.•• 11&'
140 B. C. ..•.•.......•.•...•••• BBC'":
llase Aérea· ,......... 781i "
7" B. L A. C; 159$
Capitania do� 'Portos '

, . . . . . . . . • • UW·
16- C. R'.,' 160ll

flÔ"9a P.'�li�ial ,. 11���PenltenCtar-ta1 �
_ • .. • • ;J

"O Estado" 1022
• A Gazeta:" . o.. • • • • •• .. • • • • • • • • • 165a
"Diário da Tarde" .....•••.••••• 157(:
I;. Bi' Aó:" "......... 15oWi::l
i';m�. FllJlere.ia ·Onil!" .••••••••• ltliól"'����

'1: .�
.'(.
:-f�

r

.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Qocl·al P. Alegre sem condução rI' � [t��
c

P. Alegre, (A. N.) - D:ooe bléia, t�ndo a junta governati-]��� • [ •.' Ia madrugada do dIa 24, Porto, va do sindícato reíto ampla ex- _� � __ !i._ ;;;;;

ANIVERSARIOS: ". I
Alegre está privada de' seus posição, auunciando o insu-

,', " 11';,0 �OoJC;Wcll1,J,�. - Fi'Cl'l1Ic.i:,ca BiL: s_er'�iços de tra�s.�ortes coíetí- cesso (lO,S �eu,s esrõrços pois a Catolicismo
�RA. ANGEUCA RTGGENHACH it)�.lCll,llt /',ann - fdc1) lteg íua vos. ,bond.es.e únibus da Com- empresa nao quer conceder, o CSANTO DO DIA
Tr�'nslcoITe, hoje, o antveasár:o

1 I�'�,�.\l .. :- ,�,J)]�l:,oel P.aulo ,1 eluso - PTaJllllla Cal?,ls Portoalegrense. aboil1� de Na�al e nem pagar
.natalício da exma, sru. Angéli.ea

1Jtl cil iu Cat hurina l�a Luz - J'es- Num movnnento de protesto os dias fer iados e domineos 26 DE DEZEMBRO

,Rigg.emba.c.cfJ, esposa do sr. El'-I' ",e
LU17: Plbcl'l_lala 'alenta Pereira contra a atitude da empresa ficando á espera da reg:t�la� Si0. Estevão, Primeiro Mártü'

�es'L,o Higgetobach, elo alto comé'r-' (��, ,�Ih,a s� ..

1 andy �ib�rnala Pe- concesslonâría que negou-se a mentação pelo poder legtslatí- Ao 13Jdo do presépio do Salvadoro

.cio local, .. Il C1Ul da " Ih a - Edly Valença Pe- conceder
.

aos empregados o VO, Disseram os líderes da vemos a figura ensanguentada do-

Muito' relacionada em nossos
I rim'a ,�a .:-:;J1va - José Luiz Piber- abono de Natal que muito �i- classe que estaria disposta a primeiro mártir. A Igreja quer nos

meios sociais, será a dístínta ani- inala' alenca .1"C1'ClrU da Sii\'a - nham pleiteando, Os transviá- deststhr da retnvídicaçâo de dar a entender que a vida do cris

versariamle, muito oumprímen tada ; ��,).l'�'e _��\ll�. ,i:'11}).0[·'lala Valença Pe- rios resolveram em assembléia aumento de salártos e mesmo
tão exige sací-íf'ioios, até, ÓlS vezes,

pela auspiciosa data, 11,1l.1<' Ida. Silva
-:- Rosa Marra San- na sede do slndicaco, não tra- de 'abono deNatal, se a empre-

o da ,própria vida. - Sl,o, Estevão

CA�. ,MAXLl\fO MA, [t'l'INELLI I �J cI, �l�S �," Jll::.', .N.
unes da Bllva balha;r' nos dias 2'1 e 25, Giran-/ sa estives-se, decidida a pagar-

'em ]):at;ura.l da Palest.ína e drsci

A data de hoje assinala o aní- I
, hooe,lIo ut.nLw",o Paz - Moacyr de numero de trabalhadores lhes os dias fer-iados e domín- pulo do celebre mest.re Gamaliel.

versário natalício do 'sr, Cap. Ma-: J.,I�l'Han(\eS dB Figueredo - Emilio das divensas secções da empre-j gos, assegurados pela própria Quando as obras de carídade im-

,'xim? Mart.írrelli, oficial de nossa '�lerl'Cl'ICO, �\I(}L1t'a :: A::'a:ro ,Sll�/a sa estava presente a assem- constítuíção. !pediram aos Apóstol�s de se ded i-

Mat-inha de Guerra e pessoa de' olJsa_ Mar ia ,Ell",�m ,811\·a Souba. - cai-cm devidamente a pregação da

relevo nos' nossos meios sociais e l1eloç.uo dos passaçetros emba1.cadosll Congresso PuUIl2fl·Stl·IIO em .f1rD8"·luma doutr inav oatolioa, elgeram eles se-

esport ivos. ,/10 ((;11 2i de dezembro pela Aero-
"

" I!lf. \lU U U { U te diácomos encarregando-os da

Oontando, entre nós, com grande
I

n:!1'c "" Cruzeiro fi? Sul, PP�CBY ,

Com ,:xl,�aol'.rl1lJaI'Ja ,e 1�11P�nen-; má�'n? conclave, haverá !rens es- distr-ibudeão das 'esmolas entI'e os

numero de amigos e admiradores,
7 «nioio, rumo (10 RIO de Ioneiro e I t: sOle�l�uoe e C()n� a pre����a fic pe:Jla�S de Laguna para Cresciuma, pobres. A pureza de vida de Es-

.-conquislados pela inteireza de s'pu
escalas: um� eno'lm� multlclao de, .fleIS lelOS !)l·mcl.pa.lmenLe sábado elia 2S. A 'tevão lIe:coonend1ou-o á dignidade

,.caráLel', o ilustre anivcrsl'iante re-
Para Cul'Í1 iba: - Comandante: CWtOllCO s-e,ra $0�en('mêl11le encerra::. j composição especial e,sperarl'i, em

I
de eli,áJcoono. O exelrcicio destes

ceberá as efuúvas felicitações de
\1\'aro Pereir'a :do Cabo Brunoll,na�g�ll'(}lt-Se, dl,'�,23.' o Congres�o;'rl\lJarão,.os.t;nens de tücloR os m-lmunus obrigava-io, muiLas vezes, a

todos, ás quais "O Eslado" o'e as- .\lll� ler e A:berL? ��1ü'eSl, I RUCell J�Ll:,(I de. Cl eSCI :lma, �resl,dl- I ma1s_ de 1mblülba,.Lagunu, Guarda,' diSI[Jutas com os judeus j,ncrédulo,s.

socia, C{)im vaLos de perenes yenLu-
Com clestmo a ,sao Paulo: _ido pOl s. exclU. (l SI. AIc:,blsPol0rl-ea,es, Lauro Mune!', Rm üesen-1Vendo esÍles qL�e não podiam re-

uso I
Kt\rI. WilhofL - l\lário Delgado -

1\1 eLl'opol 1.I<1no, que ,che.g'ou aque.Ja i Lo, dPVCiThdo partir de Til LJarão, ás SLStir ao Divino Espirito Santo

J;QÃO COSTA i ;\tnacil' Celso Moreira Ner,es - Os-. cl,�ade dw 2'1, r�ecebenclo r:mlll-Is hOI'as, gozando as passagens de f
que falava pela boca do saJl1Lo diá�

. , B' ., J d'll L B ISJastl.c.a consagTa('<1U "0°1 d I L' li.
Come.mora se,u nala:licio hoje

(,,11 - a)�l e n l" 1 a.us ayer.

I
" :

.) ,� e a)a lmen o. ,como, enúheram-sl8 de Ira contra

J
-

C
. '. ,.' P,a l'a Rio de Janeiro' - Jandira O programa elos 1I'abalhos p1'os- I I

I E I d'
,.{) sr. ouo osla, HltO funcIOnar lO .'

1
.

'1
-

d ..

.

I lJ""c'�ge1ls �I'1111!le's \"11"Jl1 p�l"l a
e e. XipU <sal'am-no a cldad'e e o

(' 11 A lA' C 1St seO'\le loJe aman l't e '''por dr n""",,· < ,. '" c

do Banco do Come.rcio e candidato .1)(' 10 _-:-'. nT\.()lllO ar OiS .a.n os o

;-"
c ,

� >

� � •

'vn],ja. ' a,podl'ej.a:ram. Diseipulo fi,el de

. a Depu lado pelo. Par'lido Traba- e Si'. V,lllJam Herbert Fulwlder. I ama,nh,l, qll,anelo o "I anfle conclavp,
.

.

I
J,esus crucificado, rezou o mártir

lhisLa B1'asiLeieo, secção Sla. Cala- , __._,_,__ / catóJ.c� SC1'�t solenemol_J,te 'Cl1üerra-l ,Para mal-O� alração dos cungl'e;3- mo['ibundo por seus per'lseguidor,es.

rina. I E�1PREGADO I
do, .com rllv,ersas rer:mol1las, 11l- slslas, have.ra, na Casa ela Cl'iallca, ",

-

..

"O E l d " l
' i 'I clusIve nm rpubhco ,lLla.monto ele em Cl'esciLlma, uma illlltAl'eSsanl,e (' 27 DTi'i DEZEl\KBRO

\.s a o apre.sen.a ao aun'er--
'

,

. J ,

-'"
"

'l l"1 J' I"d I Ilt" na Pl'uca do Congresso. notav,el exposIção da Ar,iiu Ca,tólica S'. Joa-o, Apo'slc!lo e E,vangell',sl'l'
.sarlan ,e, \'0 oS' ce perenes e lCI a- P'eci"- e dA m C1 d

'... .,

.,des ! ,.' I

,...

�,.
li .err�pre",a o Pal'Q facllJda.de dos coug'resslstals i\fis�ion{\ria - FjlaLr'lie,1 --- I.i!(;- Uma das figLlras mais atraen-

, . ,pil.a .nnpeza d," ese,ltor]('I. {) ele C'ltanLos desf'J'arem assdir o /r.(,rl·a "..

VYA. RCTE L. TOLEl\'TINO : Tu "ar ]'. d t''''
C � . a;. llps 1\U Imensa gal,ena dos herÓIS

, L. na rua ,ro t n es I ,- ,

'Ani \'el'saria-se, nesta da ta, a n. 14 _- so b, a in. ,\, d
- .

d
.

I I' i cnslaos e ü santo cuja festa hOj1}

·.exma. viL1\'a Ru[.e Lobalo '.rolenli-.
<
i-\. pro ucao in ustrlâ vo ta a n,Or_/ice'lebl'amo.s .. ATiqueza dOS,

senLi-

no d,e Sousa. I

II'
mentos mais elevados, uma prú-

EpAMINONDAS SAi\TOS FILHO i SNRS. malida�e no� Etr'�ados UTnt�d-o� fun:da inLelig'encia, uma �ur'eza au-

li'az 'a,nos, hoje, à joyem Epami-
.

ASS!N
1 . ,:S l � I gelwal faz·em dleh� o dlSClpulo pre-

:nolíl,clas Santos Filho.
' '. 'ANTES . Washington (S, L H.) _I passada, que .assinala a saida(dil'ec.Lo de Nosso Senhor. Nenhum

OLINDINA SOUSA Reclamem imediata- J Terminada a greve dos minei-I das fábrioas de mai.s 96.000 I ?ul,ro dos. Apóstolos. penetrou tão

FestBj.a. ,mais uma prim:a.yera, mente qualquer irre- ros :,u.do iI1J�i�a que �e re,gi.s-I carros e caminhões. 1I1[J.mame.nte n:_os ablsm�s de btm-

'ines'La data, a s,ta. Olindina Sousa, gularidade na entrega tralra ,um rwpIdo reatIvamento I
,

idade do COTuçao de J,esus, como s.

JO.�O PIRES MAlCHADO de .seus ;ornaes, da (produção, segundo Ull1 111-1 c

A greve contudo custou "

�. JOilo,. o Evangel�sLa. Por isso, ve�
Passa, hoje, mais um nataUcio querito do "WALL STR.EET· 25.000.000 de tonel3Jdas de car- a CnsLo e segUI-lo era uma so

,do se. João Pires Macha,clo, 1'epre- 'I.JOURNAL'"
Com execão d.aiS I vão, 750.000 toneladas de aço cousa pal'a o santo. Por isso gra-

:senlanle comBrcial. O VALE DO ITA.TA.í usi.llas de laco a maioria das fá-I e cêl'oa de 62.000,000 de dól-a- varam-TIO .na sua memór,i'a inex-

AMAURY CARDOSO Procurem Da Ag'ência bricas que �dependem do car-
res de �rdeI:adiÜ.s dos mine.iros. tLnguiV'e.lmenle -os fabos da viela di)

F,ez anos, a 2�, o jO\'em Amaury Progresso, vão deverão estar em via-s de A telfmmaçao da g'reve trouxe Redenlo,r, muitos dos quais os O'l1-

''-Ca.l'dos o, e&tudante. LIVRARIA 43, LIVRARIA recuperarem a lWl'malidade em
a cancelação irr::e::liata de tôd�s, tros Evangelistas não meITlJCiOUlam.

JOÃO ESTEVÃO VIEIRA ROSA meados desta semana, As llsi-j as ordens re,��r�tIv�:s' do. mOVl- Por isso ainda, confiou Jesus, do

Passou, ontam, o aniversário na- -rOM-E--A-'PERITIVO nas de ,aço alClançarão o llívell mento ferOVIarJO, mclmndo o alto da ,oruz, em 'que morria, sua.

'ialicio do ,eslimado joy,em João de produéão normal dentro dei e:nbal'g_o �e carga e exporta- Mãe ao.s cuidado� do di,sei-pulo pre-

EsGevão Vieira, filho do sr. 'l'ar-

K N.T O T
c1ua,s sel;lana,s, Os n1anufatu- çoes, l'eduçao dO's trens de pas- diJ.ertü. Depois da vida do Espil'it()

Arino Vieil'a ,e de sua exma. e.sposa
A.

l'eiros de automóveis de De- sageJ'os e restrições as enco- SanLo, S. João eva.ng,elizou a Ju-

d. Oarolina Fü1'l\Ieroli Vieira. troit qlue se vi!I'am forçado.s a mendas de oorreio. O raciona- deia. O imperado I' Domiciano ci-

Embora tarcliamenl,e, "O Esta- Camisas, Gravata,t, Pii8m�., interromperem pa,rd.almente o mento de carvão bet!uminoso e
Lou-o palra respondm' p'era.nte seu

",_do" feli.cila-o. Meia., d8'l melhores, pelaI m�. trabalho proj'etam continuar a coque conUnuará até que o.S
tribunal :� Rom�, e de lá ma,ndou-

NASCIMENTO: notes PTeç01l c6 na CASA MIS· todo o vapor, igualando nesta estoques attnjam o nível pro-Ia ao e,xlho na llha de palmos
..

Eslá em fe.slas o lar do sr. Fran- CELANEA _ RuaC. Mafra, 6 semana a produção da sel11Jana jet,ado. ' De.poIs da monte do perseguidor,

-c.cisc.{) Olimpio da Cosla ,e s1'a., pelo I
S. João voltou pal�a sua sé de

nascimenlo do seu filhinho Nata- • ' Ef1eso, on:d'C morveu com perlo de

li":j��:f��s::'�,::: :�:\:5'ida_ I oem�� v�a. REVISTA
"de, a g'enlil sla. Helena, filha da A MODEL')\ Ri .

o', VALE' DO ITAJ'_it
•.exma. viuva l\1a.ria Juli-o Meira, e

Á

M

_,:,() jov'em Nicolau T,eixeira, filho do

".8\" Valéria TeiX"eira e senhora.

F�licil,a\:ões.
VLAJAl\'TES: I

Relaçtio de passageiros embarcados I
no dia 25 de dezemúro, pela Aero

nave da. Cruzei1'o do Sul, PP-CCZ
.. ,Ca.riliana, 'l'U1TtO (la Rio de Janeit'o

e escalas: I
Para CuriLÍ'ba: - Ernesto M,eyer IFilho.
Com destino á São Panlo: -1,

Apolônio BOlll'e;[ - Urbano oas-lllaldoll - Joiío Luiz Febl'c - fl'i�
",de Bonna Surlor - Mondli::l CJ[O- I Irol. !

Para o Rio de Janeil'o: -- Mar- I

(,<ci,lia de Olheina - LindoH:1 �il-:
\'.ei ra de Souf>a - :\l'lln,l.:h }_oj);)

i

Mazza - Francisco Ro-ol!a LOill!'�
_ Oelele Xav'iE'[' LOL1l'e� -- \I(�no:',
Sue,ly Rocha Loures �l('llut' i
Francisco Rocha LOLll'es - I\I"ll!Jl'!
Ana Ma,ria Rocha Loures.

nesembw'ca(/os nesta mesma doIa:,
Proc'eclrnle -de Cmltiba: - A.JJilio

H"l'nande ,;;. i
PI'Iocedenl,e de São Paulo:

Jupi Ulis,sea - Francisco Sci1i-

llelsky - E.laus Blumenfe,ld.
PI'Ü'oedenle de Rio de Janeiro: �

P21;�:if':J. R.o(',z·f�n,d0 PiC·"'-"r�s - Rnnlú-

'Vida

GRAVÀTA5 fmíssimas:
PANAl\1ÁS de lôdas as côres:

CRETONES e LlNHOS nacionais:

Tel: 1.151

lJ
----------_._---,---- !

I

\
I
II

i

Receb�u das me.lhores fábri.cas do pah:
c )stumes de linho. seda e tropical:

sedas de lindas padronagens.

finos

QH�"l<:!O ..lgllám. tnl e,,;no0_
tne!r:i .� ÚllStraOão a.-ei.ma.. ofeN:çe)"i""

Completo sortimento de ternos poro
homens e meninos.

"'" ..

IrajanO,

Florianópolis

llie, em 1.!...m4'1cl gest� �lm cilice do

UC6!ànte aperitlvD K�OT, t"robT",
--

..��.;_S_�� de e.cresC����. �o agl.·ade- .

_, 'igsntiJa.":ESrEE 'lA,""!-
SE!'1 () NEY A.PEíUTIVtJ 1

" f','flElJ/!..ETtJ! i1 .
� i

(

I ' 'I

'i U#f'fJOf)!ffO OA /(lrOTJ.4./If{). co.-:. f U6I/RO';: li
! ,.' �.
__---- E Tl.d.l.. 1l �

Artigos de praia ta veran.eio.

Copos de gabardina e eh lntung.

Tapetes de tôda.s aa quaHd.odes e

tumanhcili.

especiais para revendedores,

Vendas a VISTA PRAZO.

A MODELAR
7-
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A taquigrafia e
o jornalismo
lw\ (E.) - Por decreto n.

.'C

22.2'13, deste mês, o Govêrno Fe
deral instituiu o programa elo CUl'-

,;0 ele jornalismo, elo qual, entre- Nome o o o o o o o o o o o o o o o • o • o • o o o o o o o •• o o' • o •• o o o o o-o o ••• o o o o o o •• o o o o o o o,.

tanto, não constam a taquigrafia . . .
,

." a dactilografia. -

I
Sexo . o • o o o • o • o • o. o Est. CIvil o o o o o o o o o o o o. o D. Nasc. o o o o o o o o o 0.'_.

Considerando a utilidade eles-
25,00 ses conhecimentos nas atividades Pais o ••• � o •• o o o o : o o o • o • o ••• o o , • o ••••• o ••• o' •••••••• o o o o ••• , • " o • " •••

[omulisticas, a organizacâo Taqui-
..

�.

!�'1'afica Biasi leit'a, que J·<1 se havia Esposo (a) .......................•..........•.................•..••••
30;00 -

dirigido ao Covêrno ela República
salientando a relevancia ele tais Emprego ou Cargo .. , o •• o o • o •••••••• o • o • o •••••••• o ••• o o • o o ••••••••••

40,00 estudos no setor da imprensa por

Iocasião da ass. inatura do decreto Cargo do Pai (mãe) 0 •••••• o ••••••••• , ••••••••••••••• o •• o' o • o o • o o ... , •

15,00 11. 5.'180, c!'2 n 'ele maio de 19-13,
voltou agora a reiterar junto ao Observo . o o ••••••• o • o •••• o • o • o o • o o o o o o • o o • o o o o o o • o o o o. o o • o o o • o o o o ••• ,.

ministro ela Educação o pedido de
inclusão daquelas diciplinas no o o o o o • o o o o • o o o o o o o • o o o o o o • o o o • o o •• o o • o o ••• o o o o o • o o • o o o o o o o o o o o •• o •••••

aludido currículo.

F'rancfort, {U. P.) - O sr.

ElUot Roosevelt desmentiu todos

Ios boatos correntes sóbre a saude
de Stalin.

ITI.'egressanC.lo .cle Moscou, o major
EHiot Roosevelt, que, com a sua

esposa. fOI recebido pelo

generalis-Isimo Stalin, fez {:e<.;]al ações sôbre
d saúde elo chefe elo govêrno So-

J viéticc, � iufoima a agência Dana. IAVISO IllIPORTANTE A agência atribuiu ao filho do I
O presente edital vigora até 31 de dezembro de 1946, sen- falecido presidenre Roosevelt ,él

t 1, t �o 2 � o "

d 1941" � 14 h" i seguiute declaracão textual: 'O
do as propus as aner as no (11a ue janerro e _I, as 1::0.,

estado c!e saúde r'e Stalin é mui-
Florianópolis, 30 de novembro de 19Hi· to ]>0111".

MARIO MARQ UES GARCIA ------

GERENTE

I.F. A. S. E.
LOCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFíCIO ÍPASE

EDITAL
1) - Pelo prazo de 15 (quinze dlás) , a contar dest'à data, serão

recebidas propostas para locação de áreas no Edifício
IPASE, observadas as seguintes condições:

2) - Preços por mz _.' 20 ao 50 pavimento ..... o •• Cr$
(Vinte e cinco cruzeiros)

:�. )���,.

Preços por m2 _ 60 pavimento (restaurante) . o Cr$
(Tri.nLa cruzeiros)

Preços por m2 _ pavimento térreo ... o o o • o • _ Cr'$
. (Quarenta cruzeiros)

Preços por m2 _ porão o •••••• o •• �. Cl'$
(Quinze cruzeiros) . "',-

Não serão consideradas, em qualquer caso, propostas in
feriores a 300/0 sobre os preços f'íxados.

4) - O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento

Iem que serão lo_ealizadas as áreas requeridas pelos ínte-
r:essados.

.

5) - As divisões. das salas serão f'eitas pela IPASE, o qual eo-lbrará uma Laxa correspondente a despesa efetuada e que
. será incluiela no valor locativo.

6) _ O IPASE reserva-se o elireito ele recusar qualquer pro
posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.

7) - Terão preforencia, em igualdade de condições de preços,
as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram 1'8-

'Servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro
postas, dentro do prazo do presente Edital.

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

grafia e Estat.isbica e Cia. Sul Amér-ica Terrestres, Mar ití-
mos e Acidentes. . I9) - Com exceção de repartições publicas, os demais propo
nentes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois

fiadores, prazo elo contrato e fim a que se destina a área

pretendidu, bem como que aceitam aos termos do Rcgu
lamento do Edificio que faz parte integrante do contrato.

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

v., e abertas no dia 16, na presença dos interessados, ás
14 horas, salvo aviso em contrário, no Gabinete da Ge
rência local-

3)

11) - As propostas dcverão ser entregues na 'Agência, dentro do

horário do expediente, em envelopes f'ecuados e lacrados,
e subscri la � pnm fi nome do interessado e a indicação:
"LOCAÇÃO-EDIFíCIO ".

Agência du IPASE, em Santa Oatarina.

Resolvido, enfim,
.

seu prublema financeiro!
Adquira. TUDO de que' necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando P .t.'1..ltCELAD.AMEMTE,

com �s VA.N'1'AGEN°S da. cOlnpra à. vista,
Ii;En"vindo-se do

.., ,

CREDIARIO KNOTSistEMA
Reupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Unos
Chapeu5

'n5tah�çêiefo t)létric8S , lan�tá,...
. i Artigos para pro!lent.s

Peles
Cast'lcos
Quaisquer artls"

INDÚSTRlA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A,

°I

Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrsdo

li.. ,

'!í-\\M VIRel;;,..J ....-G-:' fIA � �
O� lVnZH INDUSTRIAL
JO!NVILLE

o Sabão

\VETZEL

Pedlmos aos nossos dlstintos leitores, o obséquio de preencher (J

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto an tes, o nosso novo Cadastro Social.

BE

Agradeceríamos, também, a gentileza de noticias de nasoimcetos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

�ut�'í(1Cdn(l3 e

}:;_game químico
tro.ns!u::liio d� eún_gu-es,
de fo�inh.:lB. bêbido.

Agosto
PROGRAIIL\. DE DEZmIBRO:

Dia 31 - GRANDI': BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22
horas. TRAJE-RIGOR.

Doze de

LIRA TENIS (L
llIÊS DE DEZE�IBRO

Dia 31 - GRANDE BAILE DE SAO
SURPRESAS __: TRAJE A RIGOR.

x x x

NOTA: A DIRETORIA PEDE AOS SRS: SOCIOS
APRESENTACÃO DO TALÃO DO CORRENTE }\IÊS.

SILVESTRE -

COnTRA F€RIDAS Il€CEnl€S ou AnneAS
"'�!I _ZS2

Lôbnr"liório
Clínico

RUA JOÃO PINTOI 2S
Fone: 1448

Em fr�rU;.9 00 Teilc'l.lro
do Estcdo

Fh::HiünÓpoU�.
M,il1ina Fsrm, Nill'llãl AI<JBS na SCUZg
Vaflll. L uil G.llSl il A" íla

Stalin vai bem

�
I

o'

\
-,

DI'. a, G 5

Exuma d s IH"\;';"lgua I Ezo.n;e para \y(:HiÍ:'CCI\.a.o
de c uncar , Exame de ur irvo , Exc rr.a �a r o

varificoção do grovidez, EXOr'i19 -de escarro,

Exame para verificação de doen c-as de
p-eJ.e I boca a cabaic9, ·Exome d-e ié.:te&,

Exom e de secreções.

caf.é. ciguo!IJ, etc

.)

viver! Use as "'Pilulas de R�utl!r"

para o flgado e halo lhe parecerá mais

a:ra4áveJ. Compostas de tncrrd1elltes
ve,etals purlsslmos, do InofensIvas e

nor!WIllum 2S funções do aparelho
dl/tutlvo•

NA-O É NOCiVO AOS f�N!MAiS OOMEsnCC$
temea ...trl4#M#'f..4I'!!F!f�1ip,gf.wpm;.:;;:mr�.m1lJ

MUc IC c o
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Fig'ueiredo & Cia. Ltda.
ISua .. Q9..':l.erc;t.l_C0tl!OAs .Magalh_ãe;:, .232 -o Sd o Paulo

TranspcHtaa de carga� ern ge�ol
DOMICILIO A DOMICrLIO

Temos o p rose r de comunicar 005 8",r9 ccmerciantes e interessados
em geral, que a partir de Janeiro p roxi rn o , p c sse rem os a fazer o
rroaa o serv�ço de transportes de cargali diretamente d e SÃO PAULO a
FLORIANOPOLIS e vtce-verao , com viagen. regular eernc rro lrrrert+a,

em caminhõelll propries
Informàçõs9 com o Snr GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencio Geral de Tran9porte�). rua Alvaro de Carvalho, 20

Telefone 1.677. • End. Tol. «DAVILA»
F'Icr-icn ô

o ol is. 22 de Dezembro de 19�6

ESPE(I tr EISa) .1

J �DUSTHJAL-JOINVl Ll�R�(� a'Ctl

A HOUPA BRANQUISSIMATORNA
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,

I' o QUE E' o FL,AGELO SOCIAL'
. DO CA:\'CEH.

I Em luelo,; os p,d,-;cs civil izados

cip mundo, ,o cancer constituí mo

tivo ele preocupação: de urn la cio,
'as illll'lli tlu'�ÇÕE'� cü'Jtli rícas, ernpe
nhadas em lhe iml'31igat· sua na

tunezá € causas aí
é

agora. desce
nheci-da:,:; 1-'(11' outru pa rLe, médi

cos, órg âus de gOI'·('rl1U, assocíu

ções cientif'icas e le ig as, em <aOUCE!'
.

c-ooIJCrat[i,o, se dedicam á tarefa
de elirul'ídie conhecimenlos e re-

I cursos no combate ao s inist io 1'1a-

8'c.l(J ela h umanidarie.
Ne-su carnpauhu ·cducue-ional

em que SE' procura alertar .() e�

[Jil'ill' p uhlico contra a a'meaça de

i !;lO 1'U11>[':::lo perigo, li .il111)l'(,11Sc1, o

,t:ácl io e o cinema l1E'[J1'r�t'nlam uma

contríhuícão pr-estimosa,
Dentro dessa lina.l ídade, serão

hoje l.l'an,ó'crl-Ios alguns dado.'; so-

Lre '(I J'nequencia elo caucer, e que :
••.•••..••.••

[','l'am exla-aidos de um trabalho cloll VENDEI\�-SE
1
dr. (;'CQl'gle, Pack, publicado, rc-

centerncntc no "Bullet in of L11e
,
MOVEIS ANTIGOS

Pai! Amer ican Sa n i íury Bureau." Diversas casas e grandes ten'e-
,

"O c.anoel' aumenta ,em tudo n_0 com po s t o e
.

agua corrente

, . lutuados em Coq uedros , Tr<ltar na

mUU(IO, Quando 01[,0 c1(' cada cem
coa0 nv , 87 Jogo' após o Capela.

PEDE-SE
A quem encontrou um broche

de ouro n as Imediações da

Relojoaria Müller éOS Correios
e Telêg cafo s o favor de entre

gá-lo nesta redação,

TERRENO
À venda na Avenida Rio

Branco, em frente ao numero

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

homens .1' onze d� cada ('I'ln mu

_!l1Clle�, que alcauçum lU ida>ctc ele

(35 anus. é�l(iu destinados <1 morr-er

! de rance r, ·e quandu a lllo1·tali,c!ade

I C,1,IJCit'L:ll.-a colua aos I';::;larlos üni

i rlos um tribnto anual quase cqui
I,a.lrl]jp a 50e,( das mortes totais

J que o país sofreu dnrunta a u

Guerra Munrlia l chegou a hora de

que tanto o publico, como a pio

I fil"!,\�[) médi(ca, SI' C'llnl;l"nrll'üm

I rieO'se gl'::mflr perign. Um prédio sito á rua Fluvial, em
J\J0l'l'l' mais gentu dI' ("l!;('.',[' ,lo

. , _ � [lajai, bem próximo a.o Cais do
nue. Crllllli ntamentc, a_; Li li (' suo

P l
.

t d d f t'. ,c . 01' O, CUJO erreno me e e ren 6
\']1:m[HIn.� 1'(11' ClIII.OllW\,('j"'. hunrk-s.

�5 L �o dít d f d. ,. .. -

I;)
me 1'08 por t. 1 os e un Os.

ll·.en�'. ,,,n('ElS, rmuos, �ll"me!';';li('S;
T' L It

' ,

d O-
I

", . '"
- laLar em a,lal, com o r. s

romicidio« ,e srucunos.
N

I l· 'I' mar unes,
Em ! 900, a eXl)rCl a 1va mr-r I a

VENDE-SE
Uma ca s s s it s a rua Tenente

Silveira r.o. 42, Tratar com

Ar t u 1\1c el lmann, Caixa Pos-
ta, ·32, Biumenau.

Vende-se

de virla ll�" llllJ'ajla.-,,:t\ya ele 3-í

L!.11[l�. (' (I cancr.r ncnpava PlllÜll. o

I ",�.\x'to lugar nu 1�\L.31i.duc!el TJDS Es

Ilailll� In idns.

I Em 19'15, a mr'l]in da lungevi
! da,dp (lpl'(;oxirn!_)u-�8 dp G:J ·ano:; -o

I com i."" '1 í-iculencíu relativa do

1.'9
-

l':l j)lH_;l�H)AS .NERY�PSÁb i q;,CPi' ·1··YI.ll-:'·'-', u lcunçanrlo ho-

;Fad�tii�I!I"�ça-A' � �� �!!li�
_
t;:om os progr'!sso� dll.medlc1n,� Ije " :"gl,,'!i';O !l.Igal,· 1('[1'(l'e ".os ,?a-

tr � � IS!RI! 16U � u d I��O noje, as doença" ue r �0511i!, QllS,l(O, I "iliír," ri"':' sl)lrlaíIL1� ria morte. e
.

criltadss em tempo, SitO males í) .. r.
t

, " feitament.e remediáveis. O ':llr.�nrl .. i I 't'.n.l" al'f'�:as c;lll1'Cl'ar!a 11;1. m,IlL'_la-
SINGAPURA,. (U: P,)_ - O governo bntamco revelou 13,orm�n?-1 �ismo, fruto da. ,ignorflí1. d-a., 8ft (!('i!l'-Ilid'\i ii' 111llllalla. J,ela:, c,ardwpatlalS,

.res elo plano de federallzaçao ela ,Malma, umnclo so_?, uma 80 aUlOll- prejudicar os indivíduos af<!touos df f,pnto r ",'.�"enla mil pessoas.

el�de todos os Es��dos ,m,aJa,lOs ,pel't'ellcemes ao JJnperlO: O ��ano 13re-

'I laia enfermidades. O S.el�viçc, Ng., II mr'lTf'm nn:li:tlm0u.lr. de cancrr
.

ve a umelade politlca 'Gesses Estcldos" c:Olnpetm�o a lnglateu a o con- dom.! de DoeDoças menum; diSj:l(»! "

. _,",' . I' ." ',,1"-
trole da defesa e elos assuntos ele polItlca extenor da pemnsula, Esta. de um Ambulatório, que atende l'F;;,1 nos },�lar1(',� {,lJflol'. Ls�(' cO 1

rica região do m\.ll1Ido terá a sua ConstituIção, enquanto a coroa será tnitsmente os doentes IH12''10S08 ln' I cipllft' humano l'C'p1'('�i;'Jl[-a ".",

represe;1tada por um alto comissário, Integrarão a Federação l\i[alaia i digentes, na RIl� �eodQro' 2%. du � 135.200.000 dias - tr.alla lho. e C1lS

'nove Estados, I b 11 >boraa. di.arllLm.�nt& I Laria 12.0.00,000· de do-Ial',e-s como

I cle.spe"a llOspitalae," PERDEU-SE

TOMEM

UmM tr�gS�a�n
"SILVEIRA"
_'_

FRA,COS e 1
A�ÊA,iCOS

Grande Tônico

R

l
1

Reclamem imediata' i
mente qualquer irre· IgUlaridade na entrega .

I de seu� jorna·as. 'i
�JQ,hO.��

\fENDE·SE
TIRADENTES

PROCURA-SE
um quarto p:lTa cCUlol de fia0
trato, com 2 menores recentemen
te chegadolll do' Rio. Intereroa um

ou doia quartoll com pensão em

caQO de todo l'eilpeita. 'l'roca!' re
ferencias Informaçôas para Silva,
no redação desta jornal.

,. RETIRA.RAM. SUAS CANDI- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, incluSIVI.i li'!
fabricadas. em outros

EstadOS'1retiraram suas candidaturas,
!;lara ('finar nos lare� catar!.-

I' llenses, - em vista da certissi
ma vitória do aperitivo KNOT.

'Ecos da Irajedia japonesa
TóqUIO, (TI. P,) - As últimas cifras sôbre as baixas elo tita-

nico trelInOl' de terra submarino e do furacão que varreu a-s costas
do Japão, anunciam que houve 1.125 mortos, 104 desaparecidos, 1471
feridos, Enquanto isso, as autQridades ja;ponesas e norte-americanas
desenvolvem esforço,c: para obrigar milhc!.l'es de sobr-eviventes que fi
-earam sem této,

o SEU O::-qANISMO

_' _.'�"'- - � .. - ..........

li, ns -�\'Oi}Ó�DORID� uma carteií9 pona-ni·tkel, de'

EH' II fUlO D!l CiJU1Q de bezerro, com uma

A D'I'o. L. GALHARDO, ex-médica chave. Gratitica·se -8 quem err'
-cio Ce.nh·o Eapírita Luz, Cm'idade tregar nesta redFção,

'

e Amor. comunico. .Ya mudança •••••••••••••••••.•....•••••

do l!SU co:;"ultório para a rU,a do
Entrega de pacotes a domicilio

Senado, .>17, 2,0 andar, RIO dei
joreiro. I

de pacho de encomendas, reca-

(CONSULTAS Cr$ 20.00.)
I

,dos e outros seíviços de
corl et� g_f m_

BIT () I R8Pi� t-i/ úenCia.
O alÍaia1e im!.' rado Praça 15 - nO. 21

Tiradentes. 7 FONE: 16· 96

IVIACACO fOTO � ANDRE"
ATENDE A DOMICILIO

Banquetes -- Jantares •• COfi.Qmen� ..

tcs •• Festas - - BaUsados _.

Competencia e rapidez.
Hotel Metropol -. Tel. 1.147

EMPORIO ROSA Praça 15 de
Novembro n, 21.

F'ARI\�ACIJ!\ ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO I,AUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu·

marias - Artigos de borracha_

Garante-se a exata observância no receituário médico.

o nlEJ_HOQ DOS meLHORES

�c""o""'��

Gratifica-se a quem entregar
nesta Redação um "macaco·'
de caminhão � 5 000 Kgs) per

dido na descida do Rio dos
fBugrC:F.

É ma DOE�ÇA
jJIDTO PEH lG.o8A
PARA A F_UlTLIA
E PAR \ li. IU...�:A

ESCRITóRIO JURtDIfJO CO:MEIUJI.AL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�g e emprês8s
Diretor: dr. Elisiário de Camargc Branco

ADVOGADO
Rua Prei Rogério, 54 - ,"one 54 - CaIxa Postal 54

F...u'!f'l'E'<"" t ..l{,II'l''''fj.·,,� "RHh'l'lIn<,,"" - {,1I1,,[; _- St .. C:st.arhlJ11
-------------------------------------------------,---------
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n ESTAU'

-- A Yi)Z da Mundo - RITZ As 5 e 'i % haras
Atualidades, I 1°) - Noviciais da Semana

Por meio destas Iinhas que- 30) _ Vera Heuha _ Vera Vague DFB.
TO agradecer puolicamente a! p<lrticipam CO� p a re n tes e pürricipam aoa parentes e Boh Livingston _

Ruth) 20) _ Mar.inhen-os em 'I'erra
todos que ajudaram com as amigoi! que SUQ filha CELIA. amigo3 qu a "eu filho NEL· 'I'e rry _ em: Short War-nar.
'Suas conoríbuições generosas c.ntratou ca�amento com o SON contratou cosamento

I
ILHA DO::; SOlVIiOS 30) - John CaTaI _ Ruth Hus-

Para a realtzação do "Natal Sr. Nslson Spcqan:coz:. com a Sita. Caii" Co rdoso .

Pl'eç:u�: - Cl'iJ;' 3,60 - 2, íO se)' - Bruce Caboí. - em:
dos Pobres "e "das Crianças". a ---" '. )00 PiERRb" O A1'E.YTCREIRO
Como J€SÚS se compadeceu do � (EUA e ,i�j_'�OOi

z, .

Preços ..

I
i n .. ;3 11 Ce nsui-a : - Até 1 lo anos. .

povo. € Iheu deu pão e paz E confirmam � �
Cr�

alegria, êstes meus bemfeito- ----------------� J I
1
..\I,_·P1J:;i1ÚJ"..

· ·········

'I' E;;L.�ld�nle�., mil.ila.re,s, pessoas.res se compadeceram da mísé- , II I - 1 I da: 1 O'"Flot'Íanópolill, 24 de dezembro doa i946 L�S I 7� lUI<tS I Silte].Ca lza a� ..... . . . . . . . ,v
rta e da pobreza e deram os jO) _ Vidas Imor-tais _ ,'ac.!Senhoras e senhoritas 2,00
meios para vestí-Ia, A alegría --------------------- ---.--- Coopcraí.ivn, I Cavalheiros 3,00r
que brilhou nos olhos das mil ------------

�20) _ Pescando _ ShorL colo- ROXY As 7'Y2 horas
crtanças, a gratidão dos pobres

V f! .i I i-ido. 1°) - Not ícias da Semana
e a concíêncía d€ ter contribui- iuva i,ome!l1i�. u11 Si Vã SUb-h", Carlos Venceslau

;]0) __ Joan Fonlairie _ Arturo DFB.
do ao alivio da mi.séria é só R.am�s Pscheco de Cordova _ Basil Ra- 20) _ Dennis Morgan _ Irene
parte da ·recompensa. que 1'e-

participa o contrato da casa- participa aO!J parentes a ami- thbone - em: Manníng - Bruce Cabot
cabem, maior será aquela que mento da sua filha NORMA go. que contratou ca.amento GAl VOTA NEGRA - em:

Deus há de dar-Ines. com o se . Carlos Venc9i11au com Q senholinha NORMA (Tecnicolor) A CANÇÃO DO DESERTO
P. Georg Alfred Lutterbeek Pacheco DA SILVÁ RAMOS

Preço : o-s 3.00 _ uníco. I Oensura : - Al.é 14 anos.

Florianópolis. 2S de dezembro ds 194ô Censura : - Até 14. anos. Preço: Cr$ 2/10 unico.

9,00 - Bom Dia para Você.
9.30 - 'l'iolici-ál'io Guarujâ.

10,00 - Luiz Gonzaga.
10,15 - Francisco Canaro e sua,

orquestra tipica.
10,30 - Musicas Brasi leiras em

g ravações.
11,00 - Bazar de Mustcus.

12;00 - Ofel�pchnenios musicais.

14,00 :_ INl.'ERVALO.
1'7,30 - Grande Jornal Falada

Guarujá.
18,00 - Pensamento Sorial Ca-

tólico.

18,15 - Alma Poitenha.

18,30 - Silvio Caldas.
18,45 - Momento Esportivo,
19.00 - Momento Sonoro Itaí.ig;
19,'lO - Hi'lo1l10,3 ele Tio Sam.

19,30 - Noticiá rio da Agêucia
Nacional.

20,00 - Musicas Variadas
Gravações.

2(\30 - Musicas Brasileiras

Gravaçôes.
21,00 - Momento A c a d ê m i

co Pessedieta.

21,15 - ,solos de Pja�no.
21,30 - Comentár-ios da Rádio

Guarujá.
2l.1:) - Ulí ianas Melodias.

22,00 - Grande Jornal Falado

Guarujá,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

no

onEO::\'

As 7 y.? horas
Sessões Chies

Cine Jornal -n. 16 - Nac.

JOAQUIM CABRAL DA
SILVA e SENHORA

Rotary Clube
Curnpriudo a uma das mais re-I dos ar-tigos comprados no estabe-.

levantes I.ill�lid;8"des d_o .R:o.úary, qUelleCimeDlto come�cial onde trabalt:a.
é a dp SIWVIl' a eolel.ividade, orga- prometeu também fazer a doação
nizaram, ainda este ano, os rotaria- de balas e doces, bem como dos

llOS ele Florianópolis, como já o fi-
rotarianos Oswaldo Machado, Ostrí

zeram .em ocasiões out.ra:s, um Na-
Gama d'Eça e Relia Fredr igo pela.

Ia l das Crianças Pobres, que se
eI:vada 'SOO11a com que contrrhuí-

realiza-r'á em Coqueiros. r-arn suas firmas..

A proposta pam tal festa, foi
., .

levantada em uma das reuniões or- Ge�to fIlantr�PlCo e�se o dos

dinár ias do Rotary Clube local, ple- rot�l'lanQs flOl'l�nop:ohtanos, que

Promo�o- ·..lS na
---- lo sr. Car-los .Ol'ilia qne :lJponLou a. maIS um� .vez poe a mos�ra suas

" {,j vizinha localidade de Coquei·ros mras ,quah{iade� d_e coraçao e_a
tO t d G HERMINIO E ALMERiNDA LOURENCO para a realizac:ão de tal resla, já :,erda'deira CO�lVlCÇ�O de que es<ta.O'...as a

.

ii uerra participam � contrato de Ctuam9nto de sua filha NORMA p.cla 'l'elalha pob[lesa dos seus l1a- �nt(,Ira.!1l!Emt,e ImbUldos dos IdeaIs

'Rio, '26 (A. N.) '-- Na pasta NOCETTI com o Snr. AFONSO KRUE:GER. �ilho da da. Ana biUmtei', já porque em morando lá I·rotários, "dando de si antes dt) pen-

:da guerra ü chef€ do govêrno KrusÇler resldsntaa em Joinvile, ofe.l'eci,a-!'8 O 81'. Carlos Ol'ilia pa- !sal' em si."

'assinou, onte·m, d€cretü, pro-I NORMA ti AFONSO Ta em sua peópria casa faz.er a.I__..........__.....

mo.vendo por antiguidade e cc nfirmam d islribui�ão dos preSlMtes. I Imerecim€J:1Jto, numerosos ofi-I Aceila e raMicada paI' todos os i if.) EST ADO eRcon--
I Eliltreito. 21 de dfZ�:nbro d9 1346 I

-

f' 'o"'"<;la 1dais nas div61isa,s armas e ser-, Pl'''3E'Hle� (I ,"<['ssao. 01 Q pl '1,1.1 ,

4 �r$-Se à venda na
.

I -
I
enlusiaslicamel1!l-e COlTo]}ol'Clcla pe-

IVIÇO'S.

V'
. - baru:a de jornais

I'lO' novo Estado
. begaJ'am" O� trl"lhos Envie, ao. seud amigo?

t diost�?�(' los pt'e,'lentle,s, que fizeiram v'l-·Irlos ,.i!'!b"" .. a.."I li um llumero a reVlS a , ."- dOlna,t,iyos. mais ou menos e, eV<l- , �g ..... 1iI'\

Belo Horizonte, 26 (A. N.) - In- LE DO ITA,JAí, edição dedi-I d'o:::, o que pedlez um total l'azoa- I
.da Indone�l· n fo'rmam de Pedra. Azul, ex-Por-íale- cada a FlorianóIlolis, e assim vel.

-----.
---"��-".

li t.l O
I
za, município norte�mineiro, te- eswrá contrihuindo l)ar8 Dignos ele nola foram ainda os COMERCIANTE: Dá Illl1 ti-

A B�tavia, 26. (U. P.) - A con:e- I
rem chegado ali as pO'n,tas de tri-. maior difusão cultural gestos dos 51'S. dr. Paulo Carneiro, vro à Biblioteca do Centro Aca-

renela de BalI elegeu o SI'. HadJo-! lhos da Central do. Brasil, con-I de nossa terra de Laguna e Addo Furaco, de Crp.s- démico XI d'e Fevereiro, COIl-
,geddin Daeng Mah"{l, presidente in-: cluindo dessa forma, importante ciuma, pl',es'ellles á rel.ll1ião. que tribuirás, assim, para a forma-
terino Ido ,parlamen't'Q_ do n'ovo n- eta:pa o prolong;:lrnel11to ferroviário I CASA MISCELANEA distri, pl'ontifical'am-:'be a eontl'ibuir tam- ção cultural dGS catarinen.w.s

t�do da Ilnf([on�sia. �felva cOl�strui� norte-sul do �1J:aJ�il, ,cujos traballhos I buiõora dos Rãdios R, C. A bém .pal'a a so.!p,nk!ade. e o, de um de amanhã!
ra o novo go,·erno que funclOuara vem sellido dlngldos pelo enge- I V;,..tr.r V''''.vuls. e D' rO't8Jl'iano do Clube que, alem de ("Campanha pró-livro" 00
t' r

-

dI'
- , 1 � v. a � iSCOS.! . d I C A XI d F .)a. e a 1'('a 17:é1çaO as e ·e'lç'oes. .l1hei1'o Demostenes Rockert. RUi; Cunselheiro Mafra Ülzer a vt'nela p,�!o ])1'4"<;:0 dJ CLiO',O i • .•

. e í"VerelfO.

r

Festa de
.

NatalClube Esperanüste
Florianópolis

Convc co os senhores sócios efeti vos dêste Clube e os

alunos do IV Curso de Pr inciplantes , que requereram a

admissão ao qu adr o social, para a Assembléa Geral que
será realiaada sábado, dia 28 dr> corrente, às 16 horas,
no CURSO DE HUMANIDADES, à rua Tra;ano. 36.
Serão admitidos 08 novo, sócios será eleita a nova Di i e

toria e sofrerão reforma os Estatutos.
Florianópo is. 26 de d ez emb eo de 1946.

GIOVANNI P. FARACO, Presidente

participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas

relações que sua filha
MARIA DE LOURDES.

de

I contratou casamento
com o sr, JOSE' VIEIRA

FILHO.

JOSE' e LOURDES
confirmam

Fpolis., 24/12/1946

f

em

em

"
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DR. SAVAS LACERDA
Cl;In!oca médico-cirúrgica de O1l103
- OUvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes doa
oontato

\tI(\1.11lSlJLTóRlO - Felipe Sclmll·
ôt, 8. Das 14 às 18 horas.

_IDfllNCIA - Conselhe!ro .Ma·
rra, 77.

TELEFONES 1418 e 12().4
fi 'Ausente

-,-

DR. ARMANDO VALtRlO'
DE ASSIS

'!DOI: ServIços de CUnica InfantU d.
, AS$istêncla Municipal e de

'.'
, Cartd'ade

IJ'lldlI,'TCA Mtl:DICA DE CRIANÇAS
'

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua NUDell ....
�o, 7 (EdlffcJ.o 8. FranclllCO).

Coll,oultas das 2 às 6 horl!,S
IUllSIDltNCIA: Rua lVIaiechal Gút.

lhenne. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
IIlIJlURGIA GERAL - ALTA 4)).
SURGIA - MOLÉSTIAS DE 8a
•••. NHORAS - PARTOS ...
Wonnlldo pela Faculdade C:e Medi·
cmna da Universidade de São

!RImo. onde foi assistente por "A·
«101' anos do Serviço Cirúrgico CIo

Prof. AUplo Correia Neto
CJro...zrgla do estômago e vias bj·
lI.'IIL!'es, Intestinos delgado e grosso,
:t!rólde, rins, próstata, bexIga,

atero, ovãrros e trompas, veríeo
ea1e, hidrocele, varisés e herna

CONSULTAS:
t!M 2 às 5 horas, à Rua Felpe
�idt, 21 (altos da Casa Pa.

ralso). Tel. 1.598.
IU!lEIIDtl:NCI:\: Rua Esteves JU

nior. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
-'XMiw do Hospital de Caridade '"

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA Mll:DICA EM GERAL
'&""1:"8 dos órgãos in temos, C5pte\alo

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe cervo •.
Doenças de senhoras - Partos.

-cm.ulta's diàriamente das 15 à. IS
horas.

.lI.tftlde chamado. a qualquer ho,..,
inclusive durante a noite.

VONSULTóRIO: Rua Vitor Meir...
1es, 18. Fone 702

III.1!:SIDll:NCIA: Avenida Trompc...là.
62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEN
!Dwe1or do Hospital "Nerê .. Ramas"
a:.fNICA MeDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
em..ultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
�bro \1lt08 da "Belo Horizonte")

Te!. 1545

, Consultas: das 4 á. fi horas.
Raidência, R. Felipe Scbmidt, l8

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -- vias Urlnãr!as -

Doenças dos intestinos, réto t!
&nus - Hemorroidas. Tratamen·

to da col1te amebrana,
FisIoterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vítor Meireles, 211.

Atende diariamente às ll,�O hl
I, l tarde, das 16 hs. em díame

, Resíd: VIdal Ramos. 66.
FODI' 1067

.....-- ....................-----------

DR. MADEIRA NEVES
M�d!co 'especialista em OOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prãtíca no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

COSSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

1I'0ne: 1.461 - Residência: Rua
PresIdente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
etonal de Medicina da U.nlversld.
d.e do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doeu
11&. Mentais. Ex Interno da SantJ
Casa de Misericórdia, e Hospíta)
Pliquãt.rko do RIo na Capital i.

deral
OLtNICA �ft::mc:(\ - DOENCJ\�

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Am@jj.

INETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultu

Das 15 ãs, 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carn
lho nO 18 - Florlanópolls.

DR. BIASE FARACO
Médico·cllefe do Serviço de Sif1!j�

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFliLIS AFECÇõES DA
PELE - RAIOS INFRA·VER·
MEl./HOS E ULTRAS·VIOLETAS
Cons.: R.. Felipe Schmldt, 46 -

Da" 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jaime Câmara, 40
FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

Residênci.a - Rua Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR.. s. CAVALCANTIM.
CUnica exclusivamen te de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBlLISTAS
Atenção

Peva o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENIU,.DA
Rue Conselheiro Mafra

ne. 94

I

r
Noraas_

DA BAJA'
'udatla IR 187. - NtIl.: fi A IA
mCEImIO� .. TBA:NSPOJtT1}S

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPiTAL E RESERVAS
Responsabilidadelt
RecetB
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Aol.755.97

67.053.245,30
\42.176603,80

I
I ,

I í

! I

I
j

"

, "

Transportes regulares de cargas' do pôrto de

SÃO FRANCISCO no SUL

Fror is nópolis Carlos Hoepclce S/A - C1 -- 1'o!ldo'le 1. 212 {ME0I10dR,EtMe1e:C'KSão Francisco do Sul - Carlos Hoepck e S/A - Cl .- 'I'ele lone 6 n

l in oculto num húlso do ()fWaCO,
um punhado do semeulr-s duque- I denrlo pelo Ajudante dn Base.

'1lle t:c.e�:l:� l��;�'P��� edifícios do La-I---C-'-Y-!i-T-R-"-S-o----n---E------
.....----..........--.....-

uoratório du Gener-al Elrcll'lc, em U .L. MOTORISTA
Nela Park, poL'{ o de Clevcland, I e

IOhiO, 1',(\[ consl ruido sobre umaj Serv ço de Prorit o Socorro de Automóveis
jazida lk pi ríl.e de J'OITO; o que,

I' Ensina-se a dirigir, automóveis

I �1�1eonL�c{o com o ox�gênio atrnos-
Amador e Profrs sronatIér ico, "S8e mcl al crrou . uma C11.-

"

I .(' lã I Teoria e prática - conhecimento do mot rmana (e nerrugcm ao 'C:';J)I'880 que, o .

nu OS1)::\I;O rio '15 anos, cot!slaIOu-j Ai fendem se chamados para reparos de urgência.
se quo o so�lho d� prédio Já foi I }\utopE i co la t�4 7.77

,erguido mais de '10 oonl.Imetros I

GA1'<:AGE UNIAO - PRAÇA GAL OSORIO 40
acima do seu nível pr-imitivo. I ._ ---,--.

.

.

'

_.__ o

4 ... quo dois médicos ft'a11Ce-jTenha �enlpre 13m coser uma garrafinha de
ses flz,Clmm I'l',ep,nlemenj,o curfosas

I .
ft D tR IIIVO . K �i O Texpeiicnctas sobre o I crnpo que I i-' i L I I « IN »

uma pessoa pode conter a respira- '

1. .. quo o cavalo, entre Lodos

os animais, é o que mais rapida
mente sucumbe á ação do frio.
2. .. que foi o estadista norte

americano Thomas Jeí'Ierson quem
íntroduziu a cultura do arroz nos

Iõstados Unidos. trazendo da Itá-

ção ; ,e qne chegaram á couclusão
de que, em circunsf.ância normais,
não é possível nermanecer-se sem

respirai- mais -de 45 segundos es

tando-se sentado e 50 ou 52 es

tando-se ele pé.
5 ... que o homem mais robus

Lo não poderá viver mais de dez

anos trabalhando nas minas de
mercúrio da Sibér-ia.

6. .. qrse, deipois de uma au-

sência ele mais rio '150 anos, os tu-
,

.

I barões tornaram a aparecer ultl-

I
mamente no Mar Báltico,

I

I
Diretores: IIDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. B'roncisco i I

de Sá, Anisio l\1assorra, Dr. }oaqL1im Barreto d� Araujo �e José Abreu. �

Sinistros pagos DOI:! últi.nl0", h) anos

Responsebilidades fi

98.687.816.30
76.736.40' 306,20

para NOV! 108M
Inform ações corn os Agen tes

Ministerio da fteronautica
BASE

QUINTA Z0NA AÉREA
AÉREA DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL
O Comandante da Base Aérea de Florianópolis, por ordem

do Exmo. Snr. Ministro da Aeronáutica, faz público para co

nhecimento dos interessados, que o exame de seleção para ma

trícula à Escola de Aeronáutica, será realizado nesta Unidade,
no dia 4 de Janeiro de 1947, ás 9 horas.

Os candidatos a referida matrícula deverão utilizar-se das

couducões da Base, que àchar-se-ão es-tacionada-s em trente

ao trapiche municipal às 6 horas e 40 minutos.

Base Aérea de Florianópolis, em 20 de Dezembro de 1946.
ALBERTO UCHÔA - 2° Ten. Av. Res, Conv. - Respon-

.--........,,_�._�- ------,--- --- __,..."------'---�----

de nav�gação
EM

NA.VIO-MOTOR "ESTELA"
IA
I

mExima rapidez e g�'l-intt8 pira tr"lnsporte de suas merc,d�ria'9.
AgrnUs rm' Fiori3nóp li,> CARLOS HOEPCKE S. A.

fo.bricante 3 di;<trlDuicO;'fH! das atam.adas con

iecçõsa "DISTINTA" e RIVE'I'. Possua um gran
de 90rtimen to de c :lsam iras t riscados I brins
bons e barato•• algodões, mor!n. e aviamento.
pall'a alfaiates. que recebe diretamente da.

Snte; Comerclantu do interior no s�mtido de lhe ta?;s rem uma

Floi'ian6poH!3. - jrILIAIS sm} 8lumt!nau e Laig�.

I
Imelhoru fábricas. A COi'iO "A CAPITAL" chocnQ a atengão dOIl

vieita onteli de efetuarem liUOIli compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Apoiando a candidatura de Aderbal R. da Silva ao governo constitucional de Santa Catarina, o�
fazemos p.or amor à terra que DOS serviu de berço, assegurando-lhe, assim, um futuro de te .. ·

licidade e prosperidade através de um governo baseado DOS prlnclpios de justiça, paz e trabalbo»•.
(Discurso do sr, Arno Meyer, candidato à Assembleia Emdual por Bom Retiro, durante a grandiosa:

manifestação ao futuro governador de Santa Catarina.

Em sua recente estada om..

Ibírama, o dr. Aderbal R. da
Silva, futuro governador do "

Estado, teve opontunidade de
assistir a ruma demonstração ,.

de "tíro ao prato ", na sede do
"Clube de Caça e 'I'iro Días .

CONCORRIDÍSSIMO BANQUETE OFERECIDO AO CAN- Velhos", dessa cidade.
J'>

DIDATO DA VITÓRIA EM JOINVILE NOS A.MPLOS � '\L
-

ES I l<"oi dispu�dJa a. "T�ç� Ader- .

_ .
'. ,4

• '-'., O
I bal R. da S�lva" lIll:t�tUlda pe-

" ·

t d D? HARMONIA LIRA E QUE CONSTITUIU A CONSAGRA-, los sre. Major Antônio de La-

Pingo a Pio rio I u.Umprlmen os e
I ÇAO

DO POVO AO FUTURO GOVERNADOR DE SANTA CA-I ra Ribas e Miguel Daux, gran-
EJ

I d no
TARINA. des apreciadores desse esporte.

Que Papai Noel dê aos n08- Im e a i' A p-rova teve grande concor-

sos adversários um Natal cheio Cartões·e telegramas que rece-I rêncía, saindo vencedor o sr.,

de sonhos felizes. Sonhos com hemos ,e agradecemos: I C O' N V II T E Silvio Pellizzetti, que recebeu, ..

u�'1las repletas de votos ude- Da Livraria. �o;sa., I fi assim, o valioso troféu.
nístas, por exemplo... I Da Sul Aménica 'I'errestres, Ma-

.

* ritirnos '8 Acidentes. O INST!TUTO BRASIL ES_TADOS-UNIDOS tem o prazer Homen�nem ao dr,� * , De Ubaldo Brtsighellí e sra. de convider aas seus essociados para tomarem parte no Uy •

Um afirma e o outro divul-I Do Tte. Getulio Lellis Pontes, «PIC-NIC» que será realizado domingo, dia 29. Milton L da Costa
ga, Quem afirma é' o conspícuo] Do P. Fr. Felisberto Irnhorst, O, A partida será ás 8 horas, devendo sair a lancha do e o

deputado Tavares d'Amaral; F. M. Trapiche Municipal (MIRAMAR. I,; �,: �,.:; ;"�'�� Em sinal d� reconhecimento'

quem divulga é o õrgão oposí- De Manuel Dias. pelos Ireleva;ntes serviços pres-
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1946. t

' M·
.

t'· P'bl'cionista. TJ.·ata-se de um dis- De Raulino T-Iom F·erro. aaos ao uus, eno u lCO"

curso que aquele relu'esentante (
Da Panair ,do Brasil. A SECRETARIA pelo dll'. MUto'n Lei.te da Costa,.

consficuo - mais uma vez - Do dr. ArLur Bl'asil Viana. culto procurador Ge·raI d'o Es-

perpetrou na Câmara. E entre De Seyero Simões. tado, os Promotores Públicos::,

as diversas falsidades afirma- De,J. BaüsiJa Pm'eira, Dir'elo,rl I iO I'�m fund�mi1�nto
resolve'I'3!m prestar ao iI.ustre·

das e divulgadas está esta: da Irnpnensa Ori·cial do Es,tado. ,o U '" Ua = contelI1I'âneo eXlprelssiva home-'

lllagem, a qual cOlllsistirá na"DedfclJrou o oradolr' que o pró-
F t.d

DA SECRETARTA DO PAlnIDO TRABALHISTA BHASI.LJ<;IIW o,jjerta de artís,uco rádio.
prio InterVientor eria me,mbro ODO�r�m�s re I O� Não tem fundame.nlo !) pro:l0sLo rirma,do por pl'C'l'(,lISOS
d D· t'· d P , D d S Y ti lU aJ trabalhista's ,e espalhados +llTl hÜlleiLins, J'ú qne não s.e Ir.Ma cio.l A entrega será' na 'residên-
o llrel ono o . l:j. .' e· an- Na Te,lefônica, encontram-se re-

.

d h d'ta Catarina". I
e'lementos filirudos ao Partido TraballJista Bl'asileil'o, (,·TU cuJas Cla ,o omel1'agea o e ao ato

lido.s fonogramas DaI'a: J'i.leiras nã,o exisLem ala& rJ issidentes. Mu ilo Flmbora po�,:;am ser

I
estarão presentes os Promoto-

�ue o sr. d'Amaral desres- Ures:Les BiLLencourt _ Ari Ra- Irabalha,do.res, airllda mo",mo a,s,sim si fo,s�·em recon]1-e,c,idos a. quem. l1e,s Públicos dá Crupital.peIte a Verdade.. compreende- mos _ Osw.aldo CaSita _ Caetana lhes emancipou, wmo Ü' fez GElILulio Varg-a.'\, I criam !lr\jo (l,r
se. lUas que não, l'.espeite nem. Casta _ Leog'ildo Mendes _ Ali- apoiar um pUirtido como a União DemücráUca Nacional, Que pOl·
1 b I <todos os moios ,e mo:ClUS, combate aqL1e�o gTande JH'ns-ileiro Hnesmo o,s prop,rIos ea e os_ 1'1'0 .'.I·111'''.I·'da - AI'11t.Oll Almel·.d'�. -'-, 'I l b' 1 di. Ib _

-"\. "" ",es:pecla men ,e a sua O: ra. socla, que o Parti· o J l'alla lllsta
ra,ncos� e que da o que pell Joao BonzaIto _ Emanoel Llbera- Brasihe.il'o de,f'Nl:Üe () amplial'ft.

�ar... to _ .snvano Gonçalv.es.
*

:� * I
O motor que fornecerá luz á

I

Capital não é eleitoral. Eleito
ral é a mag'ua dos que não po
(lerão el:plorar mais a faUa de
energ'ia elétrica.
E iso de qualificar de eleito- I

1'al a soluç,ão de um problema,
só mesmo �a cabeça "ilumina
da" de queDt já vê, no escuro,
a eôr negra (Ia, derrota. !

EFES &; ERRES '

� -,_

�1o,lan6poUt, 27 !te Dezembro de 1946

�.-- -------��----�----�---------------------------

o Part.ido SOCIAL DK\IOCR.\TICO e () PnrLido TH.ABALHISTA

BRASILEIRO sugerem ao couciente B livre ele.HOl·ad,o catnrí

nense, os seguint es nomes, 11()]' Iodos os titules rcspeíaaveis e

ilustres:

Caravana da Vitória
Novas conseqreçoes ao Iururo

de San'a (afarioa
Jaraguá, 26 ·(Estado) � Ohegada

ás 10 ,horas de boje, a esta cidade,
a Oaruvaua da Vitoria foi surpre
endida com urna grandiosa rccep

cão por parte dos Dir'etóríos .Muni

cipal I' ri istra+s, e mais os direto-

governador'
rios de Joinvile G Guaramir ím, da Sociedade Espol"Li\a Acaraí, 11'.<

alem d'e gr-ande numer-o üe corre- distinta senlroríta Lair A iroso, que,,,
ligtonários. ao terminal", orercceu ao ilustre'

Logo a seguir [·eyp. lugar o em- oatarineuse uma art.istica corbeile :

polg'aul'p comicío lendo saudado o de flores naturais, sendo enlusias-

Para Governador do Es.tadn:

DR. ADERR>\.L RAMOS DA SlLVA

Para :-;'('lladol'es:

nn. LúC10 GORHÊ_\'

DR. FRA�CISCO BE�JAT\'1JN GAU�01'TI

Para Sllplentes de Senador,es:

DR. Ac:!'UPA DE CASTrtO FARIA

DR. ERNANT BTTB:\'COURT COTRIN

Para De.putado Fe.ckral:

DR, JOAOUIM FTúZA RAi\IO;:\

Para Suplentes de DepuLados:
DR. AR1STIDES LARGURA

DR. L1WBERTO LEAL

dr. Arlerbal R. da 8il\'Cl, em nome. ticamente aplaudida.
�rguira:m-s,e-Ihe, com a palavra,.

os drs. Mário Tavares, em nome do-:
eleitorado pessedista local, os rlrs.,
Lurio . Correa, Arquimedes Dantas, .

Agr ipa Faria, Azevedo Tdlha, Tte..
Leónidas Her-hert, sendo to<:!ps deli- .

rantemente aplaudidos.
. .

.

Por fim falou o dr. Aderbàl R_
da Silva, que pronuuciou substan- .

cioso discurso, constantemente en-

I recortado de aplausos. Houve,
após, um almoço de 80 talheres, no
(ll·ande HoLel Ceul ra l.

EM CORuPA:

Corupá, 6 (Estado) - Rumando

para a localidade de Corupá, a Ga

ravana da. Vi tór ia foi expressiva
menle. homenageada, na passagem,
em R,p'lorcida, e depois em Corupá,
cujo povo hipotecou inteira soli
darierlade ao candldato ela Vi,LÓl'ia_

As J.6 horas leve lugar, nesta lo�

calidade. o jan lar de despediria, que:
contou com a presença dr slemen

los de destaque da sociedade local., .

Jaca Aderbal
,

iRe da Silva

frigemeas
:Na localidade de Arrozeil'a$ ,

em Timbó, a família Leandro '

BertoMi-Maria Bel'toldi foi,
ante-Ü'ntem, acrescidn, de mais,
três robustas meninas. As tl'i
gemeas terã.o os nomes de

lral'g'al'id'a, Jl'Ial'ta e l\'Iaílalena
e com' ehts o casal B�rtoldi te-' .

rá. a sua prole somada a treze�
O fIr. Adel'bal 'Ramos da Sil

Y3, tendo conhecimento do
fi u. S p i c i -o s o acontecimento,
quand'o de passagem por Arro

!,;'eira, dirig'iu-se ao Hospit511 e

visitou o casal nel'toJdi.
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