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Foi no governo Nerêu Ramos que Santa
dos pagamentos- atrazados, inclusive do funcionalismfl estaduai, para iniciar um periodo de' gran
diosas conquistas ecoQoniicas e sociais. Eis uma verdade que o povo nao esquece e que sobeja
mente jus.tifica o decidido apoio do eleitorado à candidatura lde.rbal' Ramos da Silva, em quem
teremos o continuador resoluto do mesmo programa de 'honestidade e de efici�Dcia administrativa.
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A marcha vitoriosa para as urnas
Organizado, em nosso Estado,

pelo prestigio e pela sabedoria po
�írik..,a de Nerêu Ramos, o P. S. De
m�I'áLioo catanínense se apresta-se
com promissor entusiasmo, para
o próximo pleito eleitoral,
Contando com o decidido

Washington, 3 (U. P.) - Os líticos sôbre a situação criada

representantes da nação ame-! para o presidente 'I'ruman, do
ricana se reunirão amanhã, I Partido Democrát.ico, que de

'inaugurando assim sOlenemen-1 amanhã em diante passa a go
te o décimo oitavo Congresso i vermar com minoria no Legís
ianque. Existem aqui a espe- Ilativo.
rança de que o novo Congres-
so dará inioío ás suas ativida
des com a aprovação do proje-

,

I I
to de lei sôbre a redução em

Ano 'IXXIU
.

FlollanópoUs Sábado, 4 de Jenelre de 1947 H. 9919 vinte por cento do imposto da
____________________________________ . __ .

renda e outros que recaem di-
retamente sôbre .0 Indivíduo. Paris, 3 (U. P.) - Embora

�
O Congres-so terá a presidência resmungando, os comerciantes

de Knutson, republicano de franceses estão em geral cum-

I
Minessota. A secretaria do prindo o decreto do primeiro
Congresso, por sua vez, anun- ministro Leon Blum que mau

ciou que o referido projeto de dou reduztr 'ÜS preços, em cin

redução de impostos terá prio- 00 por cento. O corte aplica-se
ridade nos debates. Desta ma- 'á maioria dos bens de consu-

neira, pela primeira vez em mo, excepto o pão. Os produ
,q'l1inze anos, os republicanos tos, de luxo, contudo, não bai

dual, todos eles cidadãos ilustres da, á estima ,e ao apreço dos seus conseguem possuir a maíorta ' xaram seus preços, bem como

e cheios de serviços prestados ao coestaduanos, em cujos corações no Congresso, existindo gran-. OiS alugueres e entradas de ci-
Estado e ao Braeil, I

a confiança E'1m, í'utu ro calda Y€>Z' de expect.ativa nos círculos po- nemas e teatros.

l'���n���i:��rad:�m����:, 1�0 t�::i�:��sen�'��SI�:��'�l��e ::b���11���d:�:���='D' I' des st e de aVI·aça-oAJd1erba-l. �. da Silva soube rnani,'Jr; h.rta certesa que o (�mi.ncn.t,e caLa� O o'rosO a r "

apoio o prestigio de que desfruta ::l

11os-1
rrnense, brevemente alçado a "

curul presidencial, terá todaa sua l _

.

enpl'gia moça, a sua Incida j,rute.Ii-; RIO, 3 (A. N,) _ Na localidade de- Campo Grande, já ter-
gência e a sua solida cultura, a' ritório desta capital, caiu, hoje, despedaçando-se, um· aVIa0'
serviço dos sagrados-rnteressee do militar, que procedia de São Paulo para a Base Aérea de Santa

Cruz. Os seus tripulantes, Tte, Arnaldo Pinto de Oliveira e O'

sargento José Fonseca Rodmgues ficaram gravemente feridos.

Motivou o desatre um desaranjo no motor do 'ruparelh'Ü, forçan-

" no o piloto a uma aterrtsagem terçada. O local, porém, era' ím-
nróprto e o avião projetou-se nas matas de um morro próximo

\ á Fazenda Modelo. Prestou os prtmeíros socorros um contín-

I gente do Posto de Bombeiros de Campo Grande, que retirou as

I
vftíràas � os destroços do aparelho sini,stl'ado,

i·Divisão da P'alestina em 2 Estados
I· f

A • d
I Londres, 3 (U. P.) - Em fonte numa con _erencla marca a para.

I oficial inglesa se disse ontem que o hoje. A urgência com que o govêr

I govêrno britânico 'está pronto a ea- no inglês encara a questão da Pa

I tudar seriamente as propostas de lestina se reflete no fato de chegar
I divisão da Pàlestina em dois Esta- aqui amanhã sir Alan Cunningham,

I dos separados: um árabe e outro comissário geral britânico na Ter-

judeu. Na mesma fonte se informou ra Santa, vara prestar informações
Dr. João Ribas Ramos, I que muitos chefes árabes querem a sôbre o caso. Também está a cami

uma das belas expressões I realização do plano. O ministro das nho de Londres, o gal. sir Evelyn
do ;ornalismo barriga- I Colônias,

Arthur Creech Jorres, de- Badker, comandante inglês na Pa

verde. candidato a de- -I verá inquirir David Ben Gurio-n, lestina.

putado pelo eleitorado , presidente' do Executivo da Agência --------------

pessedista de Le ies I Judaica, a respeito da sua opbndão O ex-marido de
pO'VO. E porque sabem, também,

I sôbre a repartição .da Palestina,

que os f'uturos deputados pe\'ôiS-e-
i ------------ Lad1J tumarda graode maioria do eleitorado sa len'a, graças ao volumoso Lra- disí.as, de �'üme já cO:l1i�agl:,ado em Pol.'tl-ca russa

�
:barri.ga-verde, comparooerá ás ur- balho admínístrativo do preclaro nossa terra pelo seu

Jnldl9cLliLIvell
Londres, 3 (D. P.) - Um despa-

nas unido e coeso em torno da. estadista Nerêu Bamos, em cujo amor <LO nosso progresso, serão os Moscou, 3 (U, P.) - Stalin cho da "Tass" procedente de Vie-
personalidade v.ignrosa de patrro- governo se ref'izeram as rinanoas legíf.imos iutéi-pretes das aspira- foi nomeado esta noite candí - na ilnrrol'ma que Fritz Mendel ex
ta ·e de polítíoo, do sr. dr. Aderhal estaduais, ressurgiu a nossa. eco- çõe-s populares e,' na. qualídade de II drut� ,�deputado ao �u>p�emo indUls,tlrialista austriac-o e ex-marido
R. da Silvá e dos iluslres conter·- nomia, e tiverrum car,inhoso ·e efi- repres'enL<m{!�s da opinião e da SovletIco da F'ed�raçao das de Hedy Lamrur, "volJt:ou da Ar
l'aneos qu'e i,nteg.lam a. c:'apa da üi'8111lbe cuidado os altos probl'emas vcmtade col,e�iv-a, no,s darão leis Repúblicas Socialistas Soviéti- genti:na pmra a Europa e �e acha.
pod'er,osa. ,a:gremiaçã,l ]Ja<rLic!ária da instrução de educação e da saú- sabias e jusLas. -caso Si Stalin aceitar, deverá agora. perto da fronteira auSltriaca,
tanto ao Congr·es·so N,teional ('orno de do povo. Com el(',s i,remos á,s. urnas, p'ela .ser eleito por um periodo de em Lekhtenstein".
'á As,sembléia C.onsLltuinLe Es{a- Credenciou-se, a,ssim, rnais -ain- honra e progr'es'so ele SUilJJ[,a CaJa- quatro' anos. As eleições ao Su-

A,l·nda O I·,nel·dent'·e de Moscou' .��n�la:s�.�l\l�ocl��\I:.
(',sGar de Lodas i�::on�a p�óx���'�ês�� teI���

II devem ser confundidas com as

O R J pleições para o Supremo dos

RIO,3 (A. N.) - O Itamaratí acaba de fornecer á impren- el orge em Soviets da U. R. S. S. Stalin foi
.

tiía por intermédio da Ag'ência Nacional, a seguinte' nota:! SaIODI·Ca nom,eado pela Fábrica de Au- Washin�ton, 3 (D. P.) - O De-
- "O sr. senador Hamilton Nog'ueira, discursando n. Se- tomóv'eis Stalin, Entre 'ÜS de- partame�1to de E·._;ltado, por ilnter..l

nado, estranhou que o llIinistério das Relações Exteriores es-I Atenas, 3 (D. P.) - Nos meios mais nome3idos incluem-.se Mo- médio de uan po-rta-voz, afirmou
teja demorando uma declaração finai sôbre o incidente ocor- informados se diz que o rei Jorge lotov; Zhadanov e Popov. que as acusações de espionagem
rido em Moscou com um secretário da embaixada do Brasil. A I vai vi,�i>tar Sa.lonica em breve. Esta

_ norte-americalna na Iugoeslavia _

este propósito,_o Ministério das Relações Exteriores deve es- vai .s.er a primeira visi'ta oficial, fo- Eleiçoes na pela qual estão respondendo a pro-

cl..a�,ecer que n�o se descuidou de colher as informações neces- 1'a de AoIJenas, des:de que voltou em I .. cesso em Belgrado oito pess-oas _

sarJas pa�a. agIr com segurança, mas, até agora, só as obteve setembr:o. BollVla são absolutamente sem funda,mento.
frag'mentarJas, faItando-l�e receber o,.rela,tório do embaixador • Caracas, 3 (U. P.) _ A Junta do

e!R lt�?SCOU, sem o qual nao pode formar uma opinião judi- As' memorias presidemlte Beta'llcourt dedarou, em

(�lOSa •

d- C'h h-li JlI'�,nsagel11 de Ano Novo ,dirigida á

A· 4- d' d
- e" ure I nação, qu'e as eleições prura presi-

umen.a O O preço o earvao Londres,3 (U. P.) - Lord Cam- dell1te da RC(pública deverão se rea

RIO, 3 (U. P.) - O presidente da Repúblioa, consideran. rose, diretor do "Daily Telegraplt", lizar antes do fim de junho do cor- Washington, 3 (D. P.) - O De

do a necessidade de. ga.rantir aos trabalhadores' nas minas do

I
diz que estão sendo feitas negocia- rent� ano. DcclaTtou que a Assem- parta,mento d'e Estaldo. desautorizou

Rio Grrunde do Sul a ma:nUJtenção d.os �tuais salário-s, assinou ções pa�a a,�
aquisição do� :direitos bléia' Nac!ona']

. c?n�t,iltUi,nte
deveri.a a no-tkia d'O magaziJne moscovita

um decreto ac;rescendJo de quatro cruzeI'ros e vinte e ciIl!OO cen- de pubhcaçao das memOrIas de tomar as provldell1lmas para a elel- "Tempos Novos" segundo a qual
tavÜis O preço da tonelada de' carvão, a parti.r de 10 de janeiro guerra de Winston Churchill. Não çã-o Ilaci-o;nal, pelo voto secreto, lll'llita,s tropas norte-americanas se

do oorrente ano. deu maiores detalhes. assim qUle fos'S'e possivel. encontravaiJ11 na Turqllia e \no Irak.

Dr. Leoberto Leal - candidato
suplen te de senador - figura

,

relevo nos meios intelectuais

a

de

.

da anarqniá-�fióaitceira .e do regime

ca tarinenses

Truman e o novo �ongre�\so dos
Estados Uni"os

Baixa de precos,
na Fr3Dca

Não ba espiões
americanos

Os Estados Unidos
desmentem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM 1945: - Car-los da
Costa Pereira, Doutor Rogério Vieira e Hans Jnrdan.

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

DEPUTADOS ESTADUAIS1�

Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora Ant<mieta de Barros
Doutor Othon dI! Gama d'Eça
Doutor Rubens de Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Calil Bulos
Doutor JO'ãO' Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui Cesar Feurschutte
Doutor JO'ãO' 'Esüvaiet Pires
Protogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
Arnaldo Napolí
Doutor Antônio Nurtes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seára
Doutor Antêrrio Dib Mussi
Professor Gregúrio Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Loures Ribas
Felix Odebreeht
Heitor Pereira Liberato
'I'iago .Iosé da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro LO'ngO'
F'rederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
DO'utO')." Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida Corr êa
Doutor Silvio Ferrare.

.
O Doutor Aristides Largura foi incluido em virtude dO's en-

tendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro. •

A Comissão Executiva concita todos os seus correligionârtos
à maior disciplina para assegurar ao Partido vitória que lhe evi'
dencie O' prestígio no seio do nobre e altivo PO'VO' catarhnense.

Ftorranópolis, 15 de dezembro de 1946.

Ass.) Nerêu Ramos, Presidente; Celso Ramos, V;'ce-]?residell
te; Rogér-io Vieira, Secretário; Pedro Lopes Vieira, Tesoureiro ;

Aderbal Ramos da Silva, IvO' d'Aquino Fonseca, Agripa de Castrl)

Faria, Anes' GualbertO'. PedrO' Kuss, AlvarO' SO'ares MachadO', Vi-,
tO'r Bulir, PO'mpíliO' Pereira Ben.to, Ernaili BittencO'urt CO'trim FI

lho, FredericO' Hardt, Ad,em.ar Garcia, ValériO' GO'mes, Alfredo

Campos, Carlos Esperança, HeitO'r Pereira LiberatO', JairO' Callado,
JO'ãO' dos PassO's Xavier, AtíliO' FO'ntana, GasparinO' ZO'rzi, CarlO's

Ziperer SO'brinhO', RO'bertO' Oliveira.

r! "i
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Partido 'Social Democrático i Contra os americanos' I

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO- 81�angai"., (U. P) - As

elemon�-I
Caminhões e bondes trafegaram I

CR,\.TICO, �.e9ãO' d.e Santa Catarina, recomenda :à .votação d� trações realizadas 1;0 norte ela Chl- pela cidade' levando cartazes em

"seus. correltgí on ários nas eleições de 19 de janeiro pr óximo os na contra f'uz.ileirns norte-ameei-
'J' .,' .: ,,' o

'

seguintes candidatos:'
'

canos que violentaram uma jovem
que se Iam \ amas J I azes de desa-

GOVERNADOR: - Doutor Aderbal Ramos da Silva. estudante chinesa em Peiping, na
grado aos nor-te-amer-icanos, en-

SENADOR.: - Doutor Francisco Benjamin Ga!lotti. tre :JS quais as segu intes : "Expul-

SUPLENTES: _ Doutor Agripa de Castro Faria Professor
no ite de Nata I, f'oi-am renovadas

Orlando Brasil c Roberto Grossenbacher." hoje nesta cidade, onele estudantes sernos os soldados norbe-america-

SE_�ADOR: - Doutor Lúcio Corrêa. (1(' vai-ias univeraidades declara- nos ela China" e "Ouerernds uma

SUPLENTES: - Doutor Ernani Bíttencourt Cotrim Roberto
Oliveira e Otacílio Vieira da CO'sta.,

' rarn-se em greve como sinai de nova política eníru a China e os

proteste contra "esse ato de atro-I Estados Unidos",

cielade nuiLe-ammicnaa". I-

Registrai'am-se 'vários choques Grupos ele estudantes percorre-

enLre estudantes quando grupos: rarn as pr-incipais ruas da cidade

moderados ele universitários Lenta-: uns em automoveís, outros em ca

vam dissuadir seus colegas de' minhões, fazendo um apelo ao po-

entrarem em greve e retirar os vo no sentido de ser levada a efei-
cartazes contra os norte-arner íca- to uma ação conjunta contra os

nos pregados nas paredes da cí- nor te-amerícanos "e suas atitu-
dade. des bestiais",

,.,

COMUNICA(AO
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo & CiEl. Ltdo.
Ruo. General Couto de Magalhães, 262 -- São Paulo

Tran'ip,orte. de carga. em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temos ° proseI' de comunicar aos Snrs, comerciantes e interessados
em geral, que a partir de Janeiro

-

proximo, panaremos a fazer °
nosso serv!c;o de tranllportes de cargas diretamente de silo PAULO a

FLORIANOPOLIS e vIce-versa, com viagens regular semanalmente,
,

em caminhões propries.
Informações com o Snr GUILHERME GONÇALVES D'AVILA

(Agencia Geral de Transportell). rua Alyaro de Corvo lho, 2.
Telefone 1.677. - End. Tal. «DAVILA»

Florianópolis, 22 de Dezembro de 1946,

l
11

I OU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGANCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Ru� Felippe Schmidt 22 - Sobrado

FARMACIAS DE PLANTÃO
MES DE JANEIRO

10 - quarLa-f,eira - Farmáeil9
Esperança - Rua CO'ThStelheiro Ma

fra.
4 - sábado - Fal�má,cia Nelson,"

- Rua F1eliipe Schmidt.
5 - domingo - Farmáci,a Nel

son - Rua F1e'1ipe Sohmidt.
11 - sá�a:dJo ,- F,armáJcia Mo

tro Hélio Lobo, cnnsul Bandeira de' derna - Praça 15 de Nov,embro.,.
Melo e' pessoas que compaTeCeJ'am 12 - domin&,o - Flarmácia Mo-

ao aeroporto. Separadameln,te, peço de!-'na - Praca 15 de Novembro.�.
agradecer ao eficiente dire'ÍoT da 18 - sábado - Farmácia Sto•..

Aig;ênda Informrutiva das, Nações Antô;ni'Ü - Rua João Piil1Ito.

1!;l - domi,ng'o - Fa'l'InáJcia StO_
Antônio '7"'- Thua João Pinto.

'

25 - sábado - Farmácia Cata
rimmse - Rua Trajano.

26 - domingo - FaIm1álCia Ca

tal'inense - Rua 'I'oojand.
O serviço llJOrtUI'IlI0 'slerá efatuadiG-..

pela FaIm1ácia SooLo Antônio sita.:

I
á rua João PillttO.

lm(d�imm,!ijdrm

\

A INDUSTRIA DÁ CERÂl\IICA NA GR{·BRETANHA
Em laboratório especializados fazem-se "tests com os ma

teriais empregados na manufatura de prodll-tos Ide cerâmica e

experimenta-se a resistência ,dos próprios' produtos já confec

eionados. Aqui ;vemos um técnico de laboratório, experimen
tando a resistência de uma peça de louça numa máquina es

pecial. Esses cuidados adotados pela indústria britânica da

cerâmica têm dado aos .seus produtos fama universal.
I

Expressivo felegrama
Hio, {A. N.) - o secretário ge- em aJpoio amplo quanto possivel.

ral da federação mundial das asso- Tenho a honra de pedir para a(pre

ciaçõ·es das Nações ,Unidas, enviou sentar meus agradecimentos ao em

ao s,enhor 1'01111 SI'Oper, preslidente baixador Ban'os Pimentel, minis

do comité Idas Nações Unidas desta

'capital o segu.imil:e tele·grama: "Quei
ra aceitar, §enhor presidente, meus

mais calorosos a.gradledmentos pela
ma'gnifica rece<pção que nos reser

vou juntamente com o ,comité. Seu

ill'terê�:s.e pela causa ,das Nações Unidas, a.ctnünlstraJdores, s.ecr,etá

yn{das,If�resenta l� fruto d� maior r rios 'e reda,tores. Que seja mil nove,
lilllportanCIa para a lIlstaJaçao, em centos e quarenta e sete 'um suces

futuro próximo, da Associação Bra-I so para seu pessoal, comité e' asso

si1eira das Nações Unidas, bas,eada ciação. Cordiai.s saudações.

Ministerio da leronautica
QUINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL

O Comandante da Base Aérea de F1orianópolis, por o.rdem
do Exmo. SnT. Ministro da Aeron'áUJtica, vaz' público para co

nhecimento dos interessados, que o exame de seleção p'ara ma

trÍCiUla à Escola de AeTonáAttica, será realizado nesta Unidade,

-no dia 4 de Jlaneiro de 1947, ás 9 horas.

ESCRITÓRIO JURtDIf:"O COMER€IA.L
Os caillojdatos a refe·rida matdoula d-e:verãio utilizar-se das

{CO'm um Departamento ImO'biliário) , eonduções ,d'a: Base, que achar':"se-ão estaCÍronad,as em frente

Vendas de pinhais, fazend01s e emprêsal!l" ao trapiche inunieipal .às � horas e 40 minutos.
Diretor: dr. EHsiáriO' de (;amarg() Branco

.ADVGGADO Base Aérea de Florianópolis, em 20 de 'Dezembro de 1946.

Rua-)<'rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54 ALBERTO UCHÕA - 20 Ten. Av. Res. Conv. - Resrpon�
'i�l,..l"rer<l tplell....àfil'o, "Elibrllnco" - Lajel. - St- Catarh...

______--,- - .:.:.... . dend'Ü pelo Ajudante dn Base. ')

I
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o ESTADO Sà·bado 4 de Jáneif':J de 19.7

/
,

asCLUBE DOZE DE AGOSTO-Dia 12, (domingo} Soirée com

�21 horas, Dia '18, (sábado) Festival promovido pelo Gremio Barabá, com inicio às 21

.hor�s, Dia' 2·6, (domingo) Festival promovido pelA), Gremio Icaraí, com início às � 1 hs ..

·��rJ· ,�a�l�m� I��!��[����,"��·�o��.;��M��!,�·��;�;� i �f�D�E�IDbDE���, e.. d 'T'
re assinala o,..) .. ftNTO l"�#'" brHhante conterr-âneo .para gove - João Maria Fagundes. DAO

amversarro o S1·. íto Carvalho I � rli.. .,�, DIA ' ., . ' .

.

'I t .-1. I
'

4 DE JAN
" nar nossa terra para

COnL][lU.�T
Uruguai, 21 - SatIsfelLo com

OUV I R
.

I ·us re hOlllJem oe eu-as e nosso I 'EIRO '

"

[,." ,S, G ,.. Obra,
extt-aordinária nosso grand escolha sua caTIld, idaãur-a, apresento

€,Slllnado con erraneo ·e coléga de • reg'orlO, BISpO . .
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' nc·e prÜlSl{'Nt e Nerôu Ramos. Po a .' �XCIa, mmha irrestrita soli-
nnprensa. I m rrefg%��.', deSCte,n?en;fe. ,dIe I

de í'icar Berto trnbalharemos uni dariedade. Abrs. - Gue.rino Mon- Se V. S, sofre de aturdimento-
FAZEM A:\'OS, HOJE:

u a a � la sena orra, O! e e dos sua vitória já assegurada. .l.icelli.
'

catarral e zumbidos nos ouvidos,
mesilllO durante 40 anos sena-1J b d

.' "

C
.

a exma. sra. Oonsuelo Por-te-
I

d d I oaça a eseja tr-ibutar emmente
,

ampo Alegre, 22 - Congratulo-,
.

compre na farmácia um frasco de

Ia M,oura, esposa do sr. Vil'-! Tol' � :��1 e de �utu (Fran?,)
'I ca,

ndidailo suas homenagens oca-l
me com vosséncia pela. acertada e-s-

I PARMINT e tome-o de acôrdo com

aílio Moura. I'
en o .' e morrtdo a esposa, sião visita vae nos honrar. colha seu nome candidato elevado as instruções da sua bula, Parmínt

_ � srta. Osmar ina Gastão.
renunciou a qualquer car�o, Muito comovido agradeço prova I cargo governador nosso Estudo.; alivia prontamente os aborrecidos

_ a sta. Iracílda C. Ribeiro fi-
empregando todas as suas for-/ conf'Iança par-tido indicando nome' Cords. Sds. - f,chmidt Rihc iro, zumbidos dos ouvidos. As narinas.

lha do sr. J. Oarmeieo Ríbeiro :f�S e haveres en� obras de ca- assembléia. Sds.' - Varela, I ColeLor Feder-al. obstruidas despejam o catarro, a

a sta. Ilca, filha do sr. Adeo� r�dad�. A aU/�enda.de de

suai Cresciuma, 18 - ]:.'eliClLo preza-Ii Itoupaseca, 21 _. Adrnínistração, respiração se torna mais f�cil e
dato Fer-reira, I

vida rmpressionou tanto o. po- cio amigo escolha seu nome para í'nncionários ·e operários cornpa- cesse. o desprendimento do muco

A srta, Maria de Lourdes
VO, que este o aclamou BISpO (govr'I'lla'clor nosso Estado. abs. -I nh ia matadouro Llda. respeitosa- nasal na garganta. Parmint é azra

Amaral, I d� Langres. Pre�aJr�u-se para. Hodolto Rosa. Imen.le transmitem V. Excia. calo- davel ao paladar. As pessoas que
a sta, JudiLh Goulart, datílo- assu�lll' e.st� dignidade

porl
Leão, 23 - Nos a,baixo assina- rosos aplausos assegruaudo-vus sofrem de aturdimento catarral,

grafa. 'oraçoes e Jejuns.
'

'!_'al cuidado elos membros do diretório dístr í- inteira solidar-iedade vossa oaud i- farão bem, provando êste remédio.
_ a sta. Claríoe Lessa, . me.receu-lhe a benção de Deus, Ial 'E' correligionários do PSD con- datura posto governador Ji;.,lado I

a sta. Eugenia Costa. PO.IS, nos longos amos de seu gratularnos nos com a fel iz 'e acer- Santa Catar-ina. Sds. .

1 LEIAM A REVISTA
a sla. Alba Macia Fontes, fi- episcopado, fOI um verdadeiro

I
tada psc-olha do nO�le ele vossa SB-

_

Blumenau, 20 - Minhas f·elic·ila-
, 4 VALE DO ITAJA}lha do ,�'. Desembargadoe P�l para todos, mas em espe-: nhmia como candidato do, alto 'coes acertada escolha seu nome 8l1- U

Henrique Fontes.
' cial para os enfer�lIos e os po- pasto elo govcl'nadol' do Estado Ino ! ])l\ema nngil"Lmtul'a 11'o.S·50 EsJlarl,Q I

o .sr. dTo Raul Ba.stos. br�s: Um �orte e�tlmulo na sua pleito dre 19 de janeiro próximo próximas ,eleiçõc,s. Ag'obal' Branco.

sr. Alv.irTIJO Tito de Olive.ira. atIvidade lllcansavel e nos seus hipotecamos ao mesmo Lempo por Blumenau, 18 - P,ela Slua incli-

sr. AI-c�d-es Bo�te,l1x Piazza. eSlfol'ços por sua 'santifica.ção n'os.sa re,strila solidarieriade e con- c..&ç5i:t c.andidaLo go\'ema·c!or nosso

51'. LLcinio Paulo da Fonseca. ,achou-o na dev_oção aS. Benig- la.m·os v,e<ncer nre.�,l·e ·clisLl'ltO por

IE!:>ta'do
um abraço do amig:o,

o menino Franciseo de Assis' n�: Clujo túmulo Pce?lC.ohriu em csmagadorl'a maioria. ALs. Sds. - Arã,o.

Faraco. DIJOrl1. Morreu Gregono em 541 Aug:usLo Bluola, \ Pedl'o BorLoluzzi Blllmenau 19 - Congl'n! 1IIo-rílE'
o jov.em Osny Ga.rcêz. I e e'stá sepultad.o ao lado de S. Fean'ÜIs-co Dagostini, Framcisc� e abl'aço .ej'�lsiVlamente nOUI'p aml-

o menino Munari. I Benigno. ; M.agno, J'osé Brasi'l Augusto Belto, go escol.ha selU nome govêrno Es-

a menin.a Elizabe.lh, filha do
I 2 DE JA.VE/RO i Romanio Antônio Be1lóto, Angelo I Lado gara.nl ia l"p.licidade r Deo�I)('-

sr. Gercito Gomes, sargento
S
..M.acá1'io, Confesso?' I Bornin, Ma,rcos T(�nsü. Alcide,_; Me- I'idaril' i enH ce:,l·aeinense - ,'hila

..00 Exército. �. MacarlO na�ceu em Allexan- eleil'o�, Cí,C.f:'I'O Moraes. AnlConi,o .Fillio.
•

cleia dc pais p'oJ:mBs, ma,s l<ementes ·Pa-lagolo, FmncilSco Slibremler, BIllllWllêlll, 19 - ]H·PllS cumpri-
-GEL. EUGENIO TRlOMPOWSKY à DBUS. Como era cle condição! Alcidr,s Cesar Bia,;i, BrnfanLo An- lllf'i1'tl�" m(lli\'o indicação Leu no-

TAULOIS I hUI11.i-I<dp, ,e,s<.io,lh,eu uma profis-são i loni-o. Fa,chim Santo, JosP Belo. niE' flllmo. guv,et:naeJol' Es'La,do. -

Te�nscol're hoJe �o .

a.niv8lnsário hllmil<C[.e. Peofuti:clo amor de Deus' _c\;ntônió Ol'ibano Mo I'fl'e,S, AngE'lo Cr'lio Lin S,ille-s.
nat.a.l!clO do. 'sr. Eugeilllo Tl'ompo- [bnimava SLJa vida. Ce·dü peQ'd'e,u o,s Bl'agnolli, Sebas'l.irio L'uiz (f·f' Ma·l- Blufuetl[lll. 20 Um'. gTa.nde
"WIsky �.a�IOIS, coron",1 'refol'mado pro,glenito1l6s. 'Estêwdo uma noite. los, Anlôni.o Co,nLel1sa to, Isa ia Eill'- abraço. - Celso Fa llStO.
,do ExercJ.lo �ac�onal e pessoa em ol'açfJ.9, ollv,iu a .seglünLe voz: i 1'08,a, Anlô:nio Gonç'.a]\·f's, Dealmin- i Blumenuu, 21 - HII30eba meu

"�Ul�O bem. qUlSlLa. P�I.O: �_e.us dO-I' "Co��la r,el�çõe� com
.. o. �'lN1do, e

I
do José Verdiga Podalirir, Gonçal- gnmüe (' <\l'ell1O"o a))I"I3.ÇO pela sua �

s e e,Sptrlto e oe cOJaçao. ,('nl.la na s'olJ'clao pala 31 servll a,y.('s,d-üs, Santo�, AllgllSI.O Cal'lg'<1lO"c<1nlll'tla:lul'<1 allo posto go\'enLa-
• I:UNIS .srl!'''-S. Macário oompreêndeu I·Atilio Vangals, Pe-cleo P,egcwnrg', cI�l' l<;�Lado. - Frelas Melo, AcI-

CONTRATO DE CASAMENTO I r S h' 1 I
. .

,que Ol'a o ... eu OI' quem a Clama-
I
Herminio Falaviallo .p Filho F'er- \·ogado.

"
Cll'IJ� a dIstmta sta. Vylma �o- I'a; de.�r,l'.z-Sf" doe LllÓO que () pl'E'l1- 'l'e:1'a. I BIUl11enali, 19 - Dil'etol'ia e as

ntz hlha do sr. Alber�o M1on�, {lia 'ao munido e fOI corl.ocal'-se sob Leã-o, 18 _ Congeaüllo-me es- s-ocia-clos Gl'emio Esportivo Olím
.contra'tou casamenLo o Jüvem HeI-

i
a direção dos di,scípulos de Antão, colba pr.esado. amigo alto cargo pi.co �e(11 !tonra conCar nome vos-

,

Lor Labes, filho do sr. Alf.redo La- i yormbruteu por 60 anos o hom com-
, governador .ersta<lo. Hipo�ercando s.enrCi:a enlrE' .sel1S benemrl'i,lÜ's

bes. - :Parabens. •

_. ,'bale e Sai'l� venc",rjür. Deus cünc�- !minha ilnbeira solidarieda,de'posrso flUll�priTneln1.o.s dirstinlto I ca!la['i�
- " ...... _- """"."M - _. deu-lhe ate o rp'ode!' de fa,zIÜlI' ml-Iafirmal' neste distrilo nosso na,!'- n",rus'e.

I 'l�gTes. A rgl'e,j� sofria �a:quel'es I,' [i,do oJy(..eirá mai·ori,a absoluta" �or-I Bl<umenau, 19' - A Lig·.a. Blume-I'Lempu:;; a propaganda he,retwa de' c1ial Sauds. - AUg'llstO BDess-ola. nauenSle Despol'Los vem [T'nel'

�Al'i�, e. pori&s'o _muiLos, .ca!tólic�s! Capi.nzal, 20 - Dil'erLório Partido glra,nde desporbi'sta suas vibrmlLes,
deslalecHllm. E'TIJtao Maoar,Io, d�l-

i Social DemocrátlCo ·e demais cor- saudações motivo candi,da,bura go- j.

'Xando a soU,dã·o, foi confortar os religionárins diistrito Ouro, rea- ,,'ema,dor tr.aduzindo Sliti.s1'ação
RITZ _ li, 5 7 30 h I

Bi,,,pos, s-ac·e1�dotes e fi,eis. Tal foi, firmam inLerra completa solida-
!
cau"ada mei,os desporLiv'Os. Blume-g e, !'IS. -

d I h I '

ESCOLA DE SEREIAS
a �çao e sua pa av,ra q�e os e- ,ri,edade ·esco.lha ca,ndi.darlsura go- 'nau. - Sebastião Cruz, Presidenle. w'Iwenção llOS!SO Padido escolheu

Red Skelton, Esther WWiams l'eJes pro?urar.a.lm. um meIO de lhe ve,rno estasdo. R.e.speirt.ios;ass sHw;la-1 BLumeTIlau, 18 - Congra'Lulo-me SEm brj,lhatnte nome ,como candida-

"Carlos Ra�irez, Halwy J,ames e su� llrar a VIda. Fe.�lSll1'ent,e, eSlt.e Pla-Ições. - Hono·rato NB'Pomooeno da V. S. i.ndi-caçã'Ü gOVler-no Es,Lado·1r!Jo .albo ca�S'o go;y'ernador ESltado

orquestra, Ethlel Smi-lh, Xa;yier
no a.bOl'tau: POIS, o santo voltoiU' Silv,ejra, Edgar Lancini, P·",dro Ba- - Artur JacinLo. os mfra as.},nactos des,ejam manifes-

.Cuga,t e seus musicas mági�o:s.
a .sua el'n�ld�,. ,onde n�orreu. �le relta .sobrinho, Luiz .Dubra ,e Fran- Joaça,ba', 23 - MoLivo irudicar;i.io tal' ,gra�dle. chefe

..

s.eu cOl1JVent�-
, Censura: _ Livrre. I d.E'lXOU uma : egr a de. Vida monas- cisco Alberto Sar[.orl. nome brHharrte cont.errân.eo allo plento JubIlo alusp�clOSO a.cOOlltecI-

Cine J,or.nal BrasilleiTO _ DFB'
[!.Ca que, ate no OClldell1lte, teve Capirrzal, 19 - Enviamos \'os- cargo S'O'Vernador Esrtado ·enviamos menta. Pode presado chefe contar

Metro Jornal ;- A.lualÚlades,
' obsrel'vardores. sene,ia expres.são nosSO e�t-Uisia$- II p1'esado amigo' nossas. c�rd.iais í'eli-. todos es.for�os fun�ionários ,f�lialPr.e.ços: Cr$ 600 'e 300 _ crian-
HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS mo lança,mento nossa cand1dalura citações. J'oaçaba esta ao laJd'o do Jioaçasba pro casndlda-Lura conslde-

çass até 10 a:nÜl� Cr$ .2 .40. PARA DOMINGO g'overnador -esrtado. Al..�s,egl1ramos I eminente candidato sufragando ur-: raiITI'Ü's vitoriosos. Noiicia trans-
,

Cattedral: 6, 7, 8, 10 hOOl'as. neste distrito, completa e grandio-I nas seu nome ilustre I radi-c,i on.a I mil�ida ,esta cidasde r.esultado con-
...

ROXY'� .Á,�
.

4,3Ó �. 7,30' ho.ra.s Nove�a: às 19 horas.
.

"

,

sa vi,.ória vos.so nOI?I� próxi.mas I para. hoo·ra Ino,sSlO Estado. QLlI:ira I vlooçã_o. e<llvia�a nosso g,eJ'enLe ea�-
.10 _ Jornal da Téla _ DFB.

. &11' dJas <.Ia 'Setman.a: MIssa: as 7 eleições Sands. - SllvlO Arant,es, aceitar segura.nça nossa sollçla- .
.sou otlma Impressao. .A!COTlJtCCI-

20 _;_ Jacki-e Oakie e pe:ggy Ryan
horas. Presidente P. S. D. Iriíedade para a espec-tat.iva espeta-! mooto coTIlsbtue todos organização

em: I 19rcja de S. Francisco: 7, 8 horas. Call1lpo.s Novos, f 9 � Envio que-' cular vitória considleraJmols asse- ibU/sLre chefe preside prova estima,

MELODIAS EM DESFILE I Hos�it.al de CaI"'ild'a�de: 5, .S, horas, ddo aJmigo sinceras homenagens g'mada todos pOllJlos terra ca:tari- &eus conterraneús que são gover-

30 _ Hclmu.t Danüne, Faye PU'I"lrSsuno Coraç<lo ue Maria jus,La mer.ecidlas escolha seu nome! nens'e. Ats. Sds. - Oscar
J
Da Nova, nados eSlpírito cla,rivid",nbe ilustre

Emerson, Alan Hale e P/eLelr Lorre. (Part,o-): ,8 horas. supr'ema ma.gisLra.Lura estad.U?11 (Xi.lbedo .

Evi·da'no da Luz,
..

Oreste cal.arinlesIlJs'e ' ca:ndidato ..
f

Respeito-
HOTEL BERLIM I

Igre.ia <.I: S�o Antô�lÍo: ?, 8, horas. pos,so ,ge�uranl{a afwmar-Ihe ylto�
I Bonato 1'\ unes Vat'ela,'GeneslO Paz! sas sds. - Boa\'entura Nunes Va-

CensUT'a até 14 anos. [gTeja S. ,sebastlao: 6,30 hmas. r.i.a sua CIlDldid.a'lura ?1��micíPi9 'se- !LUiZ ATlJtonatLi, José 'de Almeida '1'ela, Nilo Asnrtuues, C�t'? Ribeiro,

Preç'os: 3,00 _ 2,40; ás 4,30 r,gr··eja -81a. Terezinha: 8 horas. ra esmaga-dora cordl.almen.l",. - -,Pimpão. Luiz' Grossl Alva;rez, Os- \Vanter Mndo'Ilça, Em1110 Ervino,

br.s .._ ás 7,30 hrs. _ 3,00 único. Capela da Base Aérea: 8,30 Silyio Neves, Sec. DÍl'CLóri<o .il'SD.· ni Noronha. Otavi,o l\Iontenegro, Muller Grenrdeu, ScarpeLLa SpcI'an-
horas.

. Casmpos Novos, 19 - Cient.ifi- Arma,ndo Oker, Domingos Bonato, d'io, .Scapetta llinio Nogara, Os-

I C:lj)ela cio MOl1serrat: 8 horas. ea,d-o' intermédio nosso pt'efreilo ahi At'mranclo Sabino, Gecy Mac.edo, .valdo B a:1.i.s ta, Waldir Mendosnça,

B R, I T O .

Asilo Irmão. J?aquim: 6 ho[·as. s·e acba foi o nome de V. Excia. Nf'l'�' Régis, Roberto P,edrane, Laél'- Flllvi-o Amorim, José Zimermann,

I Sa,co dos Llmoes: 8 horas. ew00lhido conv'enção Estadual para, cioPirres. Jüã·o Frei La,s, Chideri.co Av·elino Tiepo, Lind-oHo A.chman.n"
. Gináisi'Ü': 5, 6, 7,30 e 8 30 horas. go-y;ernasdor de nosso Estado COl1- Miene�uzz.o, David Ratti, Clemente Linrdolfo U1tO!n, Tigiefred Mulle,!',

O a.U�iate irulh:DJdO '

I Cap'ela de 8. Luiz: 6,30 e 8 h·rs. gratulo-me auspi-cio.sa noticia e Taraooo'l1i Sobrinho,. AbiJi.o Macha- João Schmidt. Jovino M-ont.anha,
T,,,.,,tI�ntes 7 C:1pela do Abrigo de Menlore.s: e protestarr'o·s i.n.Leiro a,poio. ,Sua do. Got.aI'do Furlau. Raul Pel'eirl1. Llauro Wo,JjIlt�er, Demerval de Oli-

6 horas. candidatura e ao seu governo. Sds. 'Guerino DaJ.cane, Pedro· Ribas e veira e Paulo Ha-bn.

Trii1ldacJ'c: Mall'Íz: 9 horas. _ J,bão Tibes Gonçarlve,s. Cipriano Vidal Pereira Alves. I 1 Joaçaba, 20 - Felitcitamos no-

Trindade: -Chácara dos Padres: Abmeida, Edi.no Fernandes, 'José J.oacaba, 19 - SolÍdáil"io
.

sua bre amigo pela f,eliz ·es-co.frha para

8 110ras. Car'los Stafasnis, Arlind,o Bessa, candida:tura prlesiclJente fiO-SSü qlle- governador grande estado Oatal'i-

João Pessoa (Estreito): 7/, ho- Jacob Thibes Relo, Po.fidoro Go- rido Estado envio forbe abl'aç',o nenõ'f'. Estamos oerto que muito

ras (igreja), 8 hOl'as (capela). mes de Campos, Pol<i1carpo Gomes I motiV'O jusba ·e mheciüa indi,caçãb ganhará ·nosso oéste catrurinense

São JOSlé: .7.30 9,30 horas. Campos, J-oão. Gomes de Campos, I
para o bem do povo catarinClnse·l por sua larga e fecunda 3Jdmi.nis-

n}lgO'O"j'rrrrír>s" Festa dos Reis J'I)[lC) RO';fl. Al'i'::ot.ides Fernandes. i
_ Al'mnnuio Sabi'n(). I,trfu::ão. Almejando "itÓl'ia nE'l3&

,

('II. Feira) é .�lia .saJto .de guarda. i AliIi.o Carliari, Elpídio Lima, João JOJí.'Jba. 1G - Momento 3Ta,�de,.1/"�:i,; n �'-;:J;S feli(''':l';C(.\�. - Klbn7..

I I'

tin.es RITZ
: < _':. ""�" ,R.O.Xl'r

_, w _" '" , __ •
�

•
�'" ,

,
,

f

(

3

• • •

InICIO

i'

IheITO da UQ.StraqAo &-<lima.�_
lhe, em IlIDÓo""I 'gesto. 11m calice do
"""elente aperitivo K NOT, lembre
_ v. Si&. de a.orescentar. 80 mgn.de-
o... • gentüeza:EfTEE TA11-

'

BF'1 () NEY APEílITIVO
PREDIJ.ET(J!

r U/'f J)()oouro DAKl1orU.. II1/).,(OI't.l !t'wnos J'! .T�4AI -J_
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A lute na

Iaâo-Chtne
Paris,. (D. P.) - Despachos da I

Indo China francesa, revelam que
I

as tropas anamítas tentaram infil
trar-se através das .posições fran
cesas 'na cidade Ide Hanoipore, mas.

, foram r.e'lhHçadas. Os mesmos d.�s-I
paohos dizem que em Hatphong I

continuam as operações de patru
lhamento de ambos 'Os beligerantes.

•

París, (D., P.) - .As forças
francesas na) Indo-Ch ina foram

lançadas em ação em operações
aéreas e terrestres contr-a os "nu-

cleos Ide resistência" das tropas.
víeínamesas ao sul de Hemol, se

gundo' informam despachos rece

bidos 'h,oje nesta Capital.
'A art.ilhar ia f'ranoesa iniciou a

batalha oom um feroz bombardeio
das posições iusmigas ao mesmo

tempo que os aviões de caça ata

cavam e metralha vam as concen

'Lràçõe,s de forças indo-oh inesas,

As tropae da Ropúbl ica do, \Tiet
Narn acham-se conceotradas prin
c�palmente na área de Hanói e ao

Iongo da 'estrada de Hadong.
As últimas informações proce

dentes da Indo-China revelam que

os víetnamenses bombar-dearam \víolencamente a cidade de Honoi,
causando enormes danos próximo
ao paláoio do governador geral e

á pr-incipal estação f,el'l'oviária.

Ladrão esperto
Londres'l (D. P.) - Nora Clar

ke, uma jó. idosa govel'nante dnrna

10000drina, acordou es'ta noite quan
do 'um ladrão armaldlO entrava no

seu qllarto, já sobra,çando uma

t�oUJXa com as riras peles da pa
troa. Sem perdetr a oalma, Nora

pregou-lhe um ver,daldeiro sermão, '

ci,tando texifos da bíblia e temnirian-
" do com a pergunta: "Que diria sua

velha mãe. se sÜ'Úhesse �isso? "Ca

biJSbaixo, 'O ladrão ouviu tudo, e fi

nalmente depositou ° ,embrulho' no
chão'e saiu. Ma.s por causa das dú

v�das, trancou a popta pelo lado de

fora e desapare,ceu com as jóias [lO

valor ,de quarenta mil oruzeiros.

DOENÇAS NERV�SAb
Com os progressos d.a mediei1ll111

hoje, as dOenç'll8 nervosa". QUlmtff
tratadas lem tempo. são maleFI p.",

feitameu\e remediáveis; O \:onnd",t.
Itismo, fru� da ignorâneIa. só pod.
prejudicar os indivíduos afetlldos i.
t",,, enferfuidades. O Ser.viço Na,
�iOI'1I1J de Doenças mentaw. d.isD�'
tf .. um Ambulató'rio. que atende gra
tuitamente os do('ntes 1'1er"'OSOI! �1J<
flivpnt..... nl'l Rna n",odol"o 91: 4aló •

'II II boras. diirtamil'lnt..

MeCllnil farll1. NarbiU AnISio U� l)�liz.o

farOl. 1.,. da Costa Avila

Exame dt; 5l'!\gue. EXo.th6 pa:r:a veriticoçci.o
de cancer, Exame de urina. Exame �Qra
v&l'ificação da gravidez, Exal'l."le �e escorro,

Exame para verificação de doenC.r:JliI do

(leIa, boca e cabelos. Exame de fézes.
Exame de secreçõe,s.

Ilutovaccinas e transfusão de lIonguE.S,

I I:.xome químico de fal'inhas, bebida.
café, á.gua•• etc.

;.-_-----...r; )1---I

�IR� I',- � SERVIÇODEV.S. --_.........__..-

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA.
Quinta Zona Aérea - Base. At'rea

de Florianópolis
EDITAL

, O Comandante da Base Aérea de FIo-

I
rtanópo lís, por ordem do exmo, .>. Co
mandante da Quinta Zona Aérea, faz
públíco, para conhecírnanto

, dos :.t1teres
sados, o seguinte a viso:

I
Aviso aos candidatos ao concurso de
admtssão à Escola de Aeronáutica
10) O concurso de admissão aos

I
cursos prévios da Escola de Aeronáut.í
ca terá lugar a partir de 14 de [ane.ro,
mas a êle só concorrerão os candidatos
aprovados numa prova- de .seleção a ser
realizada às nove horas rIo dia ,1, tam
bém de janeiro próximo vindouro, nos
locais adiante 'discriminados.
2°) A .pr'ova de seleção constará de

quatro questões, sendo uma de Ar.trné
ca, uma de Algebra, uma de G;x>metria
e uma de Portugiuês, e tôdas enquadra
das nos programas estabelecidos (Por
taria n. 4G1, de 5-12-1-944). Cada uma
desta questão será ·eliminat6ria desde Ique o grau dela obtido seja inferior a

quatro (4).
3°) A prova de seleção será realiza

da ,simultilneamente <IlOS Jseguinte� lo
cais:
a) na Escola de AeronâJutica t Carn-

po dos Afonsos) .para os candidatos que

FOTO ,., ANDREentregaram seus requerimentos a pró- ,

pria Escola; e

b) na Escola Técnica de Avíação
(São Paulo), para os candidatos inscri
tos 'por illltermédio dessa e .das Bases
Aéreas de São .Paulo e Santos; e
c) nas Ba ses Aéreas de Belém, For

taleza, Recife, Salvador, Belo Hor ízon
te, Campo Grande, Curitilba, Florianó
polis e Pôrto Alegre para os candída
tDS inscritos por ínterrnédto dessas Ba-
ses. '

40) Os candidatos dos Estados que i
remeteram -seus requerírnentos -d'reta-· . .• .... ..

mente.' pa,ra a Escola die Aero!tlátHica,

MACA'COserão relacionados tanto nas Ba'ses Aé-' .

reas Jl)ais .próxima? à sua residência co-.
'.mo na própria Escola (Distrito Fede-

ral), dev,endo, .se possfvel a,v�sar ao Co
mandante da Escola, até 29 d,e dezem
bro, o local a que dlão preferência.

50) O deslocamento dêstes candida
tos para os locais da, prova de Seleção,
será por COlHa própria.
60) Tatos os candidatos deveTão

apresentar-se nos locais pr.evistos com
uma hora de 'antecedência (,8 hora") dia'
4-1-1947, e munidos do materÍ!al exilgido
para a Il'ealiza�ão das prüvas, principal
mente os documentos de ide·Thtidade.
7°) Em con.sequência, só terão di-

I�ito a passagem para o Distrito Fede-
ral 2 dem� va!tlt�gens c<?nstantes do Precj�a.se, de um emoreO'aàoArt. 21 das mstruçoes em vIgor, 'l� can-. . , .

""

didatos aprovados .na ,neferiJda pnwa de I
pa ra' lImpeza de escntono.

sel'eção. !
T TNOTA: OS candidatos que entregaram' ratar na rua Iradente�

s�s 'requerimentos na Base Aérea de " 14 -- sobr adoFlorianópolis deverão no dia 4 de ja- • .

neiro, utilizar-se das condU'ç�es dessa .

UnLdade, que alChar-.se-ão estacionada5
em frente ao Tr8ipiche Municipal às 6
l!ora-s e 40 minutos.

I
Ba,&e kér·ea de Florianópoli-'i, em 28 de

deZlembro de 11946. I
Alllerto Uchba, 20 T,en. Av. Res. Conv.

- Res<pondendo pelo Ajudante da Base:
-----I Dr. CLARNO G.

I
GI.tLLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

Ilnscrjçõesna Marinl1a

TERRENO
À venda na Avenida Rio

Branco, em frente ao numero

99. Tratar ns me srna avenida,

'.no• 89. .

..... �
.

. VENDEl\I-SE

\
1

Laboratório
Clinico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente 00 T�souro
do Estado

Flor ianópolis

Rio (A. N,) - Acham-se aber-
tas, no arsenal da 'Marinha da Ilha
das Cobras, departamento militar,
de primeiro. a trinta e um de janeiro
p-ara o concurso á matricula no

par-la () concurso á matrícula no

curso de desenhista de construção
naval. nas especialidades de cons

trução naval, máquinas e eletrici
dade.

MOVEIS ANTIGOS
Diver.as casas e grandes terre

no com pasto e agua corrente

situados em Coqueiros. Tr<ltar na

caAa nO, 87 logo ap,ó. a Copela,
.... .; .

VENDE-SE
Uma case fita a rua Tenente

Silveira na. 42,' Tratar com

Artur Mcellmann,
. Caixa Poe-

ta, 32'. Brcmenau.
•......•..... ii.·

Vende-se
Um prédio sito á rua Fluvial, em

Itajaí, bem próximo ao Cais do

Porto, cujo terreno mede de frente

35 metros' por 70 ditos de fundos.
- Tratar em Itajaí, com o dr. Os
mar Nunes.

Dr, H. 6 S

\ laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado 'em 1935
Mcn'togem ia ródios, Ampli

ficadorell-Transmis.Cli'9s
Mot9dal i1'!lportod... direto

mente dos U. 3. A
Prom i-t á-i»

ütom-r Gp.crges Bühm
E: ..ct i e - 'I'e crrico - Profi...rorro]

formado no 'Europa
'

:C'lononópo";"
�U(1 10(.j.., Pi7'to n 29 "lo;'.

;8 A R
VENDE·SE

TIRADENTES
..............................

I PROCURA-SE
um quarto 'p",ra ca»al de fina
troto. com 2 rrveoorea recentemen

te chegadol! elo Rio. Intereua um

ou- doís quartos com pens
ê

o em

Co&a de todo rã.peito, Trocar re

fglendos Informocôes para Silv<l-.
na redação deste ..j o rn o l ,

Ent r eg , de pacotes a domicilio)
d e spacho de encomendas, reca

dos e (·urros serviços de

·corretfgt'm.
Re1pictês e ef ciencia.

A I T Ú
'Praç-l IS _ [10.

FONE: 1696
21

Título. Deolarat6rios

Escrit. -- Praça 15 de Nov,
lo. andar.

Re.id. '-- Rua Tirodentes
FONE -- 1463

ATENDE A DOMICILIO
Banquete•• - Jantares •• Ca.amen

tes ,. Failtall •• B<;ltisados .

Competencia e rapidez.
Hotel Metropol -. Tel. 1.141

EMPORIO ROSA Praça 15 da
Novembro n. 21.

Gratiflca:s.e 1Il quem entregar
nesta Redação. um umac&co'"
de caminhão :5.000 Kgs) per
dido'

.

{la' descida do' Rio dolt
"'Eug! (�,

.. . .
�

El\1PREGADO

FILIAr VAGIG:
, EDIFICI.) LA

Prrrco 15
PÓRTA

dp Novembro
Telefone 1325

VENDEM-SE
Um barco a vela, com 4

metros, aparelhamento com

pleto Tratar fi rU3 Ví ü,l Ra
mos 45, das 12 às 18 h0r,,<.

23.
vendem-se mudos de

eucaliptos.
mesma localidade vl:r e

trotor com r. vigio
Sil'iocJ à ... S!,Vtl.

ESCBl'fóaíO .!URtDICO COMERCIAL
Afllluntos: Jurídicos ,- Comerciais -- R urais a InformativOll

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte no.sa Organização antes de ee decidir pela com

'SIra ou venda de irnoveis, pinhai. ou qualquer
emprua nelte etltodo

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rna Frei Rogérie, 54 Caixa Postal 64 -' Fone 54

l.,U.I.'l,!:A \...uK1'<..I1..l'lfTb.. �\.)t'LJ"';i�R
Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

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

No Abrigo de
Menores

41.

J

II
No

\.
,

Rua

• CAPITAT,:
RESER\·AS:

TraJa�,o, 23

CR$ 60.000�900,O()
CR$ 15,000.000,00
• Florianópolis

,P!��� q��.�mJ�!a9Últi_l'ma r,eunião Ido gabinete, antes de

partir para os Estados Unidos; o

Iprimeiro ministro Aldde d.é Gas
peri declarou que a situação que a

IIltália elll1frenta em 1947, é pior que
a situação' de 1919, que abriu o ca-,
minho para o fa,s,cisrrno.

",���.otWeU��"'nlll!""���

SNRS.
ASSINNATES
Reclamem imediata

mente qualquer rrre·
gularidade na entrega
de seu� jornaes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NAVIO-MOTOR "ESTELA"
..A maxima rapidez e g<lrentia para tr s nspor te de suas mercadorias.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

'(;adasfro Social do «1) ESfado)
Pedimos aos nossos distintos leitores, ° obséquio de preencher o

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

,NOfIle .•...........•.....•...•••. � ...••••••...•••••••.••••
,
•••••••••••

';Sexo ,.............. &1. CiviJ '. . . D. Nasc, • .......••••••

(Pais .........................................................•.••••••

.&poso (a) •.•..••..•..•••.••••••.•••••••••••••••••• :••••••••••••••••

•

o "HInprego ou Cargo ........•..•••....••••••.•••.•..••••••••••.•••••••

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

4lbserv _ ...................•...
,..•...•...•..•••••..•.•••••••••

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

Agradeceriamos, também, a gentileza de noticias de nascimentos,
-easamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

CURSO DE MOTORISTA
e

Se rv çr) d� Pront« Socorro de Aulornóvds
'Ensine-se a ririgir au to.o-ó v e i s

Amado!" e Prof - 1011::1!
Teoria .. pr át ics - c-vnh- cimeo to do rnn>· r.

Atenoem-se cia n r t-i :

para -'eplfo< k ur z
ê

r n «

Autr-E C I;; �4 '7.7 {'
GAl:< ;GE UNIAO PRAÇA GAL. OSÓRIO, 4(.

\
.

C�â m bi O
MOEDAS , SIMBO� I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

-Libra

l� 175,44.16 74,555
-Dolar U$S 18,72 18,50
'Es.eudo Esc 0,761 .0,752
.Peso Boliviano Blv 1°,4457 0,4361
,Peso Chileno P$oh 0,6')39 0,5968
-Ooroa Su=ca Sw.Kr.

'

5,2109 5.1496
Franco Suíço Sw.Fr. 4.3738 4,�224
Peso papel Argentino M$N 4,SQ67 4,'51'94
Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 10,2778
'Coroa Dinamarquesa DanKl' 3,9008 3,855
.Peseta Pts 1,7146
Franco Francês FLfr. 0,1574

.

0,1556
"Marco Vm/3
."FIm im FIs
'Franco Belga Blg 0,4271 0,4221

V. Taxas .fornec:da.s i1r.>I� �gên�fil do 1f rc'J to R� a�il, IV
sem conürmação

Transportes regulares de .cargas do pôrto de

paraSUL. SÃO FRANflStO ro NOV! YORK
Informações cem os Agentes

Florienópolis - Carlos Hoepcke SIA CI - T'ete ton e 1.21 '}

São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke SIA - CI - Tele Ir A- 6 ( E.,j te eg
MOOREMACK

fr;�'i'!

«Beck ,,\ foragidils
Organizalf'a'"O Alexandria, (U. P.) - Recebe-

.

i."
I

ram-se chamados telefônicos de

I f"
I prisioneiros de guerra alemães que

neo- ascísra . ! Nervos Debili. se acham foragidos, ameaçando

Roma, (U. P.) - Vasta organi- dinamitar prédios ocupados pelas

zação neo-f'asciel a foi descoberta tedos Provocam'
tropas br-itanícas e o Hotel Cecil, a

pela polícia de Reggio Emilia. Es- menos que se dêem passos írne-

sa organização vinha dles.envolven- diatos para l'e.pa,tl'iá-Ios.

elo grande atividades nas provín- a' tdeurasthen'll!Ia Tanto a polícia egpcia, comei as

cias de Modema, Parma. Verona, n autoridades britànicas tomaram as

Milão e segundo noticia
-

o jornal, ' precauções que o caso exigia.

"Tempo", tilfifha por objetivo pro- [ NAO DEIXE QUE O EX-
mover, por ocasião das prcxunas

l!��__'_I.(',;1,",
CESSO DE TRABALHO

eleições, um movimento de �eb�-I " DEBILITE O SEU OR-
lião contra ·0 governo' e suprirmr, GANISMO, PORQUE O
em unas cidades, as pr-íncipais CANSAÇO PHYSICO
personalidades políticas, I E INTELLECTUAL O
Em buscas realizadas a polícia LEVARA', fATAlMEN.

apreendeu armas, e munições dos TE, A' NEURASTHENIA
t.er-ror istas Iascsitas. i
Até .agora foram feitas 18 prisões.

'

- I

Vontrole civil da
bomba atomlca
Washington, �U, P.) - O con-

trole da energia atômica nos Es
tidos Unidos passará dos mi'li ta

res para 0.5 civis a partir de ama-

nhã, ás 12 horas. I

P 'r
"I

O Presidente .rurnan assmou
----------------------------

hoje uma or-dem for-mal transfe-

',"rindo o d ito controle do Exército

para a comissão de. energia alô-
I

mica, ohef'iada pelo �r. DaVId 1,1- I

Lienbhal. Mais /1 membros Jazem

parte dessa com issão e isto sign i
fica que a mais poderosa aroma de

guerra de todos os Lp'mpos está em

mãos de 5 civis norte-amer ieanos.

SNRS.
A'SSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus [ornees,

É UMA DOE�ÇÀ
1tfUITO PERIGO::;},
PARA - A FAjl í 1.],\
E PAR \ A RAÇll..
AUXILIE A COM
J3ATl!;L-A COM O

00.1:[11[1100COMERCIANTE: Dá um u
v ro á Bihlioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con

-tribuirás, assim, para II forma

ção cultural dos catarrnenses

de amanhã I

-

("Campanha pró-livro"
C. A. XI de Frwerelro l.

do

Os
. primeiros symptomas da

neurasthenia são geralmente a'

insomnia, pesadelos" irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo -. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedio de effeito

positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.

Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
.perdidas e a energia da juven-
tude ás .pessôas exhauridas.

o SEU QQGANtSMO
PQECISA DE UMA

LIMPEZA GEQAl

Vi�on"ãi
fORTIFICA E DÁ SAÚD';
Laboratorial ALViM & FRJ;ITAS - S. Paulo

Wft*E _ crc DN S N· 40!t

ccec 'IN"!)AS co,nRIBVICÓ!5 c' "O"�"QII. DO"lA.6OQAlOQIO OOU.-
o POQI!;CO O�:"� � ... ou 20°/.

'Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes enviando-I
·lhes um número da revista 0\
VATJ'F: no TTAJAí. f'�jciio de-lidilCada a Florianópolis

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

AI',· •

I 4 Inglaterr� apre-

I s��!�rá �u. ��ntaum por-
La-voe do "Fore ign Off ice" anun

ciou que, dentro de um mês ou

dois será apresentada ao. govêrno
de Franco, 0\.1 a seu sucessor, uma

conta "substamcial " cobrando á Es

panha indenizações por damos cau

sados ás propriedades hr itanicas
na Espanha e aos navios rnercgan
í

es britanícos em águas 'espanholas
durante a Guerra Civil.

FRt\COS e

ANÊMICOS
'TOMEM

Ointlo Cf20�ota�o

Pavoroso incendio
Santiago, (U. P.) - Declarou-

se ontem á noite violento íncendio
num quarteirão do porto livre de

Aricá, tendo ardido os armazena

da Estrada de Ferro de Aricá a

La Paz, além .de vários edificios

públicos .

Nos armazéns achavam-se vá
rios tambores de gasolina e oleo

que explodiram produzindo enor

mes labaredas que iluminaram to

da a cidade.
O fogo começou ás 9 .e 20 minu

tos da noite e ainda não se acha

va extinto pela madrugada, ernbo

ra circunscrito ao quarteirão em

que surgiu.
Qs bombeiros de Aricá pouco. pu

c1f\ram fazer, em virtude da falta

de agua.
0" nr'(,;�liz(1" elf'\'an'i-�'(> a mais

I?f.l (e:·� � ..J.Hhõ2':; de pc;:;os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Convocação
Militar
Do comandante do 14° B. C. 1'e

cebernos a scguinLé comunicação:
- Este Comando vos solicita a

fineza de tornar lJublico a convo

cação das classes de 1926 e 1927,
dos cidadãos seguintes:
�0J\1E' FILIAÇÃO
Waldir Lamarque, filho de Prari-

Agora 'é o América que' O Paula Romos qu..

er J-ogar Ci'S��n�::al:���ifO, filho de Julio

jp.. Woycih iewicz.

quer enfrentar o Aval' com o CaxiaS
.

Ney Melieh Bellaguarda, filho de

, . Jonathans de O. Bellaguarda,
Jo ínvile, a. progressista e ordeira ford; Lebetinha, Nizeta, .T'iâo, For-

Em palestra com alto dirigente de Joinvile, devendo a Iprimeira Avelino Schtz, filho de Bobertc
.ío Paula Ramos, a nossa repor-

oídade -do norte do Estado, já nerolli e Saul
.

t
. f L d id d' João Schtz.

.

"

, conjun o que "era tagem concluiu que o clube de ser e e ua a nessa CI' a 'e e a se-

bastante habituada ás exibições do submetido a experiencias nos pró- [G' gunda em nossa capital" ambas na
Jacob Cordeiro Heidenreich, filh(Jl

Àvaí, hoje está mais desejosa do ximos treinos.
l'ajú.

.

Iomide acha-se disposto a de Jacob Cordeiro Heidenreich.
realizar duas pelejas com o Caxias 2a quinzena do correrite mês.

que nunca de ver o tetra-campeão Prooauet a antecipação do jogo
Carlos Adolpho, filho de Miguel

catar ínense prel iar em seus gra- P-Ol' outro lado; têm-se como TORNEIO TRIANGULAR timo tipo, conforme é desejo do Antônio Barcellos. '

.

mados, certa Ia .anteoínação desse jogo pa- Noticias colhidas pela nossa r,e-,I próprio jogador. I Aurino Oaoría da Silva, filho de

De fato, em sua ultima exibição ra o dia 10, como parte das gran- portagem' revelam que o tão dis-. - Informam de Buenos AIres: Honório da SI.Jv.a.

naquela cidade, o Avaí jogou mui- does homenagens que serão pres-ta- cu tido Torneio Trilangul:ar ,entr,e; que o esquadrão do Clube ESl,u-1 Gerei João dos Santos, filho de

to' além de suas possíhilidades, ,en- _s, por iniciativa do América, ao os principais club)s da Capital," diantes de La Plata, atualmente em! Pedro Batista dos Santos
..

trentando com grande ardor ,e com- espor-tista n. 1 ,e candidato do P. Joiríví le e Blumenau, será ctefini-I.excursão p.elo C�!I€., visitará Porto I Osvald,� d� Lacerda, ,fIlho de.

batividade o forte esquadrão do S� D. ,e P. T. B., ao governo do Iivamenl.e iniciado no dia 2G do. Alegre na 2a quinzena deste mês, Nelson SJ!v-e�ra de Lacerda.
,

Caxias, campeão local, e vencend-o- Estado: dr. Adernai Ramos da Sil- corrente. [onde disputará três partidas. i Edgar Vieira de Medeiros, filho.

o pela contagem de 4 x 3, jogo va, presidente da Federação Ca- O Pigueirense resolveu desistir �
- A diretoria da C. B. D; em de Otávio Vieir-a de Sousa.

esse que' constiéuiu um dos melfio- Iarinense de 'Desportos, em sinal de COU001Ter ao certame para. dar I sua reunião de sábado, entre OUtl1aS Abe-lardo Flelix, filho de Carlos

res espetáculos Jutenolisticos do de reconhecimento ,e solidariedade lugar ao Paula Ramos E. C" vice-I del iberações tornadas, resnlveu, de Manoel Felix.

ano f'índo. pelo muito que realizou em prúl líder da Capital e possuidor de um: acordo com a manifestação favo- Todos da classe de .1936 e resi-.

O América F. C .. uma das mais do progresso dos desportos na ter- cios mais credenciado-s esquadrões Irav.el da Assocíação Uruguaia de dentes em Flor-ianópolis.
bem organizadas agremiações es- ra bar-r-iga-verde.

.

I
do Estado. Futebol, mar-car a disputa da Co- NOME, FILIAÇÃO

llortiva:s de Joinvile e também do pa Rio Branco para o dia vinte e João Casta, filho de Manoel Eu-

Estado, 'está agora vivamente ínte- Segundo apurou a nossa repor-. 500 MIL CRUZEIROS PARA nove de março de 1947, em' Sãó lálio Costa.

ressado em jogar com o clube aivi- tagem, caravanas esportivas de I FLÁVro COSTA 'Paulo, e dois de abril (notmno), Gel-cimo Miranda, fi.lho d·e Hera-

ceJ.es,tle no próximo dia 12 do C01'- vários municipios s,egUlrao para Rio,::3 (Via AÓl'ea) - Os jomais no Rio() de Janeiro, E' interessan- chto Miranda.

rente, em 'sua cidade, t.endo o \lre-
JoinvHe o'nde' Itomarão part'e nas locais divulgam que o cunhecid-o te ObS.8cl'Val' que o vencedor q'0ssa Silvio Belarmino Alv�s; filho de

siden�e do elube, após o jogo Avaí homenagens que serão lriblÜiadas técnico Flávio CosLa, qm,-há vários compe/lição, slegundo o 1'.egulame'Tl- Izaltin'l: ,folaquina de J·esus.

x Caxias, negociado com o() chefe ao "eandidato .da vitória,". arws v'em ü'leiiuanclo o Clube de, Lo do referidoO trofeu ficarú ele Carias Escaravaco, filho de Jus-

da embailXada :avaiana, sr. Gui- Ach3Jmos que a ant,ecipacao doO RegaLas Flamengo e �em sidu in- poss.e üefiniLiva do trofeu, pot'que Lini,ano J. :Rscarava-co.

lherme Schürmann:' A proposta I j�gO para o .di� 10 :� mai,s ac-erola- variavelment.e escolhido, também, 0flida país disputante já têm duas Aul'Íno -Santos Cardos,o, filho doE\'

1'01 leXiDeJ.ente 'e dlSlcutJda com ü da, porque aS�lm t.er ao Ü's de;spor- pela ConJ,e·deração BrasiJ.eina de vi,tóriia,s' em �inco ano.s, José dos SanLos Cardoso.

pr,esideIlte da. Àvaí,' sr. Arnaldo I ti_�tas de ,qu�si .todo o Es��do, ,oca� De.sporLos, pana pre.parador dos. Osório Domingos Correi,a, filhGt

Dutra, foi C1Jcei,La, devendo a em- 3!aO de as.sHlstJr um preho entre se.lecionados nacionais, já está comi NORBERTO DUTRA DA SILVA de Antôniü Domingos Correia.

baixada deixar esta CJapital rumo

"
v·erda,deiro.s gig'anl.es;_ testem:mhan- 0()nlrato wssin.a.do com o Clube de; Encüntm-se em nossa Capl·tal o Osny JOIsé da :;;i1va, filho de Pe-

a Joinvil-e nó dia 11, p,ela manhã. do na mesma ocaS130 as meqm- Pot;lgaLas Vas>co da Gama p·elo prazo' ,'et,erano Norberto Dutra da Silva, dro José da Silva.

Ao .que lapuramos, prelbeiI1dElm OIS! "ocas prova,s de estima ·e alto ,arpre- ele dois ano's, a COlneç.ar do pI'óxi-: (Fél'Ja), ·ex-j,lltue,granbe do Clube Pedro M. da Cruz, filho de Ma-

paredro:s do Avaí incluir no es-I ço ao jlustr.j·ssilIDo dr. Aderbal R. mo mês de abriL I Atl,étieo Ca-Larinen"e e atua�mente noel da Cruz ·Sobrinho.

quadrão os jogadores �anfo'rd, Ni_,da SlIva. Bmbo,ea :Flávio não queü'& falar, defen.dendo as eores do E. C. RI3- WahÍlor Martins da Si.lva, João'

va'ldo, Bráulio, Lebeti.ll!ha, Forne-I Aguardar.emos os acont.ecnneu- dizen.do apenas qu·e es�á desean- ehuelo, de Joinvile, campeão ama- Martins.

rolli 'e MODa'cy, 'sendo .o seguinte o, Los, prome.tendo tnaze.r aos nos.sos sahdo, afirma-.se CJue seu conlr'a- dorisLa da 2a Divisão de 19/16. Arli-ndo Bruning, fi:lho de JOO-é

se'u pr.ovavlel conjunlo:. - Nivaldo, Ileilores noticiaIS sobre' essa :,:!'an- Lo foi f.eito em bas'E:1s ·excepcionais, I Augummos-Ihe feliz estada. Bruning.

Fateco ,e Moraey (ou T,avilnho);; diosa iniciativa do valoroso Amr- poi:; reoehE'l'ú 300 mil cruz'eil'os de 1 Ernani Palma RibeÍl'o, fj.Jho de..

Ivany, Boos (ou Bráulio) e San-Iri.ca F. C.
.

luvas e 5 mil ·crLlz·eil'os mensais, I Ene·dillo Baüsta Ribeiro.

• afora "bichos" nOl'mais pO'J' viLó-'
Voei-na 8nt·l .. rab;,ca

José Manoel, Martins, fiJ.ho dá
.---------------- l'i,a e empate. f Manolel Joã,o l\'{·artiIls.

A ISoe v,erifi,car tal oferLa, .o com- Cláudio Sanbos de SOll·sa. filha'"

()leI en I.e ,técl1ÍlCo pod'erá perceber Dambs: á ,publieidade á seguinte de AlLino Damazio de Sousa.

por esse .con.trato 500 mil cruzleiro-s cimular, de .grande interesse para 'Almerindo José Duart,e, filho de

o que tornará .o pne,parador mais a regiã·o rural:_ José Caebano Duarte .

bem pago do conlinelllt,e. Sr. D.iretor.
Teodorico Mar-celino de Barcelo;.

Nilo Chaves T,eixeira, TeneIlt,e Coronel Comandante da Gua rnição filho de Maroelino F,elipe de Bar-

Militar ,d·e-FlorianópoJi,s e do 140 Batalhão d,e Ca(\ad'Ü'I\e�, faz saber, O FLUMINENSE PED;IRÁ REVAN- Como já é do vosso wnhecimen- eelos.

p,ana conhecimento dos int.el'essado,s, que ,estão ,s.endo eha.madlo.s para CHE AO SÃO PAULO. to, !constiotui a Raiva dos Herbivo- Osni Saturnino, filho de Satur-

i,IlJCOInporação ne,sta Unidade, até o dia 15 ,de j:aneiro de 1947, os CO'llS-' São Paulo, 3 - Ao que, se

1'e-lros, um dos g-randes problemas de nina Serafim.

c�i�os ,col1ivocado� d�s e,la.sse� de 1?26 :e 1927 ,e. perlen{)en�els aos lHu- vela nesla .capital,
.
diriS'enLe� do defesa srunitári.� animal no Estado João F,elicia,no de SQusa, filho<

nH�JlpJO,s de Flool'lan.opolls, Sao Jos·e,· T.1JuCJas, Blguaçu e Nova Trento, FIllmll1enSe que a.companharam. a de 'Santa Catarwa. de Joã,o F,e}i.ciano de Sousa.

escl.areoendo que se aoham ·em poderr' dOIS S1'S, Prefeitos e Intendim[.es del'eg;açào do campeão carioca, não Está lnspetüria: vÍlLha encon- Euclides Ribeiro, filho de Juve-

DiSltril[,a�s, as respe.rA.ivas r,elações; além da pubUcaçã.o que será feila se conformando oom .o r,evés so.- lra,ndo 'Para- c-ombaber -a referida nal dos Santos.

no Diário Ofi,cial do Es-t.a.do. frido domiulgo, manü,eSlbaram ao
zoonose, imensas dificnldad-es, em Jo-sé de Sousa, filho de Antônio>

Nilo Chaves Teixeira - T.enente CeI. Coma:ridanLe. São Paulo o desejo de uma 1'e- parle por fal'Ga .de anlT\ais ·para. o, de Sousa.
va,nche que, caso v,enha a .s·e efe- preparo da va:cina espoeci,fiaa. 1 José T.omaz da RO,sa, filho de To-

Preleitora tivar, deverá ,ser l'ealizado no Rio. Agora, graças a boa vontade das maz Clá.udio da Rosa.

CAMPEONATO ESTADUAL DE autoridades e :de .criador.es, conse-I Todes da cla,sse de 1921., resi,

Municipal VELA g'u'iu esta Inspetoria, elabonar uma d.entes em Florianópolis.

R b O '·'a.m,peona.t.lo Estadual de Vela, apreciavel partida de vacina anti-I' - Esta .medida. é tJomad:.t em
ece emos 'e agradec:emos a gen- v

, �.dl·.aa·'o no Ine'� f't·.n,do por' ,dI'fI'cul- rábica. . VI. ."de dle não naver sido enoon.-

til-eza da ,se·gui-nte eomunicação: '" "
.

d d ·d· It' h Sendo porém, dita vweina, de tirados os de,stinários, tendo sid<llt
. Fllorianópol.is 27-12-1946. Ia es ,surg'I as a u lIDa ol'a, se-

Senhor Diretor: 'rá, provay.elmente, disputado no prazo ide validwde mu�to curto e enviiadas as r,es.pectiv�s cartas de

Tenho a hoora de eomuni�ar- a próximo d�mingo ·enLr,e as l'e;pre- para que a mesma :nao _

se estra- convoeaçã·o.
- ]j t CI' b V I' ,g;ue por falta de aplJ.caçao, venho

v . .8 •. OllP-, em' virtude da li>cença s.r:m.taçoes dO. .

a e u e, '81 e1ros

I' , IP�"'no
. da [lha e Siderurgia Atlético Clube, pelo pr'esente, apelando para vos:;o

c�n�edida. ao -,CeL ""-,, Lopes patriotismo e a,lto 'espirito de co-

VieIra, assumI, nesta da,ta o exer- VARIAS NOTICIAS laboração, so.Jidtar-vos mandeis Envie ao seu amigo distautf'

eicio dO cargo d.e Pref,eito da Ca-' um Jlúmero da revista O VA
-;-' Pela .brilhante vii�ória con- p'LlblicaT no vosso coooeituado ór- f

pi,tal para o ·quiJ,! fui dis,tinguido qllÍ'stada doming<ü sobre o Flumi- gão de imprensa, q1le elsLa I:l),sp:e- LE DO ITAJAí, edi� doo

por at.o ,do .exm·o. 'SI' In,lel'ven' tor' S-
--�a' a F'lo�nópolis,' e assim

. ·,"u .

ne.nse, ca.da proifi,ssiol1iàl do ao toria já tem em estoque o aludido \:iAU

Federal no Estado. P I f' t'f" d 5'00 'U nrodp'ltO' bI·olo·gI·CO ,6 q"'e as"� a· in- 'estará contribuindo para
au o . 01 gra I lC3! o >com CI -

>" LU"
W.

maior difusão culturalStrvo-me do ensejo pflra expres- veiros. t,eira dis'posição dos s·enhores cria-
de nossa te-

sal' a v. s. os :/l)rotestos da minha
_. O 'I1almandaré, d,esta Gapi:tal, dor.es.

.u ..

mais alta ,estima e 'consideração. fará sua reElIltr-ée, amrunh.ã, em Outr.ossim, esta Ins.petoria a inda
Manuel Ferreira de Melo", Pre- Lag;una, ü'erllJe ao Siderurgia A. I comunica, que as vaeinaçoes serão

feito. I '

Clube, de Tubarão. . aplicadas ,gratuitame.nt.e .POI' seus

_ Será 'real'izada, domingo, e:rn

[fUnCiÜnáI'iÜS
·e que em Flo1'ianó

Inter�ago.: uma in,tel'essante co�- P?li,S, :e.ncontra-se o SI:- Alexa�dri,o
pellçao mternaClonal automobIlls- PII1l1el'r.os Gome-s, res'Idente a Av,e

tie,a, com a participação dos mai,s nida Rio Branco, n. 60, nosso co

desLaoa,dos volantes do Brasil,. da laborado!', pronto a. acorrer a qual-

Itáli�.e da Arg,entina.' quee ohamado,
_ O ·meia dine.ila Te,so, do S. Pau- A11'te.cipando-vo-s meus agrade-

lo, renovou contna.lo com o clube, cimentos, cumprimenta-vos com

p.e!.o praz,o, de 2 anos. Leso não re- estima e distinta consi,deração"
.c.eberá "luvas" mas o São Pauto Alta'mir Gonçalves de Azevedo -

lhe ofertará um automovel do ul- fns,petor Chef.e .

Direção de .PEDRO PAULO<MACHADO.

• I
I

Ministerio Guerrada
.

CONVo.CAÇÃO PARA O EXERCITO

B R I TO

•

ODEON - Ás. 4,30 e 7,30 hr:s,

NASCE O AMOR
Com: John Gaf'lrol, Susan Hay

wal'd, Eve Arden e Gail PatI1ick.
Fred Martin. e Ray Mckinley,
O PRECIPLCIO DA MDRTE

Com: R,ed Bar.ry,
A TRIBU MISTERIOSA

Com: AJ.lan Lan:e e Kay Aldridge
7 e 8° EpIsódios.
Ins'tnucãJÜ da Briga,da Gaucha -

Nac. Coop.
Pl'eoos:

.

Cr$ 3,00, 2,40 ·81 1,5G,
"Imp. '10 (dez) anos". AOS S'OFREDORES

ADro. L. GALHARDO, ex-médíC<JI
do Centro E.pirita Luz. Caridod.
e Amor. comunico' -o l'TIl..,donçe
do .eu con.u1tÓrio paTa a r"<;I d'o
Senado, 317, 2.0 andar. Rio ds

Jal'leiro.
(CONSULTAS Cr$ 2000,)

K

IMPERIAL - ÁS 2, 5 e 7,30 hr8.
,

O EBRIO
Gom: Vicente Celestino, .AJntouia

Ma,rzullo

1DireçãO
de Gilda de

AlbI'eu. .

Exüursion '11lÇ).o - Nac .. Coüp.; 2

- A Vaz do MUIldo - Atualidades.

Pr'eco: Cr$ 4,00 (único). Camisas. ,Gravatas, Pijame.,
Livre - Cr·ianças 'lnaior'es lie 5

j Meias dai melhores. pelQI me

anos pod'e.rão entmr nas sessões de

I nores preço. ,6 ns CAS.t\ MIS
.
2 e 5 horas. CELANEA - RuaC, Mafra. ti

•

o alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

TOME APERITIVO

'v () r-r.l .'

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACE'RDA
·Cdmca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prelcrição de lentes de
oontatn

IJOlf8ULTóRIO - Fellpe SchmJ·
d�, 8, Das 14 às 18 horas,

&ll8lD1tNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

l

DR. ARMANDO VALrutlO
DE ASSIS

Poli Sel"vIÇOB de Clíntca InfantU da
ÂSj!lstêncla Municipal e de

,

Caridade
'

CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

OONSULTóRIO: Rua Nunes .....
cllado, 7 (Edifício S. Francl8oo).
Consultas das 2 às" 6 horas

BESID�NCIA: Rua !VJ:arechal Gul.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
vmURGIA GERAL - ALTA CI·
IIIlmGlA - MOLÉSTIAS DJil 8l!Bo
•... NHORAS - PARTOS ...
lJ'ornLadõ pela Faculdade de Medi·
eínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por' Ta·
1'l08 anos do Serviço Cirúrgico dO

Prof. AUpio Correia Neto
·Cirurgia do estômago e. vias bl·
�, intestinos delgado e grOBlIO,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovários e tromnas, varice
lI'Ctle, hidrocele,. vartzes e herJlll

CONSULTAS:
.8 2 às 5 horas, à Rua Felpe
!lcbmldt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Tel. 1.598.
IUJSID1i:NCIA: Rua Esteves JII·

nior. 179; Tel. M 7fM

DR. POLYDORO S. THIAGO
, lIIll!díco do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inte}.nos�· cspeci.al.

mente do coração.
SLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doo cervo•.

Doenças de senhoras - Partoa.
en.sultas diàriamente das 15 iII 1.

horas,
Atende chamado. a qualquer ho....

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
"'ESID1!:NC:lA: Avenida TrompowIlrd.

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEI
D"'et�r do Hospital "Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Con.ultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.ftmbro tlltos da "Belo Horizonte")

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

- l"one manual 812

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

Doenças áos ín testínos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da co!!te amebiana.
Fisl0t.erapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 !la
'

••• tarde, das 16 hs. em díante
Resld: Vldal Ramos, 66.

Fonl> 1067

DR. MADEIRA NEVES
MMlco especíatísta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

.

ga Prática no Rio de Janeiro
'

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
"

Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado �

Fone: 1.461 - Residência: RU8
Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
etonal de Medicina da Untverstds
4e do Brasil). Médico por concur
110 do Serviço Nacional de Doen
liaS Mentais. Ex Interno da Sants
Casa de Misericórdia, e Hospita'
P.lq<Uátr�co do Rio na Capital ,.,

deral
OLtNICA M::��.Ó!'lÃS DOENÇA�

- ConsuIt6!rio: Edificlo Am�Jí.
NETO

..;. Rua Felipe Schrntdt, Consulta.
Das ·15 ·ás 18 horas -

1tesldêncla: RUJa Alvaro de Car...
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FARACO
Médico-chefe do Serviço de Sífm�

do Centro de Saúde
DOENQAS DE SlE'N'HORAS .:

SfF1JLIS AFEcÇõES DA

P®LE - RAIOS ]NFRA-VER
MELiH06 E ULTRAS-VlIOLETAS
Cons.: R. Felipe Sclimidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja;,m€ Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consult6rio ._ Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46'1

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

Telefone M. 834 _

DR. M. S. CAVALCANTI
--Olínlca exclusivamente de crianças

Rua Sa�ilanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consult6rio: Rua V<itor MeiTeles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

4UTOMOBILIST4S
Atenção

Pal:'a o seu dínamo ou

motor de artanco

OfiCINA ENALDs.
Rua donselheiro Mafra

ne. 94

� I .

Receta
Ativo

COMPANHIA M illANÇA DA BAtAv

,..4adQ ,. tl71 -, lád.: I A IM
I1fCElfl)IO� li TlU.Jf8POBT-,,;fJ

Cifras do •Balanco de 1944:,

CAPITAL E RESERVAS
Resoonsabilidaó�s

Cr.
'Cr$

80 90(1.606,30
5978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Siaistroa' pagos nOb último" li) anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736.40 I 306,20

Diretores;
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de, Carvalho. Dr. Fraoéi�co
'de Sá, Anisio Massorra, O,r. Joaql.lim Barreto de Araujo
e José Abreu.

Rádio Dilu iiora f Resolvido, enfim, seu problema finanteiro.
de -Laguna

Todo o Sul C"tArmense escuta

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs. (ond e s médias). I
. (Horários de irradi e ções: _. Das

10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante ern F">I ianópo tis:

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

I

Livr-os novos e US�d08,
em diversos i�ioma!l,

A tende encomenda", de
obras editadas no Brasit
ou no estrangeiro.

as I
:- ..__.............mm__...

Novidades' todas
semanas

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

paga.ndo PARCELADAMEMTE,
com &8 VAN-J.'AGENS da compra-à v1�,

.ervindo-se do

Agêlllciall: til ReprlllllentaçS,.,Il em .

G ....OI

Motrill: Florian6palb
Rua kão Pinto. n. II

C(X!xa POlltal. 37
.filie!: Cl'CflIciúrno

R'ue Floriano Pei:oto••/n
(Ea.l. f'rópt'iu).

T-elegrarna.: ·PRIMUS·
Agant... '!l01l principab
muniaiolo. do 'Eito-io

ua ado alguém. tI!l 00_ êm.
Iheiro da üustracãc e-eíma, olWGl_
lhe. em amá.vel gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT. 1emb1"&
se v_ Sino de acrescentar, ao agl'lKle
o,,, .. gentlleZ1Jo'ESTEE '!..�J�.
BFl'1 (J I1EU�:PEl!l7IVO

PREDI!ETO!

,

'CREDIARIOSISTEMA KNOT

D%i��(\)1
r U/'f PIldDUTO DA orors»: /IIO••COI1. rUóIIROS �
____ ilT.I...'AI I

P,recisa-se de
Tipógrafo

I
Com competência em ser

viços de gabinete.

I Informações na Li'l(rarià
Catarinense ..

RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS

Tôdas as bebidas, incluslvl; U
fabricadas em outros Estado·s.
retiraram suas candidatura.!,
'Para reinar nos lares catar!-

I nen.ses,
- 'em vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT.

CASA MISCELANEA distrí·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Válvulas e. Discos.
Ru,,! Consélheiro Mafra

a..pas
Celpdos

M6vel.
Rádios

Geladeiras
Bicicleta.
Jóias,

Livros
Chapéus �t{.Jt�<il .

'nstala"çõ.. elétrlea. e ...""",.
ArtllO' pa�. P�.�"�;:

Peles
.

-:�. . ,,i'JA,:; .

CaAlcos
QuaiSquer artl...

iNDÚSTRIA, COMDClO E SEGUROS kNOT S. A.

2.......... 0.•• I. l' ... 14 AI 17 ....
-----

O. 1( . .",...
-=_...:_-----

I AMERICANTÊX LTDA.
(A mais perfeita organização de. reembolse)

o maior e mal moderno e stoq lH em

C�SIMIRA.S, LÃS, TROPICAIS, ALBENES; BRINS,
.
LINHOS, SEDAS E TECIDOS PARA SENHORAS,

AVIAMENTOS EM GERAL PARA ALFAIATES

Devido o nOS90 grande. estóque - adquirido diretam�nte
nas fábricas - estamos em condições de vender

pelos menores preços da praça.

Enviamos amostras por via aérea e a mercadoria pelo
reembolso postal ou mesmo via aérea.

Aceitamos representantes em todas as cfdades do Brasil.

Avenida RanJel Pestana, 2114· Sã';) Paulo
..........-� ..

sempre Em,:) coso uma garrahnha

nPER 111VO «K NO T»
deTenta

�-------------------------

cu ;QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que '.h.

interessa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado on

para que �l�uma falta não se repita: e

NAO o escândalo que a sua reclamaçãc
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á' SEC�ÃO RECLAMAÇOES,
de O ESTADO, que o �...so será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s, uma informa

'çll,o do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

maçlio nem a providência tomada.

CANSADA
e sem ViÇO;
As pérfidas ruo.

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man
chas, cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgelTh

.

estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con-
fie nas virtudes do Creme Rugo!. '

Rúgol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro,
dá cutis.· Este famoso creme em,

. bfllezado,r, usado ,todas as ,noiteS.
em suaves mas�agen,s no rosto.
pescoço, e

.

todos os dias tomo

base do "maquiilage", remove as

impurezas -que ··se 'acumulam nos,

poros, fort�lece os tecidos, dá vi
gor e moci.dade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme'
Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan-
do os seus enca1\tos e protegendo·
a sua felicidade. A felicidade

.

de amar ... e ser amada.

CONTRI' SBRIUIS
.,--) E, ;MINCHIS·

CREME

RUGOLN21:
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

lIlBORUÓRIO 00111 S. a.
CAIXA POSTAL, 36

.BL.UMENAU • SANTA CATARINA

Alvim & Freiteis, Llda.·C.P. 1379·5. Paulo-

Tome KNOT

l�'AI' .

,

'

I melhoreiJI fábrico•.
viilita

·�"""""" ma"""""",,""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''_.'''' mN ...

I
I

Fabricante e distribuidores das afam·adas con

fecções "DISTINTA" '8 RIVET. Possue um gran
de sortimento' de casemiras, riscados, brins
bons e ',barato•• algodões, morins e aviamento.
�ara alfaiates•. que recebe diretamenb das

Sn'r.. Comerciante. do interior no sentido de lhe taze rem uma

Florian6polia. -,FILIAIS,7em)Blumenau 9 Lajes.
A CaMa •A CAPITAL- chatna a atenglio do.
ante. de efetuorem lIIua. compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um
I

boato que atrapalha, l\�_inguem que�
sariu, --- Outras notas,

ser me-

r'

A vitoria dos candidatos pessedistas à Constituinte EStadual assegurará para Santa
Catarina, uma reestruturação democratica com. bases em leis sabi,as, oportunas e;

justas, necessarias ao progresso do Estado e ao bem estar do povo�

'Política Partidária
�"IC rlanÕpOiU. 4 lje Janeiro de 1947

Plínio Franzoni
Junior
,

Na 1_,11rma' de Estatílstico.s-Auxi-

Ull'I BOA'rO QUE EXIGE UIU I da cautela deve ser posta em to de ter mandado abrir inqué--
ESCLARECIMENTO prática, para fazer com que rito admin ístratíw, contra o.

Inspe"l·onará a Rio, 3 (A. N.) - Circulou cada unn cumpra com o seu de- sr, Hugo Borghí ao tempo em

.

\I hoje na Câmara não se sabe ver, recomendo aos sr's. juizes que exerceu a presidência da.

ZODa da luta levado por quem, nem CQJm que eleítoraís: 10 � quem quer, República.
O conspícuo candidato ude- .' I fito, um boato grave: Estava que por enfermo, pretenda ex-I O NOME OU AS INfCIAIS

••• nísta, sr. Bornhausen, falan-j Paris, 3 (U. P.) - O Minis- prestes a estourar na mesa ousar-se de servi!r como presi- Rio; 2 (A. N.) - O Tr-ibunal 8u--
do em Joinville, irritou-se com a: tI'O de Colônlas, sr. Marlus l UJIDa exposição do Superior dente ou mesário, nas nlesas per ior Eleitoral respondendo con

claração de que S. S. "só cursara i Monte chegou: a Hanoi p'I1Ü'ce-1 Tribunal EleiJto.ral, em torno receptoras, deverá ser encamí- sulta sob-re si cédula eleitoral pode'
dois anos de g'l'UpO escolm·". Mal Ii dente de Saigon, Indo-China das eleições marcadas, para o nhado ao Instituto Médico Le- conter iniciais do parLido .ou o no
vai o homem que prometeu trans- Irancesa, segundo se anunciou, próximo dia dezenove. Nesse

I gal, para
o necessário exame me por estenso, respondeu que po

formar �a/n�a Ca_tarina na Terra o sr. M�ute inspecionará na documento, a que Se .jun,�ariam médíco : 20 - n� guta, será s,�- de conter o nome por sstenso 'Ou,
de Promissão! Nao fornos nós, os Indo-Ohína, a zona de lruta en- provas do alegado, tícarta cla-llicitado ao Vns.tlrturto esclareci- írríciaís
que Ihe estamos a pouca demora tre tranceses e anannístas, ao rarnente demomscrada a impos- 1 mentes em caso de' enf'er-mida- --------.------

]:oo,s ba.nc?s escolares. Quem 'o fez,' norte daquela :possessão. sibilidade do pleito ser efe:t:ua-I de posttívada, .se esta é de na- Os melhores101 .urn Jornal que defende a sua t do na data mareada, porqare o i tureza a ímpedír o compareci-
ca�di,datur.a ilustre e derrotada. �e'Caixa Ecenemrca material eleitoral não chegaria' mento do examinado. no dia futebolis'aso rato era para ser 'encoberto, nao

a tempo em vári,o.s pontos do I
19 de janetro de 1947; 30 -

nos cabe a culpa de divulgá-I? F d I interior do Brasil. Daí a re�o-I verificada a graciosidade ou

?Llel�-l1�,s p.ar�0e.r qu: o, cas� ,velO e era lução dos il11.embr:?,s. �a JustIçai ínverdade de qualquer at�,s�a-a público porque nao mstloUlram Eleitoral, de se dírtgtrem aos do ou declaração extra-otícial,
suficientemente

.

o propagamiClista Inaugura�a"o o"a rejp:l'·ese:ntan,tes do povo para o juiz incontinente, levará o
sôbre o que podia dizer e o que " ! que estes . resolveesem, .refor- fato ao conhecimento do pro-
não devia dizer. '

I FI'II"al de L�ges I mando mesmo a Constituição, curador geral, para apurar a

.

O �ISSljJnto" todavi�, carece de
.,

U pois esta h�via _

marcado o �ia re,spon1srubil!dade; .40 :-: se ,0Impor tancía, E um simples caso de
• ,_

para a realIzaçao do pléíto. excusado for tuncionárír, pu-'. ,-

. Na ex;a"a complíeensao de suas .'
A •:t alta de instrução ou de naían ai ! f' lid C' E

"

I' Embora não se conseguisse, blico verificada a procedência
.' ..

'

• -, d I f' Lal Ina u ades, a aixa �conomlCa <e- "

. '. ',..uei \.()::il.-smo provoca o pe a ra a

I I'" t· f I como dissemos acrma apurar da enfermIdade sera esta ime-
aproximação do dia 19... dera llUClOU, EliDi .r'e ,nos, uma ase ' ',' " ',N_ .

,

'

I

"
.

h _

. * pro,mi.ssora de a�Livldades, pondo-s,e dOI1de �artIra tal boato e .Ul:t:i _

dIatame'lllte �o:nunlcada ao c e

. " . iilllt;eira/mente á dis,pOIS'ição da eco- mo mUItos elementos de repoI e fe da relprurtIçruo para que façaOs nossos Inefavets colegas do .

t
-

d f r s políticas .. l' '" tamentos do' -
... - nomia

partiOUlar.
e pJ'Eli'Lanelo-lhe, sen açao ais es ,e a '.,. COIDS'Lar c os as�ellJ '.

'.

I' O Julg .;;"men.oopOSlCIOnISmO 'nao querem que fun-! ' ,

,t'
, .

b f'·,' a ele não q.uizessem dar ClTedI- funcionário para o conheeI- U •. ,.

f d E t" aSSIm, 1ne,s Im.av.els ene Il,IOS. .',

clOna�Io �!:a, .pro�agal1, a. 's a

Depois de alargar soo a{)ão na bo, o deputado Ba�,reto PInto, mento imedia�o. do. serviço .P'�- d T-certo. FuncllO,nano, a hora do ex-
.

I L di' t' pelo ",im e pe�o nao resoJIV8u bliClO e de maIs efeItos legaIS e 0)0. _ c3Jplla, eSI en eU-&8 pe o ln e.rlOr, �, .

,

.

pedIente e no uso das suas funçoes
"T "I d é _ enviar logo á mesa, um ·reque- "NÃO ALCANÇARA 400 MIL Tóquio, 3 (D. P.) - Os advog(\-

de funcionário não deve e não po-
e oomo maIs um.a VI alIa os s

.'
t 't d I'nforma-I VO""OS dos .·,ap·o'n.escs que estão encan'eg:a�. ,'. " fo['oos do oI'eSl)}el�tlvo presldenDe, ([11', TlImen O urlgem e e

"

.I-
de· ser partIdal'lo. Fora da), querer

I" B 'I V' d d' L ço-es Nele pede seu autor que RI'O 3 ·(U P) - Está nesta ,dos da defesa do e'X-ffi['emicr To,'(p
. , . .. _ ',1rUur ,r.alSl la:na e os ll'e o.res . •

' . .

'. I ' ., .
.,

k' J

proI�I-lo de, ter oplm.ao e de se, jornalista Jan Guedes e dI'. Fulvio o presidoenbe. do SUlperio,r, Tr,I-: capital, onde veio pas'sar com c de 26 outros antigos líderes ni-
manIfestar, e quer�r Implantar o I Ad

. ..

't I d d" fi bunal Eleit"'ral imforme a Ca-' sua faulilia a,s festa'" de Ano pônioos proces'SaldlOis por crime de'
.. . " . uec!, "aI sel' l11S a a, <O la ,eIn u> ' v. , , .. '�

totalItarIsmo. MUItos _funclOnarIOS, L,aj'es a filial do imp'Ü'l·l.ante esLa- mara, d·entro do prazo máxin'1o Novo, ü e'mhaixador José Car- guenra, apela,ram, por intermédio
dêste ou daquele ,partIdo, são can- brlcclmernlo de crédito. de 48 h'or�s, ,�e j:á tomou todas

I
lo:s de Ma,cedo, Soa.::es, i'nter-, da �gê�lcia not!ciosa "Eyedo'� para,

didatos, Uns Licenciados, outros
O ato pos.sivelmenle contará as IproviderucIas para que as venJtor fedeTal em Sa.o Parulo. o publico, pedmdo c'ooperaçao, no

em gozo de férias. terceiros fóra
com a jJl'eóença elo "l'. rir. Nerêu eleicões se rel'!-li�em em todas Falando Isôbre a candidatura: Slcntido de demonstrar "polr que ti

das horas do expediente regula- H.31mos, dignissimo yice-presidente as ri'1.esas eleitoraiJs, organiza- Mário Tavares, diJSse que a: vemos que tra.va1·" a guerra no Pa-,
mentar. estão fazendo a sua propa- da R'epública que, nessa dat.a se das no país, illa data constitu- mes.ma vai bem, cO'llt'antlo oom c'fico. Esta informação citou Ull1T

ga-nda. E faze'lJl muito bem! enconLrará na .sua ci,riaôe nai.al. cional de dezenove do corr<e.i1te. 50 r,. do eleitor,adn dos três porta v'Üz 'não identid:i-cado dos ad�
Daí não assistir razão ao jornal Cong'ratulamo-nOos com mais 6sse QUASI MIL ATESTADOS pútidos que se aliaran1 para: v01gadolS jUipollieses, dize.ndo qUle, o

Cidade, de Blumenau, quando pro- passo ,trLunfal da Caixa Económica MÉDICOS. . .
apoia-la. Como pedissem a �n:a. Uipelo foi f�ito na vésPera da con-

tes.ta contra o fato de funcionários, F,eàe,ral em nos.so Estado, p faze- RiO, 3. (A. N.) _ O pl'esi- �'pJ!Illao a respeito das possIbI-: clusão do �ro.cess'Ü, perante a Cor-
á noite, pregarem cartazes nas pa- mos "otos para qUE' dia a dill s,e deI1te do Tribuna1 Regional lIdade� d? . deputado Hugo Le Jnternalc�onal.
redes. avolumem suas conqiUi,sLClS em be- baixou uma recomendação aos BorghI, o mterven:tJ�r. ��c('�o I ,,-�--.----------Melhor andára aquele órgão se l1Iefici'O du povo. juizes e�itJo.rais, da qual de.s- Soares f.�z este vatIoCl'IllO

...
Nao vumprlmentos derecrim�nasse o sr. Artur Müeller,

ta,C8Jlllo,s os seguintes tópicos; alca"nçara quatrocentos mIl vo-

B Fcandidato udenista de Jaraguá, o CI b 7 d '

tos na" esta"qual, abandonando a repartição e U e e "At�llJ�e'ndo a que os atesta- Ó T's E E A CANDIDATURA " .,- �
dos medlcÜls a:presentados por • 1_. ".

CU> BOR.GHI I}egi.sLr3imos com nossos agrade-usando-a também para fins políti-
S b HUuv ]f

etem ro• prresidentes e mesanos" para
.

3 (A N1) O T'b 1 cimentos os segui.nbe,s ·cartões e'cos, está desobedecendo as instru-'
'

d
. Rw .

- rIl una
-

d M'
.

t d J t' D se excusarem ,e serVH na,8 .'
d

.

," '1' d", tel,egrwmas de boas flcs:Las:
.çoes o sr. lUIS:O a, us Iça. a

lNAUGURAÇkO DO GHEMIO eleiçõe,s de 19 de ja:neim cor- ElleiJtoTal '_ evera ]ou Igll:r
ii:

eipOls
I

_ Do {Ji.stinto médieo dr. Home-
m�sm� f�rm� .

estao a�lUdo outros
CRUZEIRO DO SUL rente vêm Ise ,avoLUlmando de de ruma:p-ha o re:cul1,SO, lnp edr\Pos- 1'0 Mil'an1Jdã Gomes, em nOome dodOIS fUnClOnarIOS de RlO do Testo, I R I' to p'eJo deputado Jose e roso I.

'I d I d-'
,ea lza-,se hoje, na séde da ben- fOTllla tãJo s'Ulrpreendente que "

' ,

.

'

corpo médieo e funóonál'ios da.,.os qU3IIS, a uz o so, se ao as
Cfuisla soci,edadlc Clube R. 7 de Se- 'já se aproxima de 1 inHhar,' e outros contr,a ,a

'

COI1dId�til.lra ,Colônia Sta. T.ffi'eza.tarefas de romper a propaganda '

d de'putado Hugo Bor,o'hl ao'
. . . 'lembrü, de Pa.lhoça, um grande atEmdendo, a que o estado sani" 'Ü

.

. � _, - ,do exmo. 1811'. OomallIc!lmLe e dGtpessedIsta Inaq�ele. dIstrIto. baiLe pela inauguração do Gremio tário da cidade é peil'lfeita,men- cargo de go'Ve�nad.or por. Sao I i1usLre guar.nição da BS001a de"
.

E para t�rmmar, le�bramos ao
Cruzeü'o do Sul que conta corrn o te satisfatório, 3Jrute os inifor" Paulo pelo TrIbunal ReglO,nall Aipl'euldiz'es M.aJ,'inheiros.Ilustrado dIretor do orgão blume-
entusia.smo da mocid31de local. mes o:ficiaLs., 'atendendo a que, do mesmo .Estado. prooUirad�,,1 _

nauense que na sua frase "cujos Haverá ônibus depoils de termi- se tratallJdo de um encaTl?;o pú- o sir. Temlstoel.es
.
Cavalcan�I� Novo mo'v·lmentovencimentos É de Cr$ 1.200,00", o

na/do o baile. bUço dia maior rrel,evãmda, to- de pOSlSe do processo para emI .

:�:��r�stá no plural e o verbo no

�ii�i:��lc1::e:�r�:�d��r�� :�: na
.

Orecia
s. S. deve acatar as instruções �afl-Id)O Soei-ai Dem' o''cral-Ieu ral' s.e os Dill"eot6rios Municipais, Atenas,3 (U. P.) - Despa.-

eleitorais, não fazendQ denúneias de São Paruilo compareeeram á chos de Salônica informa:ram,..
falsas, e as instruções gramaticais, convenção do PTB paulista e I esta noOite, que o.s bandos es-
não escrevendo asneiras, se os mesmos estão in1clui:dos que,rdistrus. da Macedônia e da',

ERRES & EFES. O Partido Social DemQcrático, avisa aos seus cOITeJigio- na relaçãJo 'apresentada pelo: 'f.mcia meridicmal prepararam
nários e amigos que a ressalva termina no dia 4 -do corrente. Tribunal e, em ca:so- contrário, 111m levante ge'l'al a ser imedià-·

Devendo os interessados procurarem o ,escriótrio do Par- quais oos que nela, se compre- t8Jlllente desfechado. Afirtl11.a-·
tido para iniorma�ões. endem. Bresidtrá á sessãp do se que, com a proxIma vinda,

O encarreg'ado do serviço I Tribunal S,U!perior o ministro da ,comissão investigadora da
,AmONSO L..DE ASSIS José Linhft'res, alegando o fa- ONU, os esquerdis,tas preten-·

dem transferir sua,s atividades:
:para a G.récia Central, afim-de
desviar a a,tenção· das autori-'
d'ade,s das, Nações Ul1'ida,s. Nas;
últimas quarenta e oito horas;
reina calma na Macedônia, não"'
se ve.rificando incidentes.

Pingo a Pingo,J'

(

i ,

Londres,3 (U. P.) - O mais.
velho juiz de fiutebol inglês;
George Pader, árbitro do,
matoh San Lorenzo de Alma

gro com o selecionado espa
nhol, em Barcelona, no dia pri->.
meírn do mês, declarou que
considera os futeboltstas -ar-,

gencínos os melhores jogado>
res que víu nos últimos anos,
d{mtr'e tOidols o,s 'terums em que
serviu de juiz.

•

lial'es, que ont!em· r.eCJebeu seu di
ploma de aperfeiçoam,ento, fi,guM,
'i(�)omo único e1emenLo masculiIllo, o

Sr, Plínio Fra.nzoni Júnior.
Cidrudãp íIl!tegro e probo, Iun

oej.onár.io \dedi,cado e exemplar, sa

he menooêr:.._ êle, por SIuas qua,li{ja
d,es, a e.sLima. sinoera de 8f>US co

légas.
Por sna brilhante Jormalura,

a,j)1·t\8·pnta-lhc o "Estado" seus
1

�umprimentos.
,
I

o VALE,DQ ITAJ.,A.í
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA'

ROSA

,;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


