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Car'avana aa .·Vitf�
Rio

-

do les�o, Itoupav�, ,�assarandu�a e a çida�e-,'glgrio�.� ..��'
sancIOnam a vltona da .candldatura·· Aderbal: R•. da � S..........

,

para Rio do Testo, onde chegou ás aliás hr ilhanttssima, o orador des-. Germano, onde lhes foi oferecido vam a lodo o instante e a banda

10,15. fez as intrigas que elementos me-I apr-imorado lunch.
'

. local se fazia ouvir, acornpanhan
Grande era a massa popular que, I nos avisados vinham te081nOO em I Dando cumprímenío ao progra- do o entusiasmo do povo.

ansj·osa, aguardava a palavra do torno do partido do qual é, presi- ma elaborado, a Caravana rumou Do palanque armad,o, se frze-

dr. Aderbal Ramos da Silva. dente, enaltecendo os méritos do' para ,Itoupava, onde reinava o rarn, então, ouvir os oradores,

Iniciando o comício, o sr. Alfre- candidato do partido major-itário. I mesmo ení.uéiasmo. pela visita que
'.

O primeiro .à fazer uso da pa-

do Campos, candidato a deputado Logo após, fez uso da palavra o: ao povo daquela próspera : locali- lavra foi 'o sr. Ricardo Witte, pres-

S d Candidato da Vitór ía, cujas pala- ,.dade !,a,�ia ..
o cemdidato ,da,�. J·onças., tigioso chet:"e ,p,

o,I.�t'OO
na,qoo,,Le irn-

pelo P. , . D., apresentou o can i-
, "

dato da Vitória ao povo do Rio do vras foram intensamente aplau-,I major-itárias. '; , portante, setor do mUlllCliplO' de

didas. No Hotel Haco, com a par,pclpa-' Blunienau. O DF 01', apresentan-
Testo, que -O aplaudiu entustasti-

T inad f
. , . ção de aproximadamente uma I do o Candidato d Vitória foi fe-

camsnte. ermm o que OI o comicro, a .,... _

Trocados os cumpr.imentos e A seguir, falou o dr. Aristides Caravana da Vitória amigos e C01'-
centena de correligionár ios, fOI a lícíssímo em sua' alocução, arran-

I,', ,.

di
� , , comiUva homenageada com um cando vibrantes aplausos.

apó.s ,br�we palestra com seus ami- Largura, presidente do P. T. B. em re igtonarros se n-igu-am a mag- "

.

" Alfcedo
'i"

' .. "

d H a' almoço pr-imorosamente orgarn- Fala, logo após, o sr. I' t:i'U

;gos, a 'Caravana da Vitória seguiu: saota Catarina. EIlIj sua alocução, UI ica resicencia o sr. erm n '

zado.
I C8Im.j)Os, que, corno o orador que o

Ao ágape falou, 'em nome da mo-] precedeu, foi, também, muittssí
cidade blurnenauense, o sr. Os- : 1110 aplaudido.
mal' Garrozi, Que' saudou o Candi- A seguir, o dr. Leoberto Leal, a

dato da Vitória. quem o povo daquela prósçera co-

A0 final, usou da palavra o sr. muna devota grande simpatia, fez
Alfredo Campos e, em segu ída, o uso da palavra, sendo. sua magis

,
dr. Aderbal Ramos da Silva, cujas tral oração recebida com demora-

orações foram aplaudidíssimas. da e entusiáetica salva de palmas.
Prosseguindo cm sua marcha Ocupando a tribuna, falou o dr.

g'loriosa através cio Estado de Sta. Aristides Largura, que foi, como

Catarina, a Caravana, já ·então en- os anter-iores, também muito

grosada por numerosos autornó- aplaudido
.veis, chegou a Masaranduha, ond� Einalmenbe, fala o Candidato da

compacta massa a aguardava na Vitória, Antes, porém, que o pu

praça de esportes do Massarandu- 'desse, o pOV'Ú de Massaranduba, ati
ba EsporLe Clube. Thojões espouca,:, Continua na' pag.' 3

Blumenau, 3D (Estado) -:- Ainda

sob a m.agllífi'Ca ímpresão deixada

pelo povo itajaíense, na magist..r!il
cansagraçã.o ao Candidato da Vi

t.ória, dr. Adernai Ramos da Silva,
chegamos a Blumenau, onde 00 can

lilidaLo já vitor íoso era aguardado
por, inúmeros amigos e eorreldgio
nários, diJ'eLól'ios local e distritais

,dos Partido Social Democrático e

Partido Trabalhista Brasileiro.
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-P'-��I-'t-·���-P��t-.-d�'�'. Interventor
"0 I rca ar I anaoa, De�ke

Dr. Nerêu Ramos
Chegou, dom tngo, c.OIIllJO fôra

ammciado.: o exmo. sr. dr. Nerêu

Ramos, vice-presidente da Repú
blíca, que foi aguardado no Base
Aérea por raimerosíssimos amigos
e corr-eligionár-ios.

,S. excia. que, do ,C8JITliPO, r,umou

dh'etamenLe para a sua r·esidên

C'ia, rLem sido vj.S�Ladj.SlSiIillO, ao

mesmo tempo 'que 'muito C'llmpri
menLado piela sua pauri6tioa ao(.ua

çã;o á 'uesta do Senrudo, onde pela
Slua i:lll,eligêllci,a, ,cul,tuna e supe
rior' orieIJItação Lanto tem &8Jbido

8ingnal1Jdie.cer e di.glni,fi,car a 1,e·rra e

a g'ente bar.rig�a-vertde.
"O

_

Estado" sanda o gralnde bra

sileiro e apl�ovej.ta o ,ensejü para

ang'uraT-lhe f,e!i.cidatdes no decor
['·er do ano que amanhã 'se inicia.

ELEITORADO CATA-, Temos um Diretório constí- Caçador, 24 de dezembro de IDntre os, catartnenses ilus-
RINFN,sE tnrído de 30 membros e todos 1946. tres que, d'e ma.neira saliente,

,Infol'll1JêlJm-lDtS do gabinetJe da eSltão Cloêso,s e unidos e,m torno Oo,mpanheiros do P. T. B. sabem honrar a te'rra natal pe-
Presidêllcia d,) Tribul1Ial Iliegional do ,que decidimo,s em nossa' Levamos :vo conhecimento de 10 seu, labor construtivo, há,
EJeitoml:

. I Convenção, confior,�e be� � todos O;s diretórios do Partido um lUglar de destaque para o
"O ,e'l�i,toralo ,toLal de:ta Clr-I a.te.sta o presente OfICIO, qlUe e Tlraba1hi,SJtas Br�si1ejro de San- dr. Udo _ Deeke, preclaro intel'

eunSClIçaO', ai glU, no ctOIeti1ot.� ano" fwmado por todos Os nossos ta Catarina, que é fa1sa qual- ventor ,do Estado.

� 2GL182 ele' l'e8',,:mm 19Hi lú,r'am i oOmpanheiros do Diretorio. que,r propaganda feita por Pers.anaHda:de que concen

lnS'(lI'l1.�:;, 4.94� f:J1 e l,to,r·es, e foram Necessitamos que o dr. Lar- WaLsim Nunes Garcia, e ou- trou no estudo uma vigo,rnsa
de01'eta�jos 1.274 call�ell81mentos e gura seja notificado desses tI"OS udeni,stas de Cacado!' cO'In inteligência e que aformoseou

,exc!u:sões. ,

No LO'tal do ,oe,�eitorado a.contec,imentos, para que não referência ao Partid; Traba" no trabalho um caráte.r iliba
€8ta l�1JcIUldo.o do mUI1lClP�O �e I

venha a eSltranhar ISe pOirv,en- lhiSlta. o's irabalhiSlta,s aqui não do, são de longa data. os inesti

Xa.pe�o, que '!lo' eleva a 9.42n eleI- tura os nüssos in'imigos Iança- fizeram dissidênoia não acei- máveis serviços que vem p,res-
1 ofles" -

"

1 b. re,m 'mao de 'OUtTOIS recursos taram proposta nenhuma da tando a nossa g e, a.

mais �epugnaI1tes. U. D. N. Pois os tais di,s-sidf.:''ll- No trabalho pe�si'stelIlte do
PARTIDOTRABALHISTA IdêJI1ti:ca notificação, pedi- te,s daqui sãJo elementos nde- gabinete, num religioso culto

BRASILEIRO
, mos seja feita a imprensa des- njstas disfarçados que pretell- aos seus devéres, honrou, com

�ÃO HÁ DIS�IDÊNCIA EM sa Capital, ao dr. AderbaI Ra- diam minar o trabalhiSltas e a nobre pmfissão de enge-
MAFRA E NEM EM mos da Silva e muito especial- foram 'expulsos por nós do Dí,- nhei.ro, 'o carg9 a que o altea-

CAÇADOR mente ao dr. Ge.túlio VaI"gas, retórió. mm os seus mel"ecimentos, á
A Executira Estadual do P. nosso Presidente de Hon�a, Qualquer pr.opaganda, feita testa da Secretaria das Obras

T. B. receb:eu os segruintes ofí- pois o 'seu ,nome e,stá sendo' ex- por eI,emento,s dissidentes aqui PúbH.cas e Agricultura
cio e telegra,ma, respectiva- pIorado, deshonestamente pa- não merece atençãQ do Traba- Chamado a /presidir os de.sti-
mente de Malra e Oaçador: ra se faz,er propaganlda em to1'- lhista. nos dia Estado em uma hO'1'a

IlJmos. sra. melmbros da 0'0- no do nome do .candidato da grave e de tremendas respon-
missão EXiecltiva ESltadual do U. D. N. Atencipsas, Saudações sabilidades, aos interess:e,s da
P. T. B. E lLO ,finalizar, todos os com- Viva o P. T. B. Viva os Tré,t- cole·tividade vem consagrando

(Seçãio d€ Janta Catarina) ponentes do Di�etório, firmam balhis,tas Honestos. as su:vs energias, 'e,squecido de
FIo.rianópo'}i,s o presente, IllIuma demonstra- si para só 's-e l,embrar do bem

Ao fi;I'\mairl1l0S o pre,seu,te, ção de solidariedade ás deci- (Assinado): A1t�no Bueno e estar do pOViO.
A EçQUERDA DEMOGRATIGA E

d· f' d
' João Cardoso, DeLegados Con- . ,A L E Cpe, Imos la . lnesa e no,uf,icar sõe,s tomadas 'na Convenção COnIWI'V'OU-as; assim, as soim-

R" 30' E i O, :-
ao dll'. Aris,tides Lrurgura, nosSlo em J.tajaí, ao P. T. B. ao "dr.

vencionistas , pa.tias e .o res,peito que sempre ,10, '_. - sr. J03iO Manga-
P 'di .. d H "'b" t d bewa, ;presldenúe d.a Esquerdlà. De-reSI en..e i6 onra, que, An-I Aristides Largura e ao nüsso SOoul e lUlS'plrar a o os e cre- , '

_ , .

tônio A. de Almeida, membI10 cand,idato ao P1ovêrno do Es,ta-
REPERCUfiSAO DAS úLTIMAS denciou-'se cada V'ez mais á es- n:ocmtIca acaba de. defInI,r a .pOSI-

I:> NO'TíCEAS oS,OBRE n "e' "',"'O" ç'la do sell PaI'tIdo ""m faro ddemis·s,ionár1odo nosso DiTletó- do, dr. Aderbal Ra'mos da Silva. J'>.pETEB I'-'," l,'A"U
_'i,,)

Uma de s-eus concidadãos. I
,." ,

.

.

,

'

"V',
",e �s'

rio e figuTa 'sem a m M f 18 d d b
,.o

M,'t
.

t t 't postuladols da L!ga Eloeltorel Cato-, .

� enol' ex- ara, 'e ezem 1'0 de l!; .ot JU_:;; as,
d
po,I' an o, as

lica. Em carLa dirigida ,ao- s'r. Hil- '

pressão p()lHtica e social, o 1946. S. P:a.ulo, ,:10 (E.) - As n.otícias malll�es. açoes e apreço que, '

qual stev em 11'0SS C d t I II.' l d' 2-9' Ih f t 'b t d debrando Lelal, preSIdente da LEC"
_

e
.

e' , a. �veI�- Saudaçõe,s Trabalhistas i
p1'oc,e eu es ,( o 10, on,em publi- llat '\_ e orad,m 1'1.U a as p�- 'es:ela'l'e,�e o sr. Mangaheira que a.çao na 'CIdade de HaJaI, deI- 'cadals ,pela lmpDensa, sobre o "ca- o ransoCur,so e maIS um anl� .,. , '

xando-'se influmciar pela ca- I
Assinado: AbelaJI'do Luiz de so" petebilsla, Livel'am gnaJide r'e- versário natalfcio, e que COllS-

ESQ-ll'e'nda
1
.. DI�mdtOClratlCl!�b Id'leCOjl1ihedce-ravalla U'�

.

Ia q ,� dOI" J' C I d M' I -

t't
.

d' 'd laos
,s'eus rI la 'OIS a 1 e1\ ae,e e, " uenlS, uau,uo e I lveIra:, .ase· ar. -os e ... 1- perl(lL1issa;ü nos mciüs polHic,os desta' 'I mram por 's'e'm UVI a uma

.',
h

"

d
cflenl}a l'eli.g-iosa e mesma a de di-sua passa·gem ?or e'sta cidade, randa, P,auao Gmlherme P:fau, Oa,t)ital. A.s decl.araçõ'es do .s1'. Baoe- flxpresslva omenaO'em e

'

�

I' ,

"

f bd d' I vergir publicame,nte dos pOl1 tos doO'?,ceitJou 'a tTi·stl€ e vel1gon/hosa AugUlsto Fer!l'eira, ,Antônio Oli- ta NeVlBs, presidente do Diretório ap aus'Ús a sua ecun a a illl-' ,

JnúUmlbênc'ia, plra s'ervir de ll'iski, All'lando RUimor, Lizan- N.a.ci,onal do p, T. B., di-wooo que nistraçã.o. 1�;coçS;�m.:el��:�'S�;ni�����7:a�:.
con-

"ta'Slta de f€t1l1o", encabeçando dro CidTal, Raul d.e Souza, o.s- nã,o havia ll!enhum deoo)"tendimen-
b ' 'I � d '

AcrescenLa que desta :forma não'pai res ope1jal'o,s õcais, a valido Ferraz e Jesus, Gerson to entre o, sr. Hugo Borglli e .a di- eJi,La,dor ao sr. Hugo Borglli é cOIsa

I poct-erá' a Esquerda, combaLer ofi-apbiar o caIlididllJto da U. D. N. Fe,�nandes, J,oão Cl'imaco dos reção central do partido; o ã 'el1tre- oerl.a.
'1 I h'" Icujo partido eSIÚ lançamdo mão. R ',s, Ady Ferraz de Je,SlUis, Ro- vi,sLa do SI'. Joã,() Alberto, con1'ir- O

',-,
Clla menie nen un U!O'S poslu ados'

de todos os I'Iecil'l'iSOS disponi- e:ndo Gomes, Paulo Ti'buski mando.a sua conferância 'Clm São l
S;'. :Rugo BOl'gll1 naoh_ cnegou da Li'gla EJ.eitmal GaLóJi,ca. A ,1'e8-

, Ol) ,em. E esperado .aman a, 1)lelo,s posta do 'sr. João Mallg'uheira, ..veis, pa,ra Ise aglLnrar á fonte Juv'enal CidTaI, Augusto E.' Paulo com o -candida,to trabalhis,bl, seus companhell:os. die partIdo.
r arprovruda p'ela oomi.�sãa nacIonalcOll'Tente tra,balbista, ,gerv�ndo- MOIreira, ,Manoel Prelstes de ao melsmo bempo que afirmou Ler Quanto ·aos dlssldenLes do prB, da E. D, f,o.i cemsidel1<l!d.a cümo sa--se mes:mo por ínte'I1médio do As,sis, Antônio- F. Lealldr'o, fica:do o sr. Bo,rghi eufori,CtQ depüis �onLmuam 'el,es na me,sma p'Üsição t· f t6

'
,

aludido teSita de ferro, para 'lu- F1rruncis'co Screnlski, Antônio da visita do sr. Getúlio Vargas, dle- ,e nãO' dão crédito ao noLi.ciál'io 'f'a-
IS a na.

dibriar os trmbalhadores, com o Resi, Nabor Marsaneino, Lúcia r,am a impressão, a muita gente, vorável ao sr. Hugo B01�ghi. O sr. NO T. S. E. O RECURSO CONTRA

,Prestígio do I10sStO Presidente AIlVes Ferreira, Camilo Gelb- de que (} ·ex:-ditadol' a.poi'ar&.'o cau- José JUiIl,q'lleira, que regres.sou on- O SR. lIDO BORGlIf
de Honra. cke, Osvaldo Zoelfeld, Frrun,cis- F,lidato pela Convenção petebista. Lem do Rio, infamnou-llOos que a Rio, 30 (E.) - Deu entrada h'Úje
Tal atitude ,como é natural, co Santos, Ervino ArthUI: E os oOomentál'i'Üs DlOisse sentido ga- situação continua jna,lte.rada 'e que no Tribunal Sup,erior Ele,j,Loral o

está mereoendo ao maior repul- Grohs, Wi<lly Augusto Voos'- nharam tJerl1eno com a publieaçao o. mandato de segurança ,s'er:;\ im- l'ecurs'Ú ÍIllterpo.sto contra a can

sa no seio não SÓ do nosso Di- Nes:tOlr Xavier de Oliveira' lde uma nota d·estacada de u.m V86- pet,radl} pell18 s1's. P,edro'So Junior didaiura Hug!o Borghi ,ao governo'

ret?�'io, ,com? I}m todo.s os João Brazili Carvalho e Alà;!pertiill'o desta Capital, nTo['mando e FrllLa MOI1eil'a ao Sup-21'ior Tri- de São Paulo, reTll'Cllido pelo Tri-
meIOS tra,balhlstaS. Oosta. com ,�egUilla.nç;a 'que 1) ...poio do ox- bux1al E1'ei,tOl',aJ amanhã. • bunal Reg'itOllal de São Paulo .

�CAVEI RAIE KOl
o INIMIGO N.· I DAS FOR.\IIGAS
o genuino CnYEIR�BfKO é

•um formicida em .í. de .-

purezl Darantióa di 96-98%
'

HatH, o terrivel veneno Cla·
neto de �óoio, de efeit'· lulminante, que
exterm'na implacàvelmenle 3S formigas,
Aplicaçáo fácil. Reg. e ftprov, desde
1926, pelo Servo Defesa Sanitaria Vegelal,

FRODUlOS BtlO LIMITADA
C. Postal2475 • leI. 4-1445

S. faulo

•
•
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humorismo fino
Radio Brosíleuo

Rua Felipe dé Oliveira, 21 -
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Te}. 2-9873 - São Paulo
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Vumprimentos de II --IB!�:!!�!��dOtemo, os ,O-

I 4sl1��SÂTES
guíntes atenciosos cartões e tele- Reclamem imediata _

o humorismo no rádio está mui- é a vida de dois individuos que

tegrarnas de boas festas: \ mente qualquer -írre-
to explorado, Não. resta a menor'j são inteiramente contra ,o

Lmba-I_ Da S. A. Moinhos Rio-Gran- gularidade' na entrega
duvida de que, hoje em dia, o que: lho, mírnígos do intimo do labor

denses. I de seus iornaes.
maJÍls se tem fei,Lo no "broadcas- I

que tudo fiaze:m para viver dei&can�
_ Do sr. A.'I1tõiüo Apóstolo, co-,

Lfng" é humor ísmo. O que entl'is-lsadamenJLe, chegando ao extcemo

mercíente.
-----------,-----" tece, porém, é que nem sempre é. de conseguir cartas de recomenda-

_ Do OeI. Loees Vieira, operoso" •
sadio e i-ecomendavel o que se ou- I ções para não arranjar le:mpr,eg·o.

prefeito da' Capital. JOAQUIM CABRAL DA ve assiduamente nas emissoras, Mas essa grande aversão dos dois

--' Do sr. Ary Lentz, diretor de SILVA e SENHORA nesse geruero. I intéressamtes tipos pelo trabalho

Contahilidade da Prefeitur-a Mu- participãm aos seus pa-
J Já disse um J'i lósofo que fazer fa-los passar por horas amaegura-

rrícjpal. rentes e pessoas de suas
graça é uma coisa muito séria. O elas, de Í1nbenso_,Siof-ri<mento, de aba-

_ Do dr, Ydmar Corrêa, ilustre relações o contrato de paradoxo merece ser observado, timrlll!LOIS constantes e é assim, que,

médico e presidente da L. B. A. çasamez:lto de seu filho porque 'o bom humor-ista .nasce fei- seguindo aquele notável pi-mcipio
_ Do sr. T,Le. S. Arcoveroe, da JOAQUIM, com a Srita. I to, como nascem os poetas, os ar- Ji losóf'ico de Charles Chapf in (Car-

F. A. B. MAURILIA CARDOSO, I Listas, 'os escr-itores, os oíentístas. lil[.os), que Ghiaroui consegue ia-

_ Da organização Atalaia, de filha do sr, Manoel Ninguém se torna humorasta por zer rir com o sofr-imento de Tan-

P. IAlegl�e. Cardoso, residente em
vontade própria, assim como muito credo e 'I'rancado,

_ Do sr. Flonísbelo Silva, pro- Canasvieira.,;/
ddf'icil seria a qualquer pessoa ten- BRANDAO E APOLO . NOSSAS SECÇOES

prielário -da Alf'aíataeia "O Uníco "
[lar a poesia, a pj,�-tura OIU a mu- Os iln:Lé.rp'J'BL.es prfncipaís do pro-

Direção de: .

_ Do SI;. Julio N. Herrera, dig- síca, sem a menor tendencia men- grama que, atnavés as suas emilS-' N::aR:����aS FILHO

no .consul do Uruguai, J1JB&ta ca- MAURILIA e JOAQUIM tal e espíeitual para qualquer uma soras de ondas curtas (PRL-7, em Notas Locai.

prtal. li
confirmam dessas antes, 9505 1;:08., PRL-S, em 9720' kcs. e Artigos de Redação

_ Da J. Walter Thompson Cam- Fpolis., 25/12/946 I
Por 'E'lS'S·C,S e ,QuLl'C,IS motivos, nem PRL-9, em 1'1720 kcs.) e médias

Página Literári�

L
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pany do Brasil.
udo que <ouvimos no rádio é de (PRE-S, cm 980 kos.): a Nacional Crônica da Semana

_ Do .ilustrado dr. Bogério Viei- f,'\to humorismo. \ do IUo irr-adia Lodos us domingos, Eiconomia e Finança.

Da, deputado federal do P. S. D. Mui t.a gente confunde O mau ás 19,30, são figuras elas ma'is po-
Vida Bancária

r!; t ri
.

d
Nota. Científica.

_ Do sr. AI1tur Brasil Viana, SYLVIO PELUSO e
",lOS o. as VIU! ais picarnes e pouco pulares do rádio do ícau-o e do Notas Rurais

aínvo pres-idente da Caixa Econo- SENHORA
Iaanil iares com humor-ismo, E' o cinema brasile.{l'os. Apolo Corvea, Estatística

mica Federal em nosso Estado. mal da graça 1110 rádio provém quese Llwnou um elos al'tisLas maioS Nem Todos Sabem

_ Do sr. Valmir Gomes. I
Tem o prazer (le parti- jusbam8flllLe dJesLe eCl\ÜVOCO, o ·que famolSDlS dos noss'os palco.s, \'iv'ell-

A. DA·MASCENO

•

Govêrno do Estado
•

_ Do pirutor conúElrraneo Acari ·clpar o nascimento de motiva que as enüs·sü<ra.s se tm- do Igoza:dIÍlSis.imüls pa:po�" 'em teatr.OIs Notas da Prefeitura

M,arga'rida.

I
sua iilhi�ha p,reg-nem ,ç1e Lo:da .a .soJ:lLe de hUIno- de l''8v-j,s:l,alS e ,encH'rnanelo oom mae\'l- Vida Escolar

_ Dos srs. Gappuocilni & Cia., E L I S A B E T E

I
r;i,sLas exploTado.res de chulioccs, á ,[,ria, a,1) li:l!do de Granct.e 01;0,10, b Religião

'd
. I' I

Jurisprudência

impol'lwdones de tiru[las para im- ocorrI o no dia )3 deste gmsa í'e Jóm humor. fi.po· do "Mule.que Tambm'illTI "., in- V:ida Militar

preSlsão. mez. BONS P,ROGRAMAS lorpnetoll Lambém nma iIl1Jini.da,de Notiel!rio do l';xterior

mant;: ;:� ::::: ::.:e:n:::;a�.I: il.I F.P_O.I.i.s•.'.2_7111-.1.2.-.4.6•. :�t���:::',:iS�T�:.�e�r:�:�; :��i:���fE:L:��:�:::;:E I
. :f�:�r�c�.

e do seu dils:ti<IlILo llepres'entainte J já estãü s(�n:ti,ndo que nã:o é mai,s 1al(}l0 de Gilda de A1:weu, Delo'rges Assuntos InterDjlcionài.

S" Couri. JOAQUIM CABRAL DA
c·am aqlllel,e oonrlenaV'el pi:'incip·io OanÜinha ,e ou�ms. ApoIo Correa ��:�::sO:e Redaçlio

_ Da Cia. T. Janer, do Ri,o. SIL,VA e SENHORA que se faz hUlllo,ri,smo no "sem fio". paSlSOU, há pouco, qua,Lro anos em D. 11. • .AQUINO

_ ;Do 'sr. Capitão dos Portos E, como estão sendo oondenados Buen�os Ai,res, ,conLl1a:t3Jdo pel,a Rá- Fatos Policiais

par. ticipam aos seu.-s pa- I
'

.

t d' V'd Soe
des'Le ESlt3Jdo, oap. de oorveta M'en- pe las prop1',i.a,s t'iS' ações esses pr.o-

. ,110 El Muruelo e por alguns LeaÜ'Üis I a ial

rentes e pessoas .de suas I i"I" 'b '1,
. Vida Feminina

dança üabral ,e de seus diDJTIOS

an_1
,grama,s pouco aml! -ilal'eS, es",,1. tam- e 'ÜiluElS" da ca,pihal pOl'llc,nha, e,

O'" .... relações que sua filha
• Magazine

xiliiaI1els. '. M
bém diminlUindo O numero de hu- volilando ao Ri'Ü, tm'l1'ou UJO auge PEDRO' PAULO M.A(!H.l.DO

_ Dos ,Serviços Aér,eos Varig.
ARIA DE LOURDES,

I
mori,s·bs 1110 tniICll:'ofone. da popul:ni'da,dé, viy'endo o tipo do Esportes

contratou casamento
"'

Il' .[ I d 11 d
com o sr. JOSE' VIEIRA

S o c, por ,an.o, uma· emÜlllis,l:nl' Ntl1JCa, <Ü .no p,j�ognama do Ghi,;:m'oni. FARMACIAS DE PLANTÃO
çã,o viva 'e irut:ems'sanIJe ,de que sobe Brallldã,o FiJ.ho, por sua V'ez, e 'Estarão de plantão durante �

FILHO. dila a dia o .niv,el inl.eJectúa.l do. um v·elho nome ligado aos palcos' e mês de de7.embro, �s. Sleguinte!r'
rádio Q!'asille.iI1o.

I,aos
miaofones IJrasil<8I�ros te,ndo farmácias:

DeJ1lll'le -os prOgl�amas m;i$ fa- irabalhadb 'em tad�.s as capitails de.
1° domin�o :._ Far;mácia 'NelsOllla

masOÜls do l':ldilO, atualmenbe, no Rio illsbados do país, realIza,ndlo Longas -7Rusa�baFdelIPe �hmláDt: M d
.

_.
: o - .['·arm Cla o erna-

de Ja,nelro, destaca-se ,no genero eSC·lH·S'SOe.s 1,81atnaws 'CiOm elffil(lo.s - Praça 15 de Novembro.
humoniSlLi,co niquele p'opulal'i'fJsimo eneabeça"cLüs' po,r d,en]'enLos do,s I 8 domingo - FarmáJcía Moderna.
"'�ancI'ed,o e 'l'ra,noCado", que Glliia- ImtÍls <1Jc.l1cl(}IL3Jd(]lS na üena naC1l0ll1al,

-- praqa 15 de Novembro.

r'<Q,J1i elscreY'e. o a RáJdii,o NaCIOnal ino!usl\�O Jaime Cos{a, Pl',O'cópi,o A 1t4 �abado - Fa:mác�a SaDto>

,. 'I
I

d
'. . L\

•

D' I'
.

n ômo - Rua Joao Pinto
aJP!rElSElll!.ua tÜ'('ÜS oÜiS ommgJos, as .I"Cl·l�(llrCl,

.

u ema e Odl!on, Pai:" 15 domingo - FIar .< •• S' t
1930

.

I. t.
-

d A I
..

('1'1'
.

rn",CIa anç,

, , na l.lJJUenryl'C açao 'e ;po ü me!H'1l1l •.,1 voa ,O mmtos ÜlLlll�OS. AntÔnio -' Rua 'João Pinto·

Gorl�ea, Brandão l-rilho, Emla Dávila Bra,nd�o ingTesisüu no' rádio p;a.ra 21 sábado - Farmáe.ia Oatari-

e mutto!s outr.os arl,i,slas do nolJavel de,scsa'nsl::Jl.' um pOUCO" do' Ll'abalho nense - .Rua Trajano..
"cast" rádi,o-temLral qu.e \'i![.or Costa do palcü. Cheg'Ou -mes,rno a a.nun-

22 dorrllngo :-:- �armácia Catari-

'di
.

'
.

" ..:' nense - Rua TraJano.
m.ge na PRE-8. Cllail' que preLendJa tirar umas

Jé-j 25 quarta-feil'a (Natal) .:..... F _

O que cam?ú�l'iza o "Ta,ncl'edo )·i:�B... Ma,s o re'5.u�tadlo. foi que mácia· )'tauliveira - Ru� Traja�o-.
e Tnancadlo" e JusLamenLe o fll!to sam Ludo ao c-emtral'lO do que eJ.e 28. sabado - Farmácia. Santc:!J·

ele -o "])l'o3JdcasLi,ng" do criaclor da- ·pelll"avla. Os ,ouviruLes não (l lla,rg'a- 'Agostinho .- Rua Cünselheiro Ma-

ql1'ele ilJlels.qu8icivel "Colégio do l'am mai,s. Seu .contJmto p,om a fr�9 domingo :_ Farmácia Santo;.
Amor" de&l;wcar-ise erlJtre. os pl'<ü- ElI\li5S01rir' dos 22 andlal'es Leve que' Agostinho - Rua Cons'elheiro Ma-

I gramais mai,s familiall'es do rádiü ser J'e1'ürmado por diversas vez'os. f,lIa. "

bna,silleill'o, se'rudo, no ·enD3JIlIDO, uma E 1'oi assím, Ique, em benefi0i'Ü do O serviço noturno será ef'etua-

I das audições .que mais flaz'em roi·r rádio, Iperdeu o terall�o uma do suas 'd? p�la Fa:rm�cia .Santo .AntOniO\:.
.

.. ..
_

. )SIta a Rua Joao Pmto
aros ouv.illLes, sem precis'cH" ela in- flglUtà's ma IS mLel'e,ssarubes. .

.

flon:e:ncra qual9i s'empre C-0Il1denavel Enfim, ,c·omo demonStLl'açã:o de

l....
�,

do a.udi<t,ório. que .Q hlllmorilsmü que a,gnal(')a no wtll. íltT�n�:ln"'"
Glli3Jroni c.Ü'J1seg·uiu ·nesse pl'O- ráJdio não some<nte aque1e de bl'e�-- -_. ) 1:1I:!.l

.gr3Jma uma coisa l'ana: desligIar o I j'e1ri'Clels 'P\OiUClO l'ecome:ndlavei,s, sai� TELEFONES MAIS NECESSITADO!

humor,ilsuJ.O, não SOInente da mas,sa ba-se que 'o prognama que Ghiaro- Bombeiros....................... 131�

�.o.s· l t .{' t
..

N' I l
. PoJícia ...................••..•.• 103f'

u"" IIS e:ru e que Lreque:n.a as ,emJS'- 11l escl'c'V'e para· a 1 a:C1,ona
.

ornou- Delegacia .0. P. Social............ 157&'0

s.orals, como da l'iJcenci'Ü.sidade, dan- sle tão querido -dos ouvbnt.es C3Jri,o- Maternidade. . ... .. .. . .. .. . . . . .• .. 1159"
Hospital Nerêu Ramo! ... ..•••••• 'JI\:

dlo ao g'ene,no <um novo slemüdo, cas que seus dai,s Intérpretes prin- Santa Casa ,..................... 103$<

inteiramente ''inédito na's lillhaiS de ci,pa,ils são bOJ"e (}oohe,ctdos como·
Casa de Saúde· S. Sebastilio .••••• 11'5J1
Assi�tência Municipal ..... � . .•••• 16�'

programações da:s 'esLaçõoo Icario- Bmnàão Tal1lCiredo Filbo e Apo.1o Hospital· ,Militar .............••• li!>'
H'" B. C. 15S�

caso Porque "Tancl'edo ,e Tra;fiC'Jad.o" Tr,anc.wdo 00r1'Oa... Base Aérea. ..........•...•.•.••• .781
7' B. L A. C. .... " .••••••• ,... 159#!
Capitania dos Porto. .•.........•.• 1381'
16" C, R: 160111>
Fôrça Policial ...............••.. 120J>
Penitenciária lS11�
"O Estado" ...••••••......•.••.. ' 10:012>
•A G.,zeta" , ••....• '............ !658!1
MDiário da Tarde" .............• 1519'
L. B. A........•....••..•••••. Ui"'
Emp. Fu.n!Ol'ária Ortiea , ... , ••• , . •... , •

o

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

no

Anúncios mediante contrato

.

Os originais, mesmo não'
publicados, não serão

devolvidos.
A • direção não se respon

sabiliza Pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados t
--------------------�

I
..

"

"

JOSE' e LOURDES
\ .

confirmam

Fpolis., '24/12/1946
•

MAmADO a CIA.
A1l�ncia. e Repr.eentaçõee em

O.ral
Matriz: Florian6poU.
Rua João Pinto i n. "

Caixa Podal, 37
Filie!: Cre.ciúmo

R'uo Floriano Peizoto••/u
•

(Edl1. Pl'ópl'ib).
Telellrama.: ·PRIMOS·
Agent•• 'no. principab
lnqnlcl1Jioe do E.ta.fo·

-----�---------------

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR:., Se o que ,he

iv.teressa é, Tj!almente, uma providência
para endireitar o que 'estiver errapo �u

para que al�uma falta não se. repita; e

NÃO o escândalo Que a sua re,::lamaç�o
ou queixa poderá vir a �ausar, encami·

nbe-a á SEC�ÃO RECLAMAÇõF;S,
de O ESTADO, que o �aso será le7ado
sem demora ao conhecimento de Quem
de direito, recel>e�do v. e. uma inforD1'"

çil.o do resultado, embora em alguns ca·

S09 não sejam publicados nem 8 .eela

mação nem a providência tomada.

Aprovaram
sem a Russia
Lake SllicceSIS, (U. P.)

Persiste a RÚis:sia em ,sua ati
tude ante;rior de não votar e!m

quallquer deliberação que seja
tomada 'pelolf? demais membro�
da co:nlilssão de energia atômi
ca ,das' NaçõeiS Unidas. Hoje,
quando Os ,membros da C'omis
são de ene:ngia atômica da O. _Envie ao seu amigo distantf
N. U. aprovaram, quase sem um número da revista O VA
di,soossão, �s primeiras partes LE DO ITAJAí, edição dedi·

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

do plano\ll:9,nte-ame,ricano para c�da a Florianópolis, e assim TOME RHOT I Com e!!:�:gm�riq!::tta v.,�.
O contr.ole da energia atômica, estará contribuindo para I

�t' auxiliando o seu próximo.

O delegado ruSiSO, Alexandrov, maior difusão cultur.al O MELHOR PER
C&ntribua para a' Caixa dfb Esmow

se absteve de votar. de nossa terra __-""__-,-__

A IT_I_V_O_I_/a_"'_II_I_n_d_i_w_eu_t_ett_._cI_.._F_lo_r_tll_"_,n "_l_i.__

•

/.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 CARAVDNA·
_

Conclusão �
AN'IVERSAlros: presente, ovacionou-o calorosa- 1--1.

l.oE, Al.oVES mente.
. .

F..teja mQ� um ano' hoje. a Serenados os aplausos, o dr.
. .meninCl Lea �••• colegial. . Aderbal inicia �eu discurso sendo,

CONTRATO[)E CASAMENTU ii cada instante, interrompido' pe-
Ajustaram Ilpcias, DiCs,la capi- los apla:lsos dos presentes. I· tal, o sr, tenele Aderbal Atcanta- EM BLUMENAU - O MAIOR CO-

· ra e a g>entil a. Norma ventura MíCIO ATÉ HOJE REALIZADO GR
fi1ha do sr. H'eodoro Ventura, e Num ambienLe oe intensa con-.

AVÀTA� finíssimas:
· de sua exrna. "1. d. Mana da COH- fiança, deixamos Massaranduba PANAl\1AS de tôdos
· ceição Vemurs rumo ,a Blumenau. seguidos por

1 • ,

Os di'itintoslOivos que desf'ru- interminável fila ele automóveis. CRETONES e LINHOS naci0nats:
tam d,e, vasto rculo de relações As 2·0 horas, da sacada onde o se.

.. em nossos Jl1í)s sociais, foram Mário Melo tem escritório no Edi
muito cumpri�ntados pelo aus- fício "A Capital", iniciou-se o co-

. picíoso 'ev,ento, ImíCIO ?ue. na opinião analisada
MEl'iA AGNES dos propr ios blumenauenses, foi o

Feg,teja seu atais, na data de

I
maior até hOje levado a efeito na

.hoje, a gnaoio menina Agnes fi- quela cidade, uma das vigas-mes
lha de iluslracpro,f'c,ssor Custódiu I tras da econorrua catar-inense,
.camp·o�, Ao assomar a sacada o Candida-

• to da Vitória, a multidão que se

FAZEM, ANOSOJE: achava postada em frente ao edi-
- a sra. SCi Vieira Garcia. fí.ciJo pl'Olrom,peu em vibrantes

. - a sita, Üeja Lobo. aplausos, ovacionando-o,
·
- a sta. Cnen F.e,l'l�eir.a de, Os micllof'ones da Rádio Cultura

Melo, dIe Blumenau anunciam.. então,
- a sta. Li Linhares, que o sr. Vitor Hugo Baumgarf.ter

·
- a sta. NOia Cunha. iria fazer uso da palavra.
- a sta. 'I'eínha lzabel Muniz. Em empolg:ant.e oração, o sr.
- a sta, Lélarvalho, J Baumgar-ttsr apresenta ao eleito-
- a sta. ,Si! Léa BU,S,Jl. rado livre, conscíente e esclareci-
- a sra. I'c SImone Ramos. do d€ Blumenau, o Candidato da
- a sra. Lallína Correia Bru-, Vi,tória, . cuja apresennação of'i-

_ :o·sra. L Seara, esposa ., !�;��ceon:�����,��� ":" aplausos dos. ViOl1eoto! c.ombates Um grande casse contr'a a ínílaçâesargento iotelegnaf ista do Dando prosseguimento, pronun- na ndo-CblU8 r
Exército,rélio Seara. cíou o dr. Luiz Stotz, uma das fi- '.'

. RIO, 30 (A. N.) - :l Câmara votou em sua redaeão final
_ sr. Joãp rael Sa.rdcí. guras mais brilhanles da mooída., O'

Par-is, 30. (D. �.) - Prosse- um projeto da mais aIta relevância para o erário, qual o que
_ ST. Ma111 D�larlle, de blumenauenso. magistr-al im-

gue oo.m Intensidads a luta, autoriza o Tesouro a encampar até a quantia de 2 bilhões e 250
_ sr. J,I2i,,-d'hardes proviso, dizendo, então, elos mot.i-

com VIolentos
.

combates em milhões das emissões feitas para atender ás operações da Car-
_ sr. Migueopes 'I'oeres. vos que, pela vez primeira; o fize-

toda a IndochIna... .

·teira de Redescontos do Banco do Brasil. Vai agora esse proje-
·
_ sr. Euol. Perrone; han- rarn ocupar aquele microfone, em

Encrementes, .notIcIas dIVUI- to, cuja iniciativa partiu [o Poder Executivo, por intermédio
cár-ie. caráter político. g!ldas nesita Oapítal pela .Ag�!I1- do ministro da Fazenda, sr, Correia e Castro, receber o voto do

_ 00 jovem nar Ferreira. Sua peça oratótia foi aplaudi- c�a Fra'r:cesa d� 1l1iforma�oes, Senado, que se reunirá' no próximo dia 30. Esse projeto repre-
_ o meníndlton Portela. díssíma. ainda nao cOollfU'lm�das" dIzemj' senta para os cofres da Naça.-o um verdadeiro presente de Ano

OTTO JRENTI:-IO

I
Falaram, a seguir, os senhores q_ue � �o:erno de V_:et Nam te- Novo, uma economia de mais de 400.000 cruzeiros diários,

M1ADO Fernando Beduschí, dr. Aristides :la ll;ICIado .

gestões de paz. quanto o Tesouro vinha pagando de juros ao Banco do Brasil.
Anive.l'saeia-lesta data,:) sr. Largura, dr, Ag'i'ipa d.e Castro Fa- Jllnt:o as alltorIdades france.sas.!-------.---------------------

-DtLo Fle,oritiniClJchado, concei- rias, Alfredo Crumpos eAr. Az'eve- Essas noticias fo�am recebidas,
.

riuadü comerci 'etm Imbit,uba. Ido Trilha. • pela Agencia Francesa de In-I·? tFez .anos '011. o iul.erns,j:=!,nle Ainda sob os aplatl,sOIs aos ora- f.ormações de Ranoi, a qUall!tl ,. • (III. 11
,menino Alirio lha, d;l(�to fiil10 doncs, .Q speaker anuncia que o dcoiZnsql'dueeraadsaSmeCsommaSredseeVrveam. DseI:� >1 "'l !} i1 !..tu �
do sr. Dáriô G<1, ,sargento mú-I Candida,[,o da Vitória i,ria dirigir

I .- -- -

:sic-o de ia da reformad(!, do sua palavra ao eleitorado livre de zem as allldidas informaç�es Catolicismo
Exército. I Blum8lnau. que, segundo parece, o Vlet

CiANTO DO DI.
Ao anivel's'Ur.'\ embora tar-! Sua alocução, como a.s demais, Nam prepara o terreno para 30 DE DEZEMBRO

RITZ

"diameIllte, e a.' .t'amii.la, ape8- foi sli,n:cera e feliz, ,molivo por reinicia,r relações com as au-I 5 ,e 7 %

. sentamos os nG par'Ub011'l. I que os blum8lnauenses não 'lhe re- toridades f'raIlicesas e n'eSs�
I

Slo E_u�ên'Ío, Bis1!0 Sessões das moças

l!R. ODIL GALLOT'I'I Igatea,ram farias e entusiástIcos sentido a emissora do Viet,
Nasceu Eugemo como fIlhode um 1°) - Ci,oo JOl�n!lJl Iinformrutivo

A 'efeméride hoje ass,inala o. aplausos. Nam ,realiza tranismissões para' n�bre Go,�o ,e:n Toledo (Espanha). - DF1B.

aniVle:l'sário. nabo do Sir. Odilon Assim, na mesmo ambiente de sondar o,s france,ses. I' AI,��a mUILo _Jovem prestou, como 2°) - Err.ol Flyn Alexi&
,,," '.', clerIgo, serVIços nas igreja.s da Smi'Lh - J'a"k CarSf)n

'. Galloti, nosso:me conterraneo vibração cívica com que se inicia-'
-- -------'---'-- 'v

CASA MISCELANEA' distr·,· corte de sua cida,de :natal. Não, O I'DOLO DO PUBLI'CO-
,e médiClo de mada, atualmente ra, finaliZiOu o comício monstro (
residente TIa Cal da República. realizado pela Caravaoo da Vitória

buidora dos �ádios R. C. A I'
se sabe que se apôs á .sua voc:ç�o QaIliS'ma: - LIVRE.

'

Fi,gura de gue relevo na sua na progressista cidade-chave do Victor. Válvulas e Disco,. relIgwsa. O cerLo é que E\1gelllo P-1'eços:

"class.e, (iesfruta largo prestigio. Vale do Hajaí.
Rua Conselheiro Mafra

I
fugiu para um mo&teiro em ,sara- 81'3Is. ,e srtas. . , Cr$ 1,20

'nos cenLros ci,eicos do país e RINENSE
.

-

I
goça, onde fez os votos religiüsos. E,gtiUidantes 01'$ 200

,die numerosas ,:a.des n6s meios;'
e numerosas representaçoes do, Mas, ano 647, foi obrigooo a voltar Cavalheiros

..

'.'
. . . . . . ..

C $ 3'00'
(ELE.TRIZANTE VIBRAÇÃO iruterior.

, para Toled-o. Havendo !alécido o
I

'
' ii' •

: socilai's e i.n.Lelt!is. EM BIGUAÇU Falaram o .sr. Jau Guedes,. Arcebispo dessa oidade, caiu a ,88-.� , . c

\ ÁS hQmenage;ue hOje lhe se- Bigiuaçu, 30 (Estado) - O em nome da. C.omissão local, o. 'colha do sucessor sOD1'e Eugênio, ."""." !I��'�'l�iI�rão. prestaidas, �st.ado" se :1SS0- povo d B' ç'
. . ..1_ F B G 11 t I. e 19ua u Ja'lllaI� asSIS- sr. W.l. raIliClSCO '. a ',0.1, e "esLe teve que ceder aos de.s,ejos ' I.

.

tcia com vot.os felicidade;;. t' ..�� 1 ,. d d d d L
. ••----

lU a um espelAl\Ju o CIV1CO de 'can ! ato I a s.�na or,
.

r. UClO

I
expressos do rei godo Chinflas-

. .

�; ��
�

A efeméride hoje assina- t.anta vibração como o de hoje, .cürrea, tambem. candIdato a winth. Ap,esar de �-ua fraqueza ._. _

la a passagel)) aniversário em que foi recebido o candida- SelUadOT, () sr. 'Osvaldo Melo, física, mostrou g.rande fervor no
.

-

',��

da exma. sra Marília P. de
to da Vitória. dr. Rubens ge Arn-uda Ramos e admini.straç.ão de seu C<1rgo. Dils-

.

ODEON
.

'

Fe'l'lreira Ban ,digna espõ-
O eminelI1te dr. Aderbal R. por fim o dr. Adierhal. tinguiu-s'e oomo �eformador da As 7 * horas

:sa do nosso enado conter-.
da Silva teve uma grandiosa Todos oradores foram imten- música sacra e como ,escritor. A SlUa 1°) - O Esporte em Marc.ha -

'râ'lleo sr. Joã;Zelnon de F.· �ecepção, sendo homenageado samente a,plaJUd idos , IS e n d o caI1idád'e deu-lhe f,orças para s'o- Nac. CooperatLV'a.

'Bandeira alt(D.cionári� da
com um grande banquete do o candidato da vitória aclam.a- correr aos que pediram seu auxí- 2°) - ,puro SallgUJe de Kentucky

'firma Ca�los ,pcke.
.

!
qual to�am p.arte. e�men,tos ',d:ússt�o ,pe�a 'enOl'1me multidão. lia. Quando, pelo fim do ano, 658,

- 8h� oolorido.

NASCIMENT(
dos ma'LS repre,sent.at.lVos de ASSIm BI�açu: com�gando fechou os olhos para esta terra, 3°) - Fox Al,I'�lan News 28x98

Está de parlls o lar do sr.
todas as cl.asses SOCIaIS.

.
das mesmos Ideal,s ,polItIcos de chorou o areebiJspad{) de To.ledo a

- Atualidades.

'Nélio Ligocke,e s. exma 'sra.' �!ll se�Ulda Tealizou-� o co- todo o pov�, �otestou so�ne- p'el'da de UIll nomem que sronpre 4°) - 'I'y;mue Po.w,er - Linda

:d. Ruth Li '<><: pêloO nasci-
mlCIO mOI1St.ro CO� a pre�nça meIlite sua l�eIra soli<;Ia;I.eda- era noLáVleI por vasto. sabe,r, uma Darnell - Basi,l Rathbooe

'mento de :�ahinha Caroli-.
de toda a populaç81o da cidade de ao Cand1dato da VItorIa. pe'Ilietrante inteligência e uma A MARCA DO ZORRO

na. I Não, prejudic�rá os estudantes
eximi. ",id,.,.. 2,:.::..,ço.,üeoo:� ,.OOAté .:.0:",

II
RIO, 30 (A. N.) - O'min;istroO da'EducaÇão;·sr. C�mente VENDEM'�SE .

':1',., Melio Ligo(� Ruth da i Mariani, Iprestou esclarec,imentos sô�re 00 decreto do /govêrno Com urgência' um rádio G. IMPERIAL
.

(osta AI ligo(ki proibiiooo congressos, competições esportivas e reuniõe6 de es- E de 6 valvulas. 3 faixas; AIS 7 % horas

I
tem o prazetll comunicar tudantes 'd:uraDJte oos perí'odos let,ivos. DiElSe que b decreto, que po'r Cr$ 1.100.00 1°) ...:._ Petróleo Nacional _:_ Na-

ao. parentes mJgoa. o na8-

I
tivern apenas a oportunidade de referelrudar, não pos.suia o al- * -ciona!.

, cimento lua hlhQ can.ce que lhe emprestavam alguns líd€tres estudarutis, â frente Um barco *a* vela, com 4 20) - Otto KrugS1er - Elissa

I CaAI.NA dos quais' o presidente da União NacioOnal dos Estudantes. O metros. aparelhamento com-
Landoi - em:

1 objetivo da lei roi somente evitar a perburbação dos trabaLhos pleto. Tratar a rua Vidal Ra. C O R R E G I D, O R
-"-- letivos. mos ,45, das 12 às 18 horas. 3°) - Allam. Lrune - Kay Al-

a R T O FriJ5ou, ainda, o ministf'o Clemente Mariani; que não se
.... •...............•.•........

dridge nos 5° e 6° episó-

indui ;Í}or certo, em suas disposições, qua1quer 'cerceamento do LEIAM A REVISTA
d�os da �ér.ie:

direito de reunião, podendo os estudantes flicarem tranquilos A TRIBU MISTERIOSA

porque, na 8l�Hca� do decreto, niio 'seroo �acrif�cados os .seus I O VALE DO ITAJAl Pr,eC'Os: Cr$ 3,00 - 2,40.

di:-eitos e aS})lTaçOes, que merecem toda a srtill'patla do governo. Censura: � Até 14 anos •

NIODELAR
Rec?b::u das melhores fábricas do paif:

c »stumes de linho. seda e tropical:
sedas de lindas padronagens.

finos

as côresr

C�mpleto "ortimento de ternos para
homens e meninos .

Artigos de 'praia e veraneio.

Capas de gabardine e ch.lntung.
,Tapetes de tôdas as qualidades e

tamanho •.

Preços especiais para revendedôres.

Venda. a VISTA e a PRAZO .

A MODELAR
Rua Trajano, 7 - Tel: tt51

Florianópolis

· RITZ
Clne�.s RO X:�

. . �, �

SIMULT.ANEAMENTE
ROXY
7%

o alfaIa Indicado
Tirada;"" 1

•
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tiAs irregularidades
no 'SAPS '

i{io, 'E,) - Rev,elando deta-

lhes do inquéiito que se está reali

zando no SAPS, um matutino in

forma que, segunda-Ie ira, foi vio

lentada a gaveta de um móvel 00
,

gabinete do diretor, no qual, se

gundo se afir-ma, havia vários dD
.

cumenl.os de ímportancia.
A Comissão de Inquéréto pediu

á poltcia técnica que realizasse a

per icia, porque não foi 'encontrada
a chave da por-ta do local em. que

lavrou o fogo. . ,

D. Clara, Sa,mbaqui de.clal'ou· que

as suas suspeitas recaiam. a res

peito do arromhamenco dos mo

veis, nos 'empregados da empresa

que fazem a limpeza do prédio.
Hoje, a policia procederá dili

geneias, 'agindo abertamente no

CflJSO, em virtude de ler lavrado

fogo no edificio, com possibilidade
de destrui-lo totalmente.

-----

� () l'�'rAD r.;Ter<e telra 31 �e Dezembro de "�""f)
----����------��--����----------�---------------------------

I Notas rurais
'0 PROBLK\1A DA EROSÃO
Dentre os maiores problemas da

lavoura a erosão apresenta-se co

mo dos' de .maior significação, em
pobrecendo o solo ,e "roubando a

heranca do, paulista de arnanhã".
,Os prejuízos causados pela ero

são podem ser classificados em

três tipos: físicos, químicos e bio

lógicos.
Fisicamente, a erosão prejudica

abrindo vaias, diminuindo a área

\aproveitável das terras e impe
dindo o tran-sporte dos produtos
.nas estradas; além disso, arrasta
a matéria orgânica já decomposta
ou a de compor-se, levando da ter

ra' êste elemento que equilibra a

sua constituição: arranca, ainda, a

terra porosa da superfície, deixan-
do exposto o sub solo inerte e du-

I I
���.�escobrindo as raizes das plan-

\ r La'bo rato' rl·o 1
Os prejuízos de natur�za

qUími-1
' l

�:n�����st��� l�e���s�i�iao n�i�l��o���
componentes do solo, infiltrando- Radio-Tecnico-Elect:roo
se fora do alcance do sistema ra- Fundado em 1935
dicular das plantas. Montagem :le !'<ídias, Ampli-
E, biológicamente, a: erosá�,

c�r-I
fi·cadores-Transmi.s0:1'es

regando a terra porosa, prejudica Malllrial impórtad" direta-
as culturas por levar com ela os mente dos U. 3. A.
microorganismos mdíspensáveis á, Propr ie tário
fertiHdade dos solos. A erosao

rou-I ütnmar GAOr"eS Bühmba em um ano substâncias fertili- - !:II

E�ectle - Tecnica - PrafilisionaJ
zantes de mn terreno na mesma

IIlt f formado na EUl'opaquantidade que uma cu ura o az 'I '

FI
.

6
•

durante vinte anos - logo a ero- ,
orlan po!:;s

são enfraquece o solo vinte vêzes
' �ua João Pinto n. 29 .- Sob.

mais que as culturas. :
.

FATORES DA ER,OSAO
Os fatores que concorrem para

que a erosão se processe, são:
a) A quantidade e a rapidez das

chuvas: depois que a terra se en

charcou, tôd� � água mais que cair Icausara preJUlZOS.
b) A declividade do terreno: pe- \la lei da grav�daQie, .os s�l�s mai�

inclinados estão' mais sujeitos a I

erosão do que os solos planos; con-
forme a declividade, a água pode
rá se encachoeirar e causar gran
des devastacões.
c) Constituição do solo: nos so

los mais duros, mais compactos, a

infiltracão é menor, havendo, pois,
mais estrago causado pela 'ero-

são.
d) Natureza da' vegetação: as

'terras cobertas de v,egetação im

pedem mais a formação de corren

tezas de 'água do 'que as terras
nuas, sem culturas - ]101' isso os

t'2r,renos de vegetaçáo baixa so

frem menos os ,efeitos da erosão.
e) Métodos culturais usados, o

plantio feito na direção da declivi
dade do terreno, ou seja "morro

acima", como grande parte o pra
tica, favoreoe a enxurrada, ao pas-
so que os plantios f'eitos em curvas

de niv,el -ou em terraç-os impedem
o coÍ'rim�:mto da água. ICON'j_'RôLE vil EROSÃO
Para diminuir os efeitos da ero- I

são. são aconselhadas as seguin-Ites práticas:
'

,

1) - Fazer as plantações em

curvas de nivel, t'erraceando os

solos de encostas.
2) - Dispôr as culturas de .ma

neiras a dificultar as· grandes en

xurradas: nos altos de morr-os, for-
mar florestas ou 'capoeiras,

man-\,ter pastagens nas' encostas e pre
f.erir para culturas as baixadas,
3) - Corrigir a natuTeza física'

das terras muito pesadas: aPlican-!do adubos' orgânicos, pois as terras
le"e<; ,embebem melhor a água. (Da I,Revista "Vitória"). , .

-_.-..------------1

Rua Felrppe Schrrudt 22 - Sobrado

QU�R Vi:STli\·Sl· tOM (ONfORTO. � ELEGAHelA 1

�,

.

PROCURE A

Alfaiataria Mello
!URtDICO COMEUCI.ALESCRITÓRíO

A...untos: Jurídicos·- Comerciai. -- RUTais & lnfcrrnativoil
Endereço Te). ELIBRANCO - L.AJ�"- Santa Catarina
Consulte n0511Q' Organização ontes de lia decidir pela com

_ �ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empreaa nelte estad.o

Diretor:· -- DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

"

Rua Fr-ei Hogérrc. � - Caixa Postal 54 - FOlie 64

..,

COMUNICACAO
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo &. Cifol. Ltda.
Rua General Couto de Magalhãeil, 262 -- São Paulo

Transportes de carga. em geral,
DOMICILIO A DOMICILIO

Temos o praser de comunicar aos Snu comerciantes e interessados
em geral. que a 'partir de Janeiro proximo, passaremos a fazer o

no.so serviço de transpor�e. de ,carga. diretamente de SÃO PAULO a

l'LORIANOPOLIS e v!ce-versa. com viagens regular semanalmente.
ern caminhõ.. propries

Informações com o Snr GUILHERME· GONÇALVES D'AVILA
(Agencia Geral de Transporte;,). rua Alvaro de Carvalho. 2.

-Telefone 1.677 .. End. Tol. «DAVILA»
Florianópolis, 22 de Dezembro de 1946,

Aivaro Cardoso e

Senhora
eEugenio SpoganiezI

Senhora
pnrricipam ao. parentes e

amigos que seu filho NEL
SON con tratou casamento
com a Sita. Celia Cc.edoso

participam 0011 parentes e

amigo. que sua filha CELIA.
contratou calamento com o

Sr. Nelson Spoganicz.

\ (ELIA e' HElS;-'
I confirtnam I
F--Io-r-í-a-n-ó-p-o-l-iS-.--2-4--d-e--d-e-ze-m--b-r-0--d-e--1946 I----------

Silva Sub-Ten. (arlos Venceslau
Põcheco

Viuva Filomena
Ramos

da

participa o contrat� de casa

mento de sua filha NORMA
com o sr. Carlos Venceslau

Pacheco

participa aoa pa-entes e ami
gos que contratou ca.amento
com a senho'inha NORMA

DA SILVA RAMOS

Florianópolis. 25 de dezembro'" de 194ô

FIRMINO E ALMERINDA LOURENÇO
,participam o contrato de casamento de, sua filha NORMA
NOCETTI com o Snr. AFONSO KRUEGER, {ilho ,de da. Ana

Krueger realdentes em Joinvile.
$

,

NORMA AFONSO
confirmam

Estreito, 24' 'da deiembro de 1946

F;ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

,Drogas nacionais e· estrangeiras - Homeopátias
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Perfa-

t
I

Rôfael G. (ruz
ADVOGADO

LimaDr.
Rua João Pinto. 18 (baixo)' - Florianópolis·

ESCRITóRIO JUBtDlf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêtial!l
Diretor: dr. Elisiário de Camarg6 Branco

ADVOGADO
Rua }t"rei Rogério. 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

!mdereeo teletr:rifico: "Elibranco" - Lajer. - Bt,. CatAM".

REDU·ZA�-A.
t';ORDURA
p��'r Um Novo Método
1'0 uteuder às Es�r�la5 de!õlC\uf".ma I�l�

f!c\[t,v\·\'ood. um .med�co descobriu
r

•

I

nl(:todO s�g;llro C rápido de reI�O"(�
.

f:'" .. (,�50 de feia gordllra. Comece :1 _. 1-

dt"l' oéso na primeira semana e T:Hf; �
c uilos ao mês. B;\stu torrrar 2 pnst,tI '.l;:t:
.l vezes por dia . .ftste novo método �Oi.\
mado Forrn.ode, tra.z nova vttahdJl,
de, saúde e eneruia como. tan:bém um,�
aparência atraente. ao. �1�8oh er a gor.
dura. V. não só se sentlr� como parece��
UI anos mais jo vem. Nao é necessá�!_
fazer regime alimentar. nem usar drogaI;
drést.ioas ou prat.icar exercícios em exceffi�
Atúe, ajudando a natureza, Formod
reduz a gordura de um modo garantld.o
como V, deseia. Peça Formode. ho):,
mesmo, em qualquer Iarmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteçao.

DESPERTE 11 BIUS
DE SEU FIGnoo •••

e saltará da cama disposto para tudo
Do fígado deve fluir para os in�es
tinos, aproximadam�nte, u,m litro
de suco biliar por d la. Se este suco

não correr livremente, V. não pode
digerir bem os alin:entos e

_

êstes
fermentam nos intestinos. Entao so

brevem a sensação de fartura, segu ida

pela prisão de ventre. V. se sente de

primido, desanimado e de mau humor.
V. precisa das Pílulas Carter p:r;\
o Fígado, para fazer com. que ess7
litro de suco biliar corra livremente
e V. s� sinta realmente bf�. Compre
um vidro hoje me:;Jú,,-: Tom�-as.
conforme as Instruçói'.s. ?-ã'o efica

zes para fazer a bilis fluir livremente

Peça Pílulas CARTER para o Fígado.
Tamanho _ eco'nômico: Cr $ .. 3,50•

I'

DOENÇAS NEBV-<)�3Âb
Com os progressos da mediei....

hoje, as doenças nervosas, qnantloll
tratadas em tempo, são male.<l I,H!I·.
feitamente remediáveis. O o!urand""í..
nismo. fruto da ignorância. só po",*.
prejudicar os indivíduos afetados f!.
tais, enferfuidades. O' Ser,viço JS .....
donal' de Doenças mentais dispM
de um Ambulatório. que atende Ir..
tuhamente os doentes ner'VOS08 UlI'"

digenles, na Rua Deodoro 2%. 4.. ,
b 11 Iboru. diiri••,enw.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
BATEL-A COM O

mIDflIJI:[IJttll;ml,
El\1PREGADO
Precisa'se de um empregado

para limpeza de escritório. '.

'Tratar na rua Tiradentes
1'. 14 _- sobrado.

f�i'lle, sem ,:'promiSSo,
I

LIVRARIA 80S A

I RUI1 D"'odoro. 33

Florianópoli!!

Livros novos e usedos.

·'1

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2S
Fone: 1448

Em frente ao Tesauro
do Estado

Florianópolis

em diversos' idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

•

MediDiS farm. Narhal runs Oe souza
f'arm. L. d4 ·t;os�a Avila

Exame de sangue. Exa.me par-a ve·rific-oção
de cancer, Exame de urina. Exame �ol'o
varificação da gravidez, Exame �e es�cll'ro,
Exame para verificação de dOenQ'l)� do

pele. boca .8 cabelos, Exame d.e f���8.Exame de secreções.

�'�utovaccinos e tronsfu!Jão àe son liIóS,

Lxame químico de farinhas. bebI ':1."
- 'café. águalll. e'tc (AI \

"VIRCiEM E,SPECIALIDADE"
WETZEL JNDUSTRIAL-JOINVILLE (�lIrco,

Novidades fodas
semanas

'r..\\�O VU'Gr:,.) � DA �<;'7
p_� WfrzEL fNDUSTRJ.4L
JOINVILLE

o S'ahio

TORNA A ROUPA

Dr. R. 6 S

c.IIo.Bp..O '1':::11. .)1'"' ",;ao •••� f
4< .",de

Esp ECIAL" o � E
BRANQUISSIMA

f

r

I
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Irmandade do S. J. P. e Hospital de
Caridade de Florianopolis

J

•

•

o ESTADO;_Terca, feira 31 de Dezembro de 1946

� ,

fM N�f BAllf (ONSfRVf UM
AMBIEI SONH -r I)"�
'[ 5fDtOM O tit-Y�
PfRfUTlL DO <

'f;.bii/'
{(lu Doze de Agosto"

PROGRAMA DE DEZEMBRO:
Dia 31 NDE: BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22

'.:noras. TRA*.
-'-'----.- ----.."----__,..__,,.---' I

e o-s metalurgicos. de
Porto Alegre

P. AJegre(E) - A greve cendo o direito do,s grevistas,
·dos me!talú�, que há 3 procurarão dísoutir possíveis
dias e�vla do esperada, acordos, dentro das possibili
.Irroanpeu, <,'l, com toda a dades econômicas de cada fir-
íntsnsídade ge a 2.000 o! ma. Á noite, na séde da Socie- -

número de lhadores que dade ,Espanhola o Sindicato
-aderiram vímento e es

tão co.mple, te paralisadas
as sêguintemas: Vivi e

e Ci�" ArmlMartau, Geral
Oia., Her Limitada, Uhr
-de Indústri Luiz Mazalli.
IDm reuniãJ�izada, a fim
de ajplreciaro movimento
-que vem d ar, os enupre

gadores, o consideraram
o movtmen a imposição e

resolveram nceder o abo
no de Nata.;o mesmo' fôr
decretado -f poderes com

petentes. Eanto, reccnhe-

dos Metalúrgicos e as Comis
sões doo grevista's deram a

"ioT'becer á Assembléia reuni
da, a, decisão da classe patro
nal, ficando assentado que o

movimento continuará até ob
terem- o pagamento de feriados
e domingos, além do abono.

A Comissão de greve já no

meou uma ooaníssão de rínan
ças destinada a angariar tun
dos pa-ra auxilio aos trabalha
dores uecessícados, enqunto�
perdurar a greve ..

�l
,
f De ordem do sr. Irmão Provedor desta Irmandade, convido os

I Irmãos e Irmãs, para, revestídos de suas ínsigneas (balandraus e

" fitas), assistirem as solenidades com que esta Irmandade comemora

rá o seu 1820 anjvecsárío da sua fundação.
DIA 10 DE JANEIRO: -r-e- A's 6,30 horas - Comunhão Geral dos

Irmãos e Irmãs.
A'S 8 HORAS: - Missa solene, oom sermão ao 'Evangelho.

, Consistórío, 27 de dezembro de 1946: \

LUIZ S. B. DA' TRINDADE

GRÁTIS!
Peça hoje mesmo ao seu for
necedor um "CartãÓ-Royal",
que apresenta tôdas as' ins

fruçôes indicando como fazer
paro receber o famoso "Livro
de Receitas Royal".

Se não, encontrar o Ccrfõe,
escreva poro : Caixa Postal,

3215 - Rio de Jcnetre.

O Cornaae da Base Aérea de Florianópolis, por ordem
"00 Exmo. SDin�stro da Aeronâurtca, faz público para co

nhecimento (l.teressados, que o exame de seleção para ma

trícuía à Escre Aeroná'utica, será realizado nesta Unidade,
no dia 4 de .ro de 1947, ás 9 horas.

Os candf a referida matrícula deverão.utilizar-se das ,Precisa-se de
I

.·(�onduções daie, que achar-se-ão estacionadas em f,rente'

II-po'grafo.ao trapichs �ipal às 6 horas e 40 minutos.

Base AM� Florianópolis, em 20 de Dezembro de 1946. Com competência em ser

ALBER']CHÓA - 20 Ten. Av. Res. Conv. - Respon-] I f
viços �e gabinL�te. .

'

tI'
, n ormaçoes na rvr-e r ro

-dendo pelo A: e (f', Base. f Catarinense .

FUNDADA EM 1765

ANIVERSÁRIO nA FUNDAÇÃO

PRODUTO DA ST/INDARD BRANDS
OF BRAZIL, INC - RIO DE JANEIRO

LII TF.NI'§ C-lUBE
ll'IÊS DE DEZEMBRO

Dia 31 RANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE
',:"SlJRPRES TRAJE A RIGOR.

x x x

NOTA :'IRETORIA PEDE AOS S'RS. SOCIOS A
,APRESEN'b DO TALÃO DO CORRENTE MÊS.

.
�"

.' Transport'es regulares de cargas do pôrto de

8 FRANCISVO DO SUL para NOV1 I08K
Informações com os Agentes

Flor ian - Carlos Hoepcke S/A -.CI - Teleíone 1.212 ( End. teJeg.
S,ão Frro do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK .""5 ,

Lhros
Celpdo. " Chapéus

Móvel. ''_ anstal�ções .'étrlcas ••atIJ.......
,

I
_,

",
- RAdio. ., Artllo, p.... pr"ent••

Minicrio da Aeronaulica IRádio Difusora > G·��;�r:· "�=q_ .rtl...
" I de Laguna ------------------�--�

QUINTA ZONA AÉREA Todo o Sul Catarinense escuta INDÚSTRIA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
,

'.. J

--

��:1.... :-;.':; ........ ,.: ......

diariamente a Rádio Difusora __
_.

' . s- ,.
- .:... -' j, j

de Laguna. .

. hII......... o••• a. " ... U -. "...
'

,

970 K, Ics. (ondas médias).
----

o. IC. �
Horários de irradiações: - Das

10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representanté em Ftor ianópotis:

D. F. DE AQUiNO
Red� do Jornal «O ESTADO»

D AÉREA DE FLORIANÓPOLIS,

EDITAL

CONTA CORRENTE POPUi..AR

)l1l08 51/2 8.8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

BanCfl do Distrito Federal S.4.
CAPT'rAT,; ("R$ so.eoo.ooo.oc

IRESER\·AS: CR$ J 5.000.000,00
Rua Trajano, 23 " fioO'õiAnÕpoUS
----_...-

Cadaslro Social do «O Estado)
Peddmos 'aos nossos' distintos leitores,' o obséquio de preencher o

cornpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto antes, o nosso IIlOVU Cadastro, Social.

Nome .............................••..•..•.
- -

.

Sexo Est. CiviJ ..••..•••..... D. Nasc.........•..•.• '

Pais 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• ••••••••••••••••••••••••••

.

Esposo (a) ......•............•.. '.' .••.•..•..•.....•....••..........•

Emprego ou Cargo .............•...••....•.•.•.•.....•.............•

Cargo do Pai (mãe) •........••..•••••.•..•..•........•.........•••••

Observo _
_ ••.•••••••••••.••••••••• , .••••••••••••••

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

Agradeceriamos, também, � gentileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

"G )-s�1I )V (
__
) . L\._ 1� (_)�,

SISTEMA
,

CREDIARIO ·KNOT

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL
) -

I
ESqRI'IÓR10: Rua FelipE'� St.:hmidt S2 --

L Edifício Cruzeiro - Florio:n.6polis .

.

______--- �__=aEm__.sug .u__MS �-

Sala 5

Tenha sempre �m COQC:I uma gorrctfinha de
, 'BPERITIVO «MHOI»

Resolvido, enfim, seu problema financeiro J
Adquira TUDO de que necessitar,

�e UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAMEMTB,

/com !loS VA.N'l'�-\GENS da compra à vil.,
�ervindo.se do

·"".i

DE MOTORISTA
e

Serv ço de Pronto, Socorro de Automóveis
Ensina-se fl dirigir automóveis

Amador. e. Profissional
Teoria e prãtica - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola i-47 ..77

GAt(�GE UNIAO - -PRAÇA 'GAL. OSÓRIO, 40. - ._

1 '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Dia 31, o gran�e baile de São Silvestre. Orquestra
re�encia d� Romeu -- Diabclrce do teclado. ,Surpresas.

sob a
"

Realiza-se. hoje. às 8 horas. a / empolgante e f�t�DlJhSlilR�raDC�S
Iradicio.Dª11 Corrida de "São Silvestre". Da qual d:���3� �oN.) 10 Está detí

comp et�rao os mais· destac.ados atletas da capital. �eF�:H����:;!ra�:�
tino no vapor belga "Ango ",
Charles é campeão francês de
futebol, tendo atuado pelo
"Batavile" e depois pelo "Ra

cing" de Straeburgo. Disse ele
á reportagem, . que sofreu
imensamente com a guerra,
tendo a sua mãe sido morta.

pelos alemães e sua irmã fica
do louca, Charles alistou-se
nas fôrcas do Oen. Leclerc, lu-.
tando pela libertação da Fran
ça. Todos os seus papeis estão
em ordem, não tendo apenas o

"visito". Charles disse que o

sen maior desejo é ficar no

Brasil e jogar aqui.

/

Direção de PEDRO PAm.<> MACHADO

Com chave de ouro. (I Avai encerreu a tempo-
.

rada futebolistica de 1946 .

•
.....i�__----�

o ESTADO e_con-- 1:Ira-se à vencia na

banca de jcwnsis

I«Bec.k"
.

'

--

Fonogramas retidos

Corpo estava anunciado, excursío
nou sábado á cidade de Joinvile a

delegação do' Ava.í, desta capital,
chefiada pelo sr. Guilherme Schür
mann,

. J

Aos 30 minutos da fase final o suas energias para a vítória, alguns ção foi prejudicial á equipe avaia-

1-ya,Í aumenta a diferença, assina- dos quais sobressaíram-se atuando na.

laudo, por intermédio de Tião. em posrçoes desconhecidas, como --------------

Nesse ínterim, Celso volta ao os meias 'I'ião, Bráulio e Sanford, O ENCONTRO ENTRE OS

gramado, para substituir Napoleão. deslocados para centro-avante, cen- CAMPEõES

Faltando apenas 7 minutos para tro-médio e médio esquerdo, res-
CARIOCA E PAULISTA'

finalizar a contenda, Nhonhô mar- pectivarnente. No "team" joinvílen- No Estádio Munioipad do Pa

ca o· 3° ,e ultimo lento dos locais, ,8,e .agradaram . as perfornanses . de caernbú, em São Paulo, ante-on

lento esse que também encerrou o Bosse, Rubinho, Lange, Brandão, ,tem nealízou-se o 'encontro enLre

prélio.
-

Alvarenga e Napoleão. Os restantes São Paulo, campeão paulista, e

Resultado : Avaí, 4 "versus" Ca- regulares, Elumínense, campeão carioca, saiu- Na Cia, Telefônica ac am-se re-

xias, 3.
.

Com esta vitór-ia fecha o Avaí, do vencedor o primeiro ..pelo ex- tidos fonogramas' para:
_ A partida não foi lá das melho- com chave de ouro, a temporada pressivo escore de 3 x 1. Francisco Müller, Margaerda,

res, mas deu ensejo ao disciplinado pebolistica de 1946, ,e.s.Lando de .CORRIDA DE. SAO SILVESTRE Barreto, José Sezão de 'ouza, Ca

publico esportivo de Joinvile, de pa:'aben:s t�dos os seus mt.eg:rantes, • A exemplo do que aconteee to- tarina Ghiazoni, MUI" Ramos.
assistir a. um jogo movimentado e! pOIS fOI .bnlhanLe 8. expressrva. cios os anos, realiza-se, hoje, ás 8 Flavia Cunha, Felinto osta, Lau

interessante, o que constituiu um I .

O Caxias soube ser um ,�dV1e'rsá- horas, a grandiosa "Corrida de São 1'0 Berka, Barbina Ha nn, Cap.
verdadeiro presente de fim ele ano.

1'10 I�al, üomba�.endo t_ambem com
Silvestr-e: patrocinada pela Fede- Querino Bento, João J

'

Furtado,
A vitória do Avaí foi justa ,e bem entusiasmo e. fibra, nao desmere- ração Atlética Oatarinense. Rosalba Machado, Mano. João Mar-

cendo o publico cílio, AI.-"o de Oliveir-a Emanuel
merecida, porque batalhou com

',. Já roram encerradas as inseri- ru w L

maior ardor '8 soube tirar jiroveito O arbitro, dirigenLe desse encon- ções, estando todos os atletas pre- Liberato, Onclina Oliva, Jorge
Nos primeiros 10 minutos de Carneiro, Illéa Dorninges, Rodolfo'dos momentos mais preciosos, To- tro, revelou pouco entender de parados para a maior prova rústí-

jogo o Avaí jOgOU com muita cal- . r: Walter e fa.mília, Ode ira Noro-
dos os a.zUl'ras ,deram o máximo das I'egl'as <;lo esporte l11'etfio. Sua a1na- ca do ano.

ma e técnica, ,empnega,ndo um pa- nha, Caetana G091a, PI i,o F\r-eitas
drãü de jog'o inter·Ctssante e pl'ovei- ---------------------..

e FamíJi.a, Mari·eta Far s, Nicolall

toso, não dando trégua á equipe

O
... · SiJv.eira, Leopoldo M.eiú e Semho-

��c��n��s��i�'::op!�íin�er::i��s�: POYO
.

ru s S'o V IVe na mi 5e IIa �íli����O����� ���:I$�C�O '�iiv:�
Saul, ,ao rooeber �Xicelen!Je passe Um par de s.a.·patos de 3 em :; anos Maria dB Lourdes Me�uita, Dr.
d� Tião. , Mario Rocha e Senhor' AI�lo Reis.

Com a c.onquista des,se tento o Nova York, 30 (U. P.) - A Rússia. pOislSIll'e, os mercados para .os serviços médlicos e '30- Leogildo M.endles e ex a. Familia,
publioo já cOIllsiderava o Avaí ven- maioria dos l"tlJSS!os vive em soviéltiG3Js, apesar de est3Jrem ClalS. •.. Si!vaIllo Gançalv.es e F)inLo Costa.

cedor do ,prélio, dado ao ,entusias- meio a ter!I'iveis probl�mas mais súpridos do que os ou- Embora alguns dlvertimen- ' --"- ---,_.

mo e combatividade de seus de- econômicos, compOista e,spe- ·tros, teem ,prodjultos de dificil tos tenha� um p�'eço relá�i,:"a-'l MACACOfensür.es. '
cialmente de contribuições. de aquisição. mente baIXO, taIS benefICIOS

SUI'pvesos com o "goaI" do pon- altos preços, salários ba·iX.()s e Segundo, a,i.nda o artigo de são ne�traldz31dos pelos p.re- Gratiflca.se 8 que entregar
!eiro .azurra, reagiram os caúenses, crítica escassez no que diz re.s- Salisbury, o trabalhador ou ços de mfla�o. ,. nesta Redação u "macaco"
conseguindO equilibrar {). prélio. peito á alimenltação e ao Yes- .operário de fábrica "ganha Uma famllla medl� russa, de caminhão : 5.00 Kg:!) per
Equi-libriü lesS� que continuou até tuário.

'

poooo, mesmo sendo um téc:ni- composta de, V3JIDOs dIzer, de
dido

.

na descida d RIO doIS
o final da con{;en(}.a. Este é um relato honesto do co. Os outros pos'suem um sa- 3 ou,4 P�SISOas, gasta de 40 .a '

Bugl el.
Aos 35 minutos o extrema Den que está acontecendo po!l' de- lário médio de 120 dól'ares 50 dolares por semama na all- ---

empata a peleja com um bonito trás da frontei!l'a soviética, mensais, mas não se deve es- �elntação, gastos na s�a maio- I1scola Propaatof.-•.·'shoot". , c()lll;formB nos revela H. S. Sa- quecer que desses sal"ários são na nos mercados "llvres" e li
Finaliza ü primeiro "half-time": Ushury, no seu antigo de de- fedtas ainda lllumeras il'edu- "Coiffi�rcia�s". O y.e�tuário pa-! dA P Alogreum ·goaI para cada lado. zemb:r:o patla a revista "Liber- ções, "con,trihuições voluntá- ra o cldadao 'l'IllISISO e cOllliPuta-. " •

.
II

Após o descanso r·egulamentar, ty M3Jga;zine". rias ao govêrno" e compra de do numa base bi-anua1 ou rtri-
.

os preliantes voltam ao' gramado Quando Moscou a/nuncia uma tí-tulos da rlívid'a pública, n,um anual. Isto qUBr dizer que o Do Gomwndo. do 1-1 B.. C. _rere-
para di.sputar a fa&e final, notan- rooução de 40 por cento nos total de 1.250 dóla�s sema-:russo compra um nov,o prur de hemos a segUJ.D1te OOlUmc.a.ç�:

,
do-se modificações em ambos os preços das utilddades, de,vemos nais. Também é feita uma. de- sapatos uma vez em cada três I - ESite Coma� so.hmta �

conjuntos. Ivamy, bastante .esgota- nos lembra,r do amIgo de Salis-
.

dução adcional de 5 dólares anos. IfilI1eZa de'�er dOiVUl�a() a-tIraVpés das

bucy'. "O q·u·e cUJSta, VI'ver na
\ . colunas desse rgao' e m rensa;,

do devido aüs grandes esfürços que

empregou, é .substituido por Mi- Rússi/a". De' Gaulll. e polt'lt·ca francesa que tiveram defer�rIDlit.o os pedi-
� a doo de inscrição para' Escola Pre-

Iliela. No bando local, Aguiar e Celso Estatistic3ImenIte,.os preÇOS ]
são substituidos por Bmndão e na Rússia são os seguintes: Paris, 30 (N. P.) - Á se- pode resolver QS gravissimos pa�atór'ia de .PorLo ,;sr,e, os 00-'

Raul. 1 10 _ "Vestuário" - Esdle- guinte pel'guIllta que foi hoje' probl�lIllas iurtemos e extern.os gumtes candld3ltos; .
ouso ,Béll>

Reini.ciando o jogo, logo no 10 cia�me'llte sapatos e botas fO'l'!ffiulada ao ,general De Gaul- de que depende ruté a nossa;Wanderley, José. Nacnento Cama-

.

t é d t d t'd' d 500 d'1 le' '. "Faz-se frequentemente vida.
: ra, Pledro Ivo Figueiedo de Cam-

mmu o esempa a:a a par I a, Atingem cerca e o are.s, !, pos, Mi'tton Vi/eira d .costa e 81-
.por intermédio de Tião, ao re.oeber o que rpmreselUlta virtualmente alusão à eventualidade da .vos-.

"1l;" ,
.

.

.

Não cre·io, ·p.ois, em cons-: dOOJeY dio Lago.
um prusse de Sanford. Foi um """'a quantI'd''''de enorme de�" candid3JtuTa à preside.nciau.ü>- ,'... .

�

cieneia, que fosse para mim II _ Os candidato acima meIl-

"g{)aI" magnifi.co que mnito im- rublos da Re·pública. Haverá indiscre-
. servir bem ao país candidatar- cionados deverão· ,s'e 1[J1'esentar no

pressionou á 31ssistencia., devido á 20 - "Al,imentação" - ,es- ção em vos pe'l'giUi:rutar que se
me, nois não ""aderia g3Jran- QuanteI General de .(\Í,ritiba no dia.

violencia dü "shoot". pecI'almenrte l'eP1lllmes tal'S co- deve p'ensar disso?", o ee.ne- l;' l;'"
..

do� ,
.

� ti!l' a ConstituiçãJo que cousa-. 9 de Janeiro 'proxim. aÍlm e r�-
Aos 8 minutos a co.ntagem é no- mo beterraba, nabo, etc., a die- ral reSipóndeu caltegorioamen- ,.

L' InA ... d t f 'd ' I t gra este regime e pre,sldir na receber·em as incriç�s uooessarHIS

vameq; e Igua ·<rua, sen",o es a V(l(l ta pre en a P; os �os,.e: _ ..,. impotencia a impotencia do .para .os exames que erão inicio n�

Nhonl:\ô o ,felizardo. Não foi um custam d,e 5 a 6 dolaJres a lllbra., "Nao sou camdldato a preSI- Estnrl.
.

d'10 d '" o rês.
.. I" n-" d I N' '. .

rt' d
.

d R bl' V I <:t-VO. Ia o mesm
.

goa meI1oo"",or e ap ausos, 1- No que dIZ 'I'eSpelto aos a

"l-�
enCla· a epu lea. ossa '

_...:..' .--.----
vaLdo ,e Nhonhô ao disputarem a gos de luxo, como seda, o pre- pergUllJta não � indiscreta mas,

I Minha oonvic00 é a de qU,e
bola no espaoo., chocara.m-se, Ie- ço' é de 9 dólaJres o par; tam- oonfesso, me surpreende. Por os qpmens que tIverem de au- FRJCOS e
vaooo este a melhúr. bém nisso o preço

.

e superior i dever .para com ta F�ança e xiliar a Re:rmblica francesa ÂNMICOS'
Decorridos mais 17 minUillOs, Tião ao de oUItro,s países. O sabão! pelo respeito para com a Re- para sua' salvação e renova- 1>MEM

apod-era-SIe da eSf'CIffi ,e s.el've muito custa'3 dólares o 'pedaço, quan-I publica, dei a conhecer, em ção, não pOdêm levar a bom
U'luhr ftrnnsntadobem a Sa�l que burla a

vigilanCiajdO
noo EstadOS'Unidos O pre-:tempo opO:rDlllnO, que segundo termo tal tarefa, se nossas \oe U

dos za,gueh� caxiens8s, �IlJCaixan- §O é de 5 a 10 centavos. ! o meu parecer, o regime ex- inStitUições, na;cionais não 01'- "SJ�RA"
do-a no fundo daIS redes. Mais uma Embora muitos países da clusivo de partidos, tal como ganiz3JTem o Estado' para os Gra�. Tônico
vez o Avaí desetmpalou o prélio. ,Europa não tenham o que a vig.ora em nosso povo, não serviços do intere&se comum."

No dia segu inte, no campo do
Caxias F. C., campeão local, uma

grande multidão de espectadores
aguardava o desenrolar do cotejo
entre avaianos e caxienses.

O prélio iníciou-se ás 16,25 ho

ras, sob a direção do juiz Angelo
Salvi, com os quadros conírontan
tes assim í'ormados : Avaí: - Ni

valdo, Fateco e Moracy; Ivany,
Bráulio e Sanf'ord: Lebetinha, Ni

zeta, 'I'ião, For-nerollí e Saul. Ca

xias: - Bosse, Pé-de-Pert-o e Bo
dínho ; Ruhinho., Lange e Aguiar;
Den, Alvarenga, Nhonhô, Napoleão
e Celso.

!
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nôvegaçao·Para pôr fjm iI
ilHa na China
Shangaí, {D. P.) - Sou-

be-se que novos esforços estáo
em andamento atrás dos basti
dores, tan.to em Peiping como

(

em Nanquim, para conseguir o

reínícío
.

das conversações de

paz.
Os mediadores, entre êles

o embaixador norte-amenícano
Leighton Stuart, estão procu
rando conseguir nova reunião
de todos lOS pantidos polfticos
visando pôr fdrn á guerra civil.

de

Dl. SAVAS LACERDA
� médlco.clrúrglca de Olho.
:_ ouvidos, Nariz _ Garganta.

pre.eriçao de lentes de
Oontato

IlONSULTóRIO - Felipe. Schml
dt, 8. Das 14 às 18 ho�as.

al8JDeNCIA _ Conselheiro 1Ia
fra, 77.

TELEFOIllES 1418 e 1204

Ausente

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -- "ias Urinárias -

Doenças dos Intestinos, réto e

&nus _ Hemorroidas. Tratamen.-
to da oollte arnebíana.

FisIoterapia - Infra vermelho,
. ConsUlta: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente às 11,30 ns

t. l tarde, das 16 hs. em diante
Resld: Vldal Ramos. 66.

FOl'" 1067

DR. MADEIRA NEVES
HHlco especialista em DOENCAS

,DOS OLHOS
CUrso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consulta,s diariamente
das 16 horas em diante.

CONSUJ.TóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Ru.
Presidente Coutinho, 58

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

1)01 SerViços de Clfnica InJ'antll da
. As,slstênda Municipal e de

Caridade
.(lLlNICA MiDICA DE CRIANÇA8

IDULTOS ..
OONSULTólIO: Rua NlIlletl ......
ebado, 7 (ldlfíclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

IU!lSID:Il:NCI\: Rua Marechal Guio
lherne. :; Fone 783

N PtVIO-MOTOR "ESTELA"
A maxima rapidez e garantia par» transporte de suas mercadoria

Ag('nt .. � em
.
FI rianópolis CÀRLOS HOEPCKE S. A.

CoPyrl9hl da

rheHA�i rouHlARDlIn�

1 . .. que cada um dos olhos' da
mosca, da abelna, da borboleta e

de outros insetos é consí.itut-Io

como que por centenas de pr-que

mnos olhos: e que 'j,sôose pxplica
porque aqueles rn inusculos aní ..

mais tóm olhos r ornnostos, os

quais. impressionados Pl';- 11'!l1 <lb

joplo. qualquer, l' '�,:b3:11 simulta-

nearneníe desse ,hjPlo centenas
de imagens.

2 ... que segundo (', Instituto

Agronômico dos EsLadoJ Umd03, o

açucar se 'encontl'a Da sr-iva do

quase duzentos anbustos e ár vo

res.

3, .. que o maior quadru oxis

[Jenle no 1111mdo foi pintado pelo
ar-tista j,rupones Hukusa i ; e que

.

e�iS.I� quadro - o J'Pérato cll3 um

deus - merle a bagatela de 240

metros qnarlrnd os.
", .' que, �eg'lJlll(111) 11m:}" r-lha

. lJ',[ltclü;ào ingll""a, I) üsp:u:l.ill·i(J foj
i,l1:\'P;n:lado .p(�r um carnice.ro de

Lonores, no século XUI l)a.!'n. pôr
-Vermo Li tagurr-lice cio sua :rJ\l1h,�:"
CO\l11u)riil11indo-a enLl'o c1u,a,s pran

cha·s.
5 ... que os chinm;es cOllsjd�

l'am o r(\SI1ei.1 () filial como a mais

aHa yirotude humana.

l), ., CjHe, para aJs pc&soas de

hoa v,i sruo, é 'poss ivel l'CCO;nlleeel' a

\ima di,sLancia de 25 me,[ros uma

pcss,oa vIsba uma unica ver, e a

50 .ou JOO uma p,e1s80a já muito
conhecida.

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na,

e10nal de Medicina da Unlvers1d3
4. do Brasll). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex íntemo da Santa

. casa de Misericórdia, e HospItal
Pliqutitrloco do Rio na Capital li.

deral
ULfNICA M::���sÃ8 DOENCA"

- Consultófrlo: Edlflclo Am�1lI
. NETO

- Rua Felipe Schmldt. Consulta.
Das 15 ás 18 horas -

IlelIldêncla: Rua Álvaro de Ca",_
lho nO 18 - Florlan6pol1s.

DR. R(LOÃO CONSONI
mR.URGIAGERAL _ ALTA CI·
.URGIA - MOL1!:STIAS Dili 8lI(
•••• NHOIAS _ PARTOS ...
warmado PIa Faculdade C:e Medi·
cJnna daUniversidade de 860

Paulo, ondr foi 'assistente por'.,...
trloa anos I) Serviço Cirúrgico d4I

Prof. !Iplo Correis Neto
Ctrurgla d estômago e vias bl·
u.t"eS.I' Intetlnos delgado e gro•."
Urolde, llls, próstata, bexIga,

atero, OVlilos e trompas. Varlco
w1e, hldroele, varíses e herxtll

:ONSULTAS:
du 2 às i horas, à Rua J'elpe
khmldt, 11 (altos da Casa h·

ralo). Tel. 1.598.
&JIl8ID:Il::NIA: Rua Esteves Ja

níon 179: Tel. M 7€K

I.PQ A. S. E.
LPCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFíCIO IPASE

EDITAL

1) - Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão
recebidas propostas para locação de áreas' no Edifício
IPASE, observadas as seguintes condições:

2) - Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento Cr$ 25,06
(Vlnte e cinco cruzeiros)

Preços por m2 - 60 pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00
(Trinta cruzeiros)

Preços por m2 - pavimento térreo Cr$ 40,00
(Quarenta c�zei:os)

Preços por m2 - pnrao ; .. Cr$ 15,00
(Quinze cruzeiros)

,

S) Não serão consideradas, em qualquer caso, propostas in
f'eriores a 30% sobre os preços fixados.

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

5) - As divisões das salas' serão feitas pelo IPASE, o qual co
brará uma taxa correspondente a despesa efetuada e que
será incluída no valor locativo.

6) O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro

posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
7) Terão pr,eferencia, em igualdade de condições de preços,

as repartições publicas quá, anteriormente, solicitaram re

servas de á:r>e3Js, desde que renovem 3JS respectivas pro
postas, dentro do prazo do presente Edital.

8) - Para efeito do disposto no item anterior, 'são as seguintes
as repartições aludidas: Dele�acia Regional do Trabalho,
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do Trigo�
Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo
grafia e EsLati'soLica e Cia. Sul Amédc'a Terrestres, Mariti
mos e Acidentes .

9) - Com exceção de repartições publicas, os demais propo
nentes deverão in.dicar em SU3JS propostas, o nome de dois
fiadores, prazo do contrato e fim'a que se destina a área

pretendida, bem como que aceitam ao!s termos do Regu
lamento do Edifi,cie que faz parte integrante do contrato.

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

v., e abertrus no dia 16, na presenÇla dos interessados, ás-
14 horas, s'alvo aviso em contrário, no Gabinetel da Ge-
rência Iocal·

•

11) - As propostas deverão ser entregues na Agênoia, dentro do,
horário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,.
e subscrita s ,

�a= " nome do interessado' e a indicação:
"LOCAÇÃO�EDIFíCIO".

Agência do IPASE, em Santa Oatarina.

mi. BIASE FARACO

Médico·chefe do Serviço de Sifl!is
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE S>E'N'HORAS -

SfFl'LIS AFElCÇõES DA

P®LE - RAIOS IlNFRA·VER·

MELlHOS E ULTRAS·VrOLETAS
Cous.: R. Felipe Schmídt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jaime CâJma,ra, 46

FONE 1648

DR. POIfDORO S. THIAGO

�iCO
doHospital de Caridade ...

Florianópolis
" Ass1.nte da Maternidade
er; -rC.AMtDICA EM GERAL

s do órgãos internos, cspec;u.
rente do coração.

LEC'ROCARDTOGRAFIA
Doenças lo sangue e doe cervOI_

\Doençasde senhoras - Parto••
COnsulta. diàriamonte das 15 ih 11

horas,
Ateude chnados a qualque- ho....

incluive durante a noite.
CONSUL1óRIO: Rua Vitor Moir.

les, 18. Fone 70�
IlZSIDENOA: Avenida Trompa....Id.

62. Fone 166

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Plnto 'n. 7
.

- Sobrado - 'I'elef'one 1.461
Residência � Rua Sete de Setembro
- (Edifício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8'34
DR. MIO WENOHAUSEI
nwetM do Hospital uNerêa J<.amo,"

�NICA
lIitDICA DE ADULTQ6
E CRIANÇAS

sultório: R. Visconde de 01U"8
to, 2 - esq. da Praça_ 15 de No

.embro la.. da • Belo Horizonte")
Te!. 1545

ConsultaI' da. 4 ás 6 horal.
Reeidência: R. Felipe Schmidt, 38'

- rone manual à12

DR. M. S. CAVALCANTI
CHnica exclusivamente de crianças

tttla Sllltianha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clfn,ico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623
-""f1lí1

AUTOMOBILIST48
.Afenção

Pal'a O seu dínamo ou

motor dê arranco

OfiCINA ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

né. 94

Aproxime-se mais de' seus

amig'os e parentes enviando
-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAí, edição de-

dicada a Florianópolis

ti CONTRa) saRDAS�
E. ;MaNCHas

---------_.
' .

-----...,,------------
11' ...... 1Q.m*'! .. nnw .. Ulll-�d ., QFlIP ••• Wl •

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
'04.tI••• 1171 - Sé•• : II A 'A
rBCEIOnO� • T.A.�SPOBT'I!8

Cifras dO.iBal8nco de 1944:
I

\ AVISO IMPQRTANTE
O presente edital vigora até 31 de dezembro de 1946, sen-

do as propostas abertas no dia 2 de janeiro de 1947, às 14 brs ..

Florianópolis: 30 de novemoro de 1946·
MARIú MARQUES GARCIA

�ERENTE

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606.30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

«

•

98.687.816.30
76.736,40" 306,20

SiRistroa pagos nOIl último" li) anoa

Responsabilids'1es ti

Oomercial CatarinenseOrganizaçãoPARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

LABORITORIO ootH S. II.
CAIXA POSTAL, 36

-aLUMENAU.... 'SANTA CATARINA

Diretores:
Dr. Pamphil0 d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra. Dr. J08q�lim Sa'rreto d� Araujo
e José Abreu.

Fundada em 1939
Direção: Dr. Rafoél G. Cruz Lima •. Advogado

Dr. Francisco Carloll Regia - Advogado
Advopacia em geral -- Procuradoria •• Ccntabilidade.

..,

, .

_ ._.._ , ..._.-----_ _ _..- - --_ __ -.. ..

Fabricante e digt.rihuídot'6S das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIV'ET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados,' brins
bons e ·baratos. algodões, morins e aviamento.

pal'a alfaiates. que recebe diretament9 da.
Snra. Comerclant.. do interior no sentido de lhe tcnerem uma

Florianópoli., --,FILIAIS em,; Blumenau 9 Lajee.
fábrica.. A Caso

•A CAPITAL- chama a ateng50' do.
vi.ita ante. de efetuarem .ua'· compra•• MATRIZ emI

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Co.MISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO. SOCIAL DEMO
CRÁTICO., seção de Santa Catarina, recomenda � votação dos
seus correligionários nas eleições de 19 de janeiro próximo os

seguintes candidatos:
GOVERNADo.R: - Doutor Aderbal Ramos da Silva.
SENADOR: - Doutor Francisco Benjamin Gallotti.
SUPLENTES: - Doutor Agripa de Castro Faria, Professor

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher.
SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa. ,

_ SUPLENTES: - Doutor Ernani Bittencourt Cotrfm, Roberto'
Oliveira e Otacílio Vieira da Costa.

SUPLENTES DO. SENADOR ELEITO EM 1945: .; Carlos da
Costa Pereira, Doutor Rogério Vieira e Hans Jordan.

-

DEPUTADOS FEDERAIS:
Doutor Joaquim Fiuza Ramos
Doutor Aristides Largura
Doutor Leoberto Leal.

DEPUTADOS ESTADUAIS:
Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora Antoaleta de Barros
Doutor Othon d. Gama d'Eça
Doutor Rubens de Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Calil Bules
Doutor João Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui Cesar Feurschutte
Doutor João Estivalet Pires
Protogenes Vi eira:
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio Nunes Varela.
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seára
Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Loures Ribas

. Felix' Odebrecht
.Heítor Pereira Liberato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor' Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida Corrêa
Doutor Silvio Ferraro.

O Doutor Aristides Largura foi incluido em virtude dos en

tendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro.
A Comissão Ex-ecutiva concita todos os seus correligionários

à maior disciplina para assegurar ao Partãdo vitória que lhe evi
dencie o prestígio no seio do nobre e altivo povo eatarimanse.

Florianópolis, 15 de dezembro de 1946.
Ass.) Nerêu Ramos, Presidente; Celso Ramos, Vice-Presiden

te; Rogério Vieira, Secretári(); Pedro Lopes Vieira, Tesoureiro;
Aderbal Ramos da Silva, Ivo d'Aquino J1onseca, Agripa de Castl·"

FaTÍa, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, Vi-·
tor Buhr, Pompílio Pereira Ben.to, Ernani Bittencourt Cotrim FI

lho, Frederico Hardt Ad,emar Garcia, Valério Gomes, Alfredo

Campos, Carlos Esper'ança, Heitor Pereira Liberato, Jairo Cal1arlo,
João dos Passos Xavier, Atílio Fontana, Gasparino Zorzi, Carlos
Ziperer Sobrinho. Roberto Oliveira.
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Roma, 28 (U. P.) - A Poli-
SANTA MARIA, 30 ,(E.) - Impressionante ragédía de-

cia revelou que 1 dos 5 judeus senrolou-se ontem, no bairro Itararé. O soldado da Brigada.
presos pertencentes á organí-
zação "Irgun Zweí Leumi", a

Militar do Estado, Sadí Gonçalves da Rosa, que nutria forte

qual estava compromettda no. paixão pela senhorita Edith Santos, de 17 anos de idade, filha.

atentado de 31 de outulrt-o oon-
de seu chefe; Amtruir Santos, sub-delegado de polaía daquela'

tra a sede da Embaixada dia zona da cidade, sentindo-se desprezado, arqubtetot o sinistro,

Inglaterra, em Roma, ficou sé- plano de eliminar a moça, desfechando-lhe um UN nIÜ coração.
riame:nte ferido quando tenta-

Ato 'cOlntÍiIlIUJO, o cresloucado militar 'suicidou-se c')lll a mesma

va escapar da prisão ontem á arma. A tragédia ímpressionou profundamente a pulação d

I
noite. Foi o ferido identificado bairro 00 Itararé cuja população acompanhou em peso as ce

rimônias tunebres, que tiveram, ainda, a presença de autoeida
como o judeu Enstein, de orl-

I;;PO;;;itões ��rdetindora�sPeõcigáT' DemOcràtrc�,I_de opilados u

Rio; 30 (A. N.) - Ao assu

mir a direção do Departamen
to Nacional de Saúde declarou
o professor Praguer Froes que
existem no Braaíl cerca de ....
20.000.000 de opilados a' tra
tar, e que mais de 8.000.000 de
patricios sofrem de malária.

o terrorista
foi ferido

('

. �('� voto dtIs homens livres não tem preço. O voto é dado com a cüns�êncj� ',I
\ ,

livre e serena . da . nossa gente. E consciência não se vende»! ,\ .'

(D�! magistral discurso proferido pelo dr. Aderbal R. da Silva, DO comício monstro de BiQJuçú).
"

�.

� t\.raves�aram Encontradas 8·mil balas de fuzil
a Irontelre .' RI�, 30 (A. N_.� -=--- �m Petrópolis, a polteía ests promo-
Ai enas, 30 (U. P.) _ Notí- ���dO rrgorosas dílígêncías para apurar a origem d� �erca de

cias divulgadas pela imprensa
• O balas de fuzil Ma.user que foram encontradas nUI escoa

dizem que um grupo de mais deríjo nas matas da Caseatlnha,

de mil guerrilheiros atravessa-
O delegado regional de polícia, informou á reptrtagem

FIo- I _.... ram a fronteira par" a Grécia, que as, autor_idades estão numa pista segura e dentro te pou-
"8nvpoflt,' 31 ae: Dezembro de 1946

c,

di t t
na regíâo do lago Dorian, para cos �s erao eap urad_? os elementos que natur�lmf'nje pre-.', .

----- ----

onde 'Convergem as fronteiras, te,!-derIam uma subversão da ordem, Espera-se, dIsse mais, que

'Par't'::,a1do S.O.c.l-al Dem'o.c· ra'·tl·c·O'
da Iugoslávia, BuLgár1,a e G�_:_ :�eJam presos de um momento para outro dois indivíduOS que'
cia. O grupo se acha agora" lia: 'efetuaram o transporte da mumçao

.

e cujos nomes a polícla já.
zona dos matagais ao norte de sabe.

_

Kilkis. O fato vem narrado na
Na opínlão �o sr, Camacho, o fato teria alguma relaçã&

maioria dos matutinos. O gru-
com a repereussao provocada pelo incidente ocorrido em Mos

po foi alvejado por um peque-' c.ou com o diplomata Soares de Pina. A populaçãe de Petrõpo
no destacamento de mílíeíarros, Iis entretanto nao perdeu a calma, apesar dos boatos alsrmís

porém ainda não se desferiu
- tas espalhados. As autoridades fluminenses tomaram Imedía

qualquer batalha. tamente todas as providências para assegurar a ordem na eí-'
-------------� dade e novas diligências estão sendo efetuadas elD. t-odo o mu

nicípio de Petrópolis e em outros pontos do Esta�o (10 Rio.

o avião caiu na Irlanda
Dez pessoas mortas

ShannlÓn, Eire, 30 (U. P.) -- 3icusado dia frumos'o "Caso

Um aparelho "Constellation" I Drey�lUs" '. m�'llIdialme?-te co

p_a Tlransworld Airlines" '1e- nhe.cldo a,.tra�e� ,do l�;ro de

y,ando a bordo 14 passageiros
EmIle Z.ola, J ACC'Ilse .

e 9 tJrtpulantes, caiu numa ilha � extInto ?O?-t;ava 55 anos

do I1io Fe:rgu's, a ceJ1ca de três de Idrude, e resIdl.u em Nova

milhas de Shamnon, hoj-e cedo. York durante dOIS anos, du

O avião rpr.ocedia do aero!p<Jórto
rante .a gu'e,rra, tendo. corutu�o

de Orly, em Paris e se dirigia
conservado a SlUa cIdadama

a Nova YO'rk. frruncesa.

Segundo informou o médico
do Aeroporto de 8hannon não T KNOThá mrui,s de 10 sobreviventes ome
'd,o desas.tre.

PARIS, 30 (U. P.) - O 1ST. Soares, Pina, segundo secretá
rio da. embaixada hrrusileira em Moscou, chegou a esta Capital.
O d1pllOm8Jta brasHeko de,ixoo a Capital saviética l,ngo após o

incidente verificado oom <Cidadãos soviéti,cos, na noit'e de 8 pa-
Ira 9 do cowentte.

'

PARA ALIVIAR
OS ZUMBID'OS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Pannint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narina�
obstruidas degpejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cesSfl o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra·

dav.el ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral.
farão bem. provando êste remédio-

Em París o

Paris, 30 (U. P.) - Um dos
des passageiros mo,rtols em

COllsequência do d'esastre ve

ri1'icado com a a v I a o da
"Transworld AirUnes", hoJe,
n,as proximidades do ae�r
to de Sh3irunan, "con:t1oirlIDe foi

..:J t
. '-.... ,

a.puraUJo es a nOIte, e o S1'.

Pierre N. Dreyfus, que é filll'O
do. ,ce;pitã,o Alfired Dreyfus, NUNCR 'EXISTIU IGURL

Matou a moca ,e suiciiu-se

o Partido Social Democrático, avisa aos seus correligio
nários e amlgos que a ressalva termina no dia 4: d� corrente,

Devendo os interessados procurarem o escrlõt io (lo Par

tido para Informações,
o enoarregado do erviiço

1 AFONSO L. DE ASSIS

Vae-se mais .A bomba atômica
b resolverá '

nutra pom a WrushiIThg:t;on,30 (U. P.)� A
Corria no.s rodas udenistas que o bomba atômica pôs fim a qua-]

P. R. P. apoiaria a candidatura do tro mil anos de história da I

ilustre cotarinense, S)'. Irinew Bor- guerra de sitio.
nluuisen, Á boca pequena se dizia Quem fez essa declaração
que a U. D. N. já estava tinem- foi o general AnJthony Müaulif-'
ciando a. propaganda eleitorai do

I
fe, heroí da defesa de Bastog-:

P. R. P., de vez que o apoio ao ne na batalha dos Ardennes,
candidato udenisia em coisa certa. no final da última guerra.
Não podi�mos =r=": tais I

.

Ce'rcad'O. pelos alemães com
boatos, tendo em oista ser o P.

R'I seus 18 mil homens, Mcaulitfe
. P. conhecido como açremiação po- re,cusou então todos os oonvi
lítica disciplinada e que jamais tJes á rendição e resistiu até
tornará atitudes, sem consuUa l.J1'é- ser UbeI'ltado. Mas agora, diz;
via á direção e chefia nacional. êle, ,isso não, serrá mais possi-
Tínham.os 1'Q.zão. Dom·ingo. 'Úl- veI.

tim.o, ,em convenção pr'esidida pe-I Basta ao atacante' retirar;
lo sr. Raimundo Padilha, o P. R P., se!UJS Ipróprios home'n's e lançar
democl'áticamente, pOl' 30 ,votos uma bomha atômica para li
contm 1 (um), resolveu apresen- quidrur -os defensores.
ta1' candidatos próprios.
Foi nessa oca'ôião escolhido o

nome do. catal'i17ense Dr. Carlos

So.da paI'a conC01':l'el' ao govêrno
const'itt(.cianal da ,Estado.
Assim. a U. D. jV. perdeu o. 'Úll'i-

Não tem direito a
sala rio de lamilia
Rio, 30 (A. N.) - HavendO'

o pI'imeiro secretário da Câ
Vai-se a p1'irnei'l'(l. lJOmba. Vrri-se

I
maI,a solioitado ao Ministério>

ottlra, ntais 'out1'll, enfim:.. eslá da Gue·rra a co:rutinuação do,
bom deixa! pagamento de salário-familia

no Via]pr de Cr$ 100,00 mensais:

Soares Pina ao sr. Benedito Augusto Ganra
lho do.s Santos, professor dO'

Oolégio Militar que exerce o·

mandato de deputado, f'Oi' ou
vido a respeito do DASP que'
opinou contráriamente. Ale

gou qtlie não será pel'cebido o'

salário-família nos cas'os em

que o servidor ou inativo dei
xar de perceber o respectivo>
vencimento, renumernção, sa

lário ou pI1ovento, e que essa

exceqão não se ruplica aos ca

sos dos cOlllJgre,Slsistas.

ma pal'ada.

sr.

\ 'IEIAM' A REVISTA·
o VALE DO IT�(JAI

pA R A F E R 10A S','
•

E C Z E MAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS/ ETC.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


