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Importantes comícios em Tímbó e Trombudo Central;
A Caravana da Vitória no Sul. do Estado.

COM NERÊU RAÀWS E GCÚJ
ADERBAL R. DA SILY_'l.

O apoio que o Partido Social
Demncratioo recebeu, desde a rum
dação, das mais prestigiosas figtuas
de todas as classes sociais Catari
TIlfllli:-;PS, nsscgurou-Ihe anlecipada
mente um rutui-o de glorias reais
-e d uiadouras.

Provararn-nn de sobejo as eiei
ções de 2 de dezembro de 1945,
onde a poderosa agremiação par
Lidaria conquistou espetacular
tríunto eleitoral.
E' q ue a girei pessedista tem a

dirigi-Ia a ;:;llloerida,de patriótíoa
de Nr rêu Ramo-s, ilustre entre os.
mais i Iustres braslletros do Bra
sil contemporaneo.

Dr' [oequirn Fiuza Ramos ._. ,'1 quem
Catarina deve assinalados serviços e de
após a sua eleição ,a deputado Ledere l ,

espera o seu Estado Natal

Santa
quem.
muito

R, da 8i'lva, o candidato da Viló
ria.

�uci:llla.menue o- nosso serviço
Ll�10grari-co tem in formado uo pú
blico o que constituíram a excur

são política do digno CO.IJIl�I�J'alleo
pelo interior do Estado,
Ainda agora, ern visita aos' rnu

nícipios Sulirn OS, antirg'amcUlILe es

quecidos mas trazidos ao contato
do progresso e das cogitações ad

miil1islLraLhias IllP'�o governo N,e

rêu. Ramos, o sr, Aderbal n., dia Sil
\'a vem tendo oportunidade de ve

l'ific'Ul' cümo é firme e inque
bt'aLav'el a pujença e pela can

Social DemocraLico ,e s1ncerc e

inte-nss.o o intusia'smo p.ela sua

ca<n.dirdalura e pela ca'llIdid'aLura cios
cancliodaLos pe-ssedi,sla.ss ao Cqngt'es
so Na,ci.rmal ,e a Assembléia Oons
tituill1lte Est&dual.
Eutusiasmo que se lransfo'rmará

em uma das ma.is helas vitórias

polit.i.cas, 'no. 'próximo dkt 19. quan
do as urnas reoeberao o VO'W con

ci,,,,nLe �e 'alUvo do eleitorado bar-

"
,

",

CeI. Lopes Vieira, o grande
administrador do 'municipio
de Florianópoli�e que o povo

elegerá deputado a 19 do
corrente jornalista Osvaldo Melo,

brilhan te in teJigencia ca

tarinense, candidato a

deputado J:,elo P.S.D.

bal R. da Silva. No palanque
armado para a gradiosa re

união, na Avenüfa Getúlio Var
gas, usaram da palavra, o sr.

Ao J,l1do dele contill1ua o povo
caLal'inen.se püDque sabe por expe- riga-verde.
ri.encia p1'apria que melhor do Timbá, 4 (Estado) -- O co

que ninguem' o eminente conte1'- mício .realiZ'ado dia 2 em Tim
�'aneo dará oportuna solução a bá, ultrapa:ssou toda a eSipecta
�od!os 'Os pnahlemas re,gjanai,s. E I tiva, consUtu�ndo uma velI'�a
eslando eom ele c-slá com Aderbal reira consagração ao dr. Ader-

é verdade ITratado de paz
as honras de título com (j AustrlaCom

e composição a duas colu

nas, o Diário, na eue edi
ção de' ontem, erren io u

grossa falsidade respeito a

uma iriexis tesite ameaçà de
espancamento do virtuoso
Vigário de Santo Amaro.
o -q ue, na realidade hou

ve, foi o seguinte: elemen
tos pessedistas, depois de
verificarem que nos muros

da Matriz de Santo Amaro
estavam inscritas diversas
frases de propaganda da
candidatura Irineu Bor
nhausen, usaram do mes

mo local para anúncio do
nome do dr. AderbaJ Ra
mos da Silva.

O revmo. Vigário, ao ve

rificar as legendas uden is
tas e pessedistas, âeeecon
selhou o local escolhido e

determinou q úe as mes

mas fossem apagadas.
Nenhum i.ncidente se veri
ficou e nenhuma contes

tação foi feita' à s,ua res

peitável deliberação. E tan
to é aSSIm, que no dia
imediato, o revzno, Vigário
.procurava o Exmo. Sr.
Interventor Federal, não

pala apresentar queixa,
mas para pleitar iuete

aspiração do povo de San
to Amaro. O sr. Presidente
em exercicio do P.S.D. fOI,
também, solicitado pelo
revzno. Vigário para comu

nicar ao dr. Aderbal Ramos
da Silva, futuro governa.,.
dor do Estado, a preten
são 'da

\

Leborioee .ternilie
serito-emetenee. E pode
mos adiantar que o epo s»

tólico pároco levou a cer

teza de que, na próxima
administração, o iuet o an

seio da sua população será
sa tisfei to.

O povo deve estar atento
con tra essas explorações
que erivolvern assuntos re

Iigiosoe. E nào deve esque
cer q ue o preambulo da
Constituição tem o nome

sagrado de Deus, rIO artigo
redigido pelo grande cata

rinense, dr. Nerêu Ramos.
E, mais, que o Presidente
da Liga Eleitoral Católica,
dr. Biase Faraco, é ::an

didato pessedista a Assem
bléia Legislativa. E, ainda,
que os membros da U. D.
N. recusaram fazer parte
da Liga de Defesa da
Democracia.
E basta!

Londres, 4 (U. P.) - O "Ti
mes" instou, em seu editorial
de hoje, que os representantes
dos ministros do Exterior dos
Estados Unidos e da Grã-Bre
taruha recentemente nomeados
concluam rapidameIJJte Os tra-

.
balhos necessár ios para a as

sinatura, do tratado de paz com

o .Auatrta. "Seria desanimador
se o {rat'ado com a Áustria não .

tosse assinado antes de mea':
dos do próximo verão:' -- diz
o arttoulísta. Os delegados nor
te-amerlcano e brítãníco se

reumrao provavelmente no

próximo dia 14 nesta capital,
! sendo posivel também a pre

I sença de representantes J'IUISSOS

, e Iranoeses. Os estudos oficiais
do ItJraJt:ado com a Austría se

rão feitos na reunião dos chan
céleres em Moscou,

A� ilhas do. Pacifico
Washington, 4 (U. P.) _ A

Comissão de Assuntos Navais
da Câmara dos Representantes
dos Estados Unidos/- ás vés
peras do início da 80a reunião
do Congresso _ exigiu hoje
"direitos integrais" para os

Estados Unidos, sôbre as ilhas
do Pacífico. ,.r"

,
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-CAVEI RAIEKO·

Nestor Margarida, que fez a

apresen tação do futuro gover
nador do Estado: os srs. dr.
Leoberto Leal e Carlos GUeU
ner, candidato a deputado pelo
:). T. B.
Finalmente o dr. Aderbal

pronUlnciou um dos seus mais
empollgantes discursos na [)re
sen.te camp'alllha política.
Terminado o comlClO um

grupo de gentis senhoritas
cantaram um hino em home
nagem ao Candidato da Vitó-
ria.

Rndeio, 4 (ESít&drO) Aoaba de
r,eal izar-Sie um grande comicio
em BEmediLo Novo, onde foi gran
de o 8Illtus-i,asmo da ,enOI1me ,&8s5IS
tucia, que aCI&ffiOU dCllirruntemente
o dr. AJderbal.
Saudando a caravana ,em nome

do eleitorado local, falou o sr. AI
fl'e<:lo Campos, candi<daJto p,ebebis
[,a por BlumelnalU. O di.scUI1s0 se

g\_jj,nte foi do dr. Aderbs' que, pro-

o I�IMIGO N." I DH fOltMlGAS
o genu'no CmlRABfKO é

•um tormie·irta em �ó, de
"

pureza ga'antilkl de P6-98%
.

NaUI. o terrtve. nneno Cin·
neto r,e Ó· ia, De eloi: fulminante, Que
enerm na implica1elmente 3S formigas,
.,pl cacau file;l. n'eg. e vprov. desde
IH,t, pefo ! erv. nefe�a San:tar,a Vegatal.

�'" 'mu'us B �'l LlM,mn
, .Fustal 1475 - Tel. 4-1445

,), [aula

nunciou Impor-tante 'oração, sendo
demoradamente ovacionado.

GRANDE COMíCIO EIU

T�OMBUDO ÃLTO
Rio do Sul, 2 - Realizou-sé,

ontem/na importante localída
de de 'I'rombudo Alto. do Mu
nicípio de Rio do Sul, grande
comício, comparecendo a êle
uma caravana' de destacados
próoeres do P. S. D. desta cida
de, constituida dos senhores.
Fie lix Odebrecht, dr. Mário Ma
fra, Otacílío Macedo, Arísteu
Diotaleví, Algenério Santos e

Joaquim BarU!ffi.
O enorme salão .de festas da

localidade ficou mtetramente
tomado pela grande multídão
que nele se comprímía, ocupan
do lugar á mesa as seguintes
pessoas, todas elas de projeção
na vida política e comercial do'
distrito: Rudolf Ditrích, Adol
fo Hedel, Oscar Swicker, Max
Prcbst, Hartwíg Will, Reinal
do Hadlích, Walter Freysle
bem, Leopoldo Zwicker, Oarlos
Heinert, Alfredo Fuck, Alfredo
Hadlích, Guilherme Kanttz,
Ewaldo Lindner, Alberto Sch
wi.n.den, Otto Ras-se, Vitor Juc:
tel, Arnoldo Duwe, Leopoldo'
Prochnow Sob., Bruno Ra
dlicp_, João Cirico e Ermínio
Prada.
Reinou' grande entusiasmo"

durante o oomício, sendo oOS:

oradores, Sir. JoàoO Cirilo, dr.
Mário Mafra, srs. Rurdolf Di
trich, Joaqutm BarUJffi, Aristeu
Diotal'evi, Flelix Odebrecht . e·

Henmínio Prada, muito a'pfau-'
didos.

í

'

Com isSlO deu o valoroso pü
v:o de Trümbudo Alto, provas;
de que, em grande maioOria,
está ao lado doO candidato vito
,rioso, compreendendo assim
que, desta maneira, me'lbror
servirá a Santa CaJtarina_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 '-
() �r.;T' rv- • - DomlnlO, 5 dle JJa"eh"o Coe H).q "l

----------------------�----------------- ----- --- --

BruSQ'ue, 28 - Visitando traba

lhista- Brusque vim ,encontrar

cmopanhe'irüs unidos -e pns,suidos meiJda.
maior entJusia:smo, garantia que
sua candidatura terá aqui consa- Araquary, 26 - Hipotecamos a

grooora vitória. Abraços - Aris- V. - EXicia. a nossa irrestrita sa.li

tides Largura. dari,e,(hlJde· em prol da Campanha
Brusque, 19·� IEsoolha seu no- Presidencial veaJirmando a V.

me gov,erno constitucional nosso Exci,a. que ,empvegar-emos todo es

Estado encheu-me satis'fação en- forçoO moral para obtenç�o de uma

vi,o mukitas sLnoeras felicitações. vitó.ri,a honesta. Itamar Cordeiro, I
abraoos -, Geninho. Elduardo Spro tÚ\l, JOfrO Mar,iuho,

. Brus-que, 23 _- F-eliciio ilustre Nunes Guedes Fe.rreira, Ricardo

covreligionári-o pela aoer.tada es- Ber1'eira Oustódi,o Oliv,eira, M-ar

colha indicação seu nome oandi- cos Toma�eUi, Joa,quim Felix M.o

dato governo Estado a-prov,eito 'en- r,eira, Branci,sco NeV'es; Evaldü

Is:ejo lP,aiI'a h,pote:oar-�he irI'lestri-' Souza, P'1'ocópio Gomes de Olivei

ta solidariedade ponho sua dispo- ra, JOfrO Ha.rminio, João Alfredo

sição para campainha meu jornal Maneira, Sadi Ehlke, Liherato AI

Corneio BrUisquense. Oordiais sau- ves, Evaldo Oliveira, José Alves,
daçÕ>es. - Alvaro de Carvalho. &protemina Mania Sprotte, oJsé' FARMACIAS DE PLANTÃO
Brusque, 20 - Em meu nome Oliv'eira, Bronz,e F1rancisoo ALrnei-j MES DE JANEIRO

bem como de mais membl'os Di:r.e- da, Frruncisco Cabral oJsé Alexan- 10 - quarta�f,eira - FaTmáci&
tório Muni,ci'pal Partido 'l'raba- dne, �eDlto de FraTliQa. Torquato, Esperança - Rua Oonselheiro Ma-
Ihisía Br3Jsileiro apl'esentamos Tava,r,es, Evaldo Hoffmann, Amé-' fra.
congratulações vossencia indic.a- ri-co Gomes doO Amaral, Pedro cor-/ 4 - sábooo - Farmácia NeJsoIllfi
ção GoveI'lnador Estoo'Ü, com apoio 1'ea, Malfloe.J Lui,z Vitor, Gervási,o - Rua F'ehipe Schmidt.
Pê1l'tido PSD e PTB. - Hilário 01iveira, A1fI1edo Borba, Higino I 5 - domingo - Farmáci'a NeI--

Bernardi, PresidentJe Dir,etórÍ>o Aguiar, Astrogildo Aguia-r, M,1guel san - Rua F1etipe Sohmidt.

Brusque. F.rei,La,s, _ João Tomazell i, Sü;iO" 11 - sábaldo - F,armácia Mo--

BrUlsque, 20 - Queira ilustI�e I Silveira, João Brasilio, João Bra- derJ1a - Praca 15 d,e Nov,embro-._

I
3imigü r,ec.eber meu n()l�e 'e povo I sibo, Jüão Alberto do-s Santos. 12 - d'ÜmÍlIlJ�o - F1armáci:a Mo--

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA? dema - Praça 15 de Noverrnbro>._
"-

PROCURE A 18 - sábado - Fal'llllooia St!>•.

I alfaiataria Mello t A'MERICAN'TEX LT'-DA�. :�::: ::�6�J:;�Ei:::
Rlllt Felippe Schmidt 22 - SobradC:l rinense - Rua Traj-anO.

'-------------.;...--------------_.11 26 - domingo - Fal'lmácia Ca-
(A mais perfeita organização de reembolso) tarinense _ RUI! T:oojano.

o serviço noturno 'slCrá efetuado:"
pela Farmácia Santo Antônio sita:>

lá rua João PiJl:lJto.

Partido Social Democráticol
II

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PAI-tTIDO SOCIA;L DEMO
CRÁTICO, seção de Santa Catarina, -recomenda à votação dos
seus correligionários 'nas eleições .de 19 de janeiro próximo os

seguintes candidatos:
GOVERNADOR: - Doutor' Aderbal Ramos da Si l va.
SENADOR: -- Doutor Francisco Benjamin GalJt'tti.
SUPLENTES: - Doutor Agripa de Castro Faria, 'Professor.

Orlando Brasil o Roberto Grossenbacher.
SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa.
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bittencourt Corrim, Roberto

Oliveira e Otaeílio Vieira da Costa.
.

'1.- ,
,
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SUPLENTES' DO SENADOR ELEITO EM '1!l45: - Car los da
Costa Pereira, Doutor Rog�rio Vieira e Hans Jordan.

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

. DEPUTADOS ESTADUAIS:
Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora Antonieta de Barrol!!
Doutor Othon d. Gama d'Eça
Doutor Rubens de Arruda Ramos
Doutor José Boabald

_

Doutor Armando CaHl Bulos
Doutor Joio Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui César Feursehntte
Doutor João Estivalet Pires
Protogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Maehado
Arnaldo Napoli
Doutor Antô,nio Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seára .

Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Loana Ribas
Felix OdelJreeht
Heitor Pereira -Llberato
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 l\1eyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida 'Couêa
Doutor Silvio Fe;rraro.

O Doutor Aristides Largura foi incluido em virtude d'os en

_ tendiritentos _com o Partido ,Trabalhista Brasileiro.
A Comissão Executiva concita todos os seus correligionários

'à maior disciplina para assegurar ao Partid'& vitória Que lhe evi
.dencie o prestígio flO seio do nobre e altivQ, povo catarin.ense.

Florianópolis, 15 de dezembro de 1946. _

Ass.) Nerêu Ramos, Presidente; Celso Ramos, Vice-Presiden
te; Rogério Vieira, Secretário; Pedro Lopes VieIra, Tesoureiro;
Ad�rbal Ramos da Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castr.)
Faria, 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 Esperança, Heitor Pereira Liberato, Jairo CaUaao,
João dos Passos Xavier, Atílio- Fontana, Gasparino Zorzi, Carlos

Ziperer Sobrinho. Roberto Oliveira.

,
/
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COMUNICA(AO
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo & Cil1l. Ltdo.
Ruo General Couto dlit Magalhãell, 262 .' São Paulo

Transportei d. carga. _ em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temo. o praser de comunicar 0011 Snrs comerciante. e intereslladOI
em geral. que' a partir ds Janeiro proximo, passaremos a fazer o

nono lerviço de transportei da carga. diretamente de sAo PAULO a

FLORIANÓPOLIS e vrce-versa, com vi.:lgenll regular lemanalmente,
em caminhões propries. L

Informaçõell com o Snr GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia GetaI de TtanIlPorte,,), rua Alvaro de Carva !ho" 2.

Telefone 1.677. - End. Tol. «DAVILA»
Florian6polis, 22 da Dezembro de 1946

ESCRITÓRIO JURlDIf;O COMEROIA.L
{Com um Departamento Imobiliirio)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsu
"--- Diretor: dr. Elisiário de Camargo Bráne.

-

ADVOGADO
Raa :t'rei Rogério, 54 - Fone 64 - Caixa Poetsl 14

Eudereco telell'ráfico� "Elibr",neo" _- Lajes; - Bt- CatariJuI

! -

A Sufoca�ão da Asma,
Bronquite eJesse Alivia·
da -em Poucos Minutos-
Soíre V. de ataquee de asma ou de I mo, preparandc-o para resistir a qual

Lr.mquite tão violentos �lle::; o. &UfOc�m.11 qlle� futuro �tR.que ..
Multas pessôas que

fa.:ern-no perder a resprraçao e o im- haviam perdido pêso, .que passeram SfJ

pedem de dormir? TOf:.9C com tanta I noites sem dormir e que se sentram suío
fôrça que se sente débil, j'ncapaz de [cadas com 08 f'I�lCCSBJVOS ataquee de
trabalbar ? Tem que viver sob dieta c; asma ou bronquite, descobriram que

cuidur-se exageradamente? I p'"dac"_' acnbava com. 08 n�o8 dêsde.
Nilo importa por (planto tempo já' n nt-imcirn noite e muitos, Já há anos,

tenha. sofrido, deve sentir-se cheio de T1:'f� ,Ilharam mms a sofrer de asma.

novas ésperanças com a' receita médi
ca chamada N>e"dacCI. Tudo o Que tem,
a Iaeer é tomar 2 pastilhae ás reíeieões.] A primeira dose de M."daco come

e flCUB ataques dCBapar�eTiío co
..
mo por 1 ça a trabalhar I no �ngue e ajuda a na

encanto. Em poucos minutos Me",daco I tnreza fi, livrar .. se doe efeitos da &ema

começa. a circular no BSI?-g1,l<:_. f\j:l�an-I ou bronquite. Em mui pouco tempo f�
do a promover urna resprraçao .tácll e com que se sinta anos mais fort_e e m&M

livre, sono reparador � t:snqml.o, de I jovem. AdQuira Menda,co, hoié meam�"
modo que dêede a prrmerre noite se 1

em ena farmácia; experimente-o e velA
sentirá mais jovem 6 mais forte. como dormirá bem esta noite e como H

A At d &. sentirá melhor amanhã. Nossa garantia
nO-118m aqu8S. e ,..sma 6 a sua maior proteção.
M."d.co não .6 trB.z alivio imediato

AO paciente e uma respiração mais fá.- M endaco
A(a�.. _ co.

til, mUi tarnbêm atúa. sobre o orgame- " Gsm""

S;nta Alívio Imediato

Agora a ti '0.00tambem

lelegramHs .

de solidariedade
Cambot-iu, 18 - .Pela escolha Dietrito Itaqui, calorosas felicita-

vfs!sôncia para o honroso cargo ções motivo sua es-colha candida-

gpvernador noss-o Estado queira to governador Estado, - José da

aceítar nossas f'elicitaçôes com vo- Costa Miranda, Escrivão 'de Paz,
�os felicidade - Joanota e Lourdes Itaquí.
Barreto. ..,

Brusque, 27 Cordialmente

'abraço prezado amigo, justa indi-Caçador, 18 - P-ela escolha vos

so nome candidato Govêrno Esta
cação vosso nome para governa-

do envio-lhe afetuoso cumpri- dor Estado. Abraços - �idade.menta. - Hercilio Farias.
,Bom Retiro, 20 _ .Meus cumpri-

Caoador, 18 - Abraço-te are- mantos motivo escolha sua
•

can
tuosamente p'el� acertada esco�ha didatura goOverno Esta,do, dei>ejan
teu nome ca'llJdldaLo noSs-o parüdo do f,eJicidades. Sds. oCrds. _ Mar
governador Estlliclo. Estou aqui in-
teiramente
lho amigo.
Med;eiro-s.

tinho Tava,res.
as ord'Bns do meu v'e-

nos-sa inteira solidari,edad,e a
Sds. Abrs. - Orlando EXicia. ,e mais que nunca seJ�emos

agora um soldado dos P. S. D. r-es

peiJtos3is saudaçõ_e.s. - André Al

meida Filho e Duloe Silva Al-

o maior e moi modern'o 'estoque em

CASIMIRAS. LÃS, TROPICAIS, ALBENES, BRINS,
LINHOS, SEDAS E TECIDOS PARA SENHORAS.

AVIAMENTOS EM GERAL PARA ALFAIATES

_.Devido o n0890 grande estóqlle - ... adquirido' qiretamente
nas fábricas - estamos em condições ôê vender

pelos menorrs preços da, praça.

Enviamos amostras por vis aérea e a mercadoria pejo
reembolso postal ou mesmo via aérea,

Aceitamos representantes em t.odas as cidades do Brasil.

Avenida Rangel Pes'ta:no, 2114 .. Sã., Paulo
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o ESTADO Domingo 5 Cle Janeiro ele 1..7 3

gEÓ:GÃO UDENISTA, A "TROMBETA DO DIABO" E OS B�LETINS ANONIMOS QUE A OPOSiÇÃO ESPALHA, ORA EM PORTUGUÊS, 'ORA EM ALEMÃO, NÃO

:QUA:b��iM. APELAR INUTILMENTE PARA os OPERARIOS CATARINENSES. M�LHOR FARIA ESSA PROPAGANDA SE EXPLICASSE AS RAZõES PELAS

RA
RARIOS - TRABAUI�DORES E TRABA�HI�TAS - DE ITAJAí 'ESTAO DESASSOMBRANDA E ENTUSIASTICAMENTE AO LADO DE ADERBAL

, MOS DA SILVA. ESSA EXPLICAÇAO, _ENTRETANTO, NAO PODE SER DADA PELA U. D. N. ! OS OPERÁRIOS QUE SERVEM SOB AS ORDENS DO NOSSO
CANDlDATO,ESTAO, CEM POR CENTO, AO SEU LADO. ESSAS DUAS élRCUNSTÂNCIAS DEFINEM OS DOIS ,CANDIDATOS

Uma tragedla pungente
Sabendo que o marido casara

·'M;:/�r:�ÁRIOS: : "RA. MAJUA B. HOSTERNO Nem sempre novo ano signi- COmunira" rentou sutclder-se
_l c��b�:5RNADETE ,I \P(��sa, amanhã, ma� um' ani- fica vi�a nova. Assim é que CI"UZ Alta, 4 - Uma tragé-

,

'Faz anos hoj .. , a galante menina
w;r3.U·1O nalalício oa exrna. sra. j alteraçao radical não houve no dia pungente desenrolou-se no senhora veio em busca do ma

:Bernodete Cardoso o.plicU<1� a,uno
Matia Bittenoourt Hostcrno, esposa

I ramerrão cotidiano da vida ha- trem Internacional ontem.: rido, indo até a capital bandeí-

:� Colegi.:> Coração da JellulI e / do �I',I Eurico Hosterno, I bítual da cidade. Perdura aque- quando este em tráfego entre rante 'Onde, após porfiadas bus-

,d�::a �fn·lt�,�� do �rd'. fra"c'f·CJ Cor" FA.ZEM A:\'08, AMANHÃ. lIa mesma monotonia cujo ca- Carasinho e Cruz Alta. I cas, conseguiu dar com o espo-
,- w ..... e """,8 lC,J,d,Q unC'\,.ona- _ . "o'

l'io do GODO Súbmarino
'

.. ",,: ilua i - O S1'. Luiz da Cesta Melo, co-! rater, mais que regional, é E-m meio a viagem uma se-; 810.' Qual não roi, porém, o seu

,ezmo. e"pósu da, E:,vira Coroo.o, I
nnecíoo contabüísta e estí- I brastleíro, quiçá mundial. Su- nhora jogou-se do trem em espanto, quando soube que o

*
,

mario funci-onário públic-o. � focam-se as demonstracõs-, e plena marcha, indo cair sôbre seu marido havia casado nova-

T
VVA, ESTELITA GARCIA I a exma. sra, Iracema Schief-" realizações personaltstas os os vagons e sendo lançada fo- mente.

ron.correró eegunda-feiro pro- f' ,

d
.

'.' Izimo o Q'nl·ver.' t 1" "_I
' er, esposa o sr. Otavio empreendímentos novos os ra do leito ferrovlárto. Indignada ante o, procedi-

- 01'10 na o lcla..... S'
.

'

' .
J:"

uma. ua Estelita GQrcio. dútinto
chieff'er velho e estimado golpes de progress., e os ras- O trem deteve a sua marcha mento do homem que rumava,

.d�ma dotada de baniHimo cara- I ,qEfIn'8<SleIllt8ifl:te oomeJ."l}ia� gos de adíanaarnento, sobretu- e a infeliz sen.hora foi recolhi- d. Antônia resolveu voltar pa-
çoo.

SRA CA'RLO'"", I - a sra, AJmira Moritz Oauduro do no campo do espíríto e da da com vida, constatando-se ra Buenos Aires e recolher-se
. �A DUARTE P' li 1

Passa
1000 1 cuítura, Os homens continuam escoriações dísseminadas por á rosa de seus rpais.

amanhã, o. aniversário
I. 1

o sr. Leo da Luz Montenegro a do-rmir, a modorrar indife- todo o coroo.
.

I Viajava com essa intenção,
na:Ga ício da sra. Caelota Duarte,;

• J:"

residente em Santo Amaro, onde, �ei:r. Erancísoo Pedro dos ���qU�.�. espera não sobemos A nossa reportagem conse- I quando em meio a viagem, a

,:por suas belas virtudes, é grande- L I
guíu obter, por intermédio do; senhora teve as faculdades

mente estimada. I
- sr uiz Silveira da Veiga .

* sr. Ari Prates da Rocha, 00'1'-1 mentais alteradas e procurou

CEL. MARGOS KONDER
- sta. Maria Dorothea da Silva: ';;,;:, respondente nesta' cidade, da jogar-se as rodas do trem, o

Transcorre hoje a data natalí-
- sra. Lourdes Fornerolli I Aqui na "ilha verde" na se- ASajplfess, as seguintes infor- que não foi possível em vista

.

d
sta. Amel ia Azevedo, filha da mana que ora finda � pondo mações sôbre a tragédia do

I
dos. vagens do Internacional

ma o sr, CeI. Mamas Konder,. fi- exrma. YYa. Zoraide P A d I
.gura conceituada nos meios índus-

' ze-, e' lado as el,eições estaduais trem ínternaoional: I serem ligados p:elo sistema de
vedo '

id f I d'
Ü'ia,is e intelectuais do Estado. I que, a rapi os passos se apro- D. Antônia Fernandes Ca- o es, escapanu o assim a urna

.

- a sta, Valda Maltas. xí f'
.

'd .... h
.

I
SRA. JANDlRA LOPES LEAL '

limam - 01 a temperatura o rossero, resr ente em Buenos mane orrrvei.
, FELIPE BOABAID f t

"

rt A' h N t
. .

A data de hoje assinala o ani-
a or mais impo ante da vida Ires, con eceu naquela caní- o mesmo rem, viajava- o

A data de amanhã regísía o dê t di O
t-,

d J A C t d Sll J
,-versário natalício da exma, 8:11a. d. ., . I, es es ias. calor, abrazador tal, um cidadão brasileiro de If. . . ale, ano alva u-

.Jandyra Lopes Leal, esposa do sr, B alblH',edr,sad.r1O I'
do SI:-: Felipe e terrivel, tem levado 'ás praias quem se apaixonou e ('I)m o nior, 'médico pamlista, que

.Protási.o Leal, ofí,cia,l do Regis.Uro
oa. aI, o a cO comercIO des- multidões' de bamhistas, mo- mesmo cas'ou. O maridc entre- atendeJU a tresloUlcada senhora

�Civil em Florianópolis.'
la" praça,

, ,. ,.
,vimentando-as, alegrando-as, tanto,\ a:pós o casamento, desa- e quem pll'erstou decl,arações ás

Dadas as gl�alnde,s simpatias de
Festeja sell anl\prSal'lO nala!J?lO dando-lhes especial colorião: pareceu d'o lar e tomou o rumo aUJtoridades sôbre as, causas da

que dosfrula em nossos meios so-
hOJe, a E'xma. sra. Oandlda A natureza, qU€ soube ser pró- de São Paulo. Dese.sperada, a tragédia .

"

d' l' t
Ro\'ere LCllmarquE', e�po.s.a do

I diga para conosco, merece ocIaIs, a IS III a aniversari.alIl1!.e

se-j F L
• .

SI'. ,ra.nclSc.o. ama,rque., '" reconhecl'mento d,o flo,·rI·a."opo-ra lwje mui Lo cumprimentada. ,

.u

.JOSÉ SIMEÃO DE SOUZA co�petde'TIt�oe EeStf.od[C':dO pagI- litano amante das carícias do

Comemora s'eu natalício, hoje, o I na ar o s a 'o . mar e temente aos excessos

. .sr. José Simeão de .souza, a�to E I Pt·
calóricas do astro diurno. Co-

iunci.onário do Depar[Jalfilento da;s SCO a repara orla queiras, Baneiros, Canasviei-

Ml1nicipali'dades. de Porto llegre
ra tem valido como verdadei-

FAZEM Ai\OS HOJE:, � ros refúgi-os ás agruras do ve-

- a sta. Cremilda Mol'iitz. 'O Comadall't,e d-o 14 B. C. avisa &0 rão inclemente. Sã'o praias lin-
- a sLa. Elvira, filha do sr..João �I'. '"aHer''' 'V·eeland Rigge[).bach das � as mais lindas. talVeZ,

Scha'eff.er. fIlW (I mf'tsI.,110 SE' aeha inscrito para do Brasil ,� que aco.Jhem cari-
- a sta. Aladir G·om,eg da Silva, pl"'les1ta!r -exalnes para a Escola nho.sa:mente, no contacto lna-

�--_.----'--

filha do escritor cwt.arinense Pne.paratória de P. Alegre, deven- ci-o das areias e refrescante E :xo B. A-" .·r'es-,Madr.llidtenente Ildefonso Juvenal. do apr.eseIlJtar-<s·e em' Cmi.tiba, no das ondas, o cidadão cansado e iii
- a exma. sra. Mada do Carmo Q. G., dia noy,e do 00,Tl'f'nte, afim a 1l10cidade alegre. Nova YOl'k, 4 (lJ, P.) - He,IlJI'Y EspatIlJh'a. O exvic.e-pr.es,id'ente e

Lapes. I de receber in:strllçôes.
;,.;,

W.allace a.lmncia que em 19/17 oS ex-sooretário de, Comércio dos Es-
- o sr. AugusLo Livnamenrto. r

'

* �,
"prog'E'ssi'stas" dos Esl>ados Unhlos tados Unidos faz le",sa lafirmativa

- a menina Léa �igia, fil_ha do CASA MISCELANEA distri-
Cumpre registar, ta.Illbém, a Bonünuatrão comba'telndo o "eixo na ediçã-o de hoje da relvisLa "New

sr. Cap. OlympIO Maurao. I b'd d Rád' R C colaboração egplêndida' que, Buenos Aires Madrid", formado Republíc", cuja direção assumiu
- -o Sl·. An.tonio Taulois de Mes- u�.ot'a OftVál" 1

103 • • A na defesa contra o calor exces- p'eloo "fascistas" da Argentina e r.ese:nt8lmente R,eferindo-se á situa-

qUI·ta. _ I lctor. vu a., � Disc()8. sivo, te·nl s'abI'do prestar o
.

R C 1h Cão intcnnacj.onal, Wallaoe disse:

sr. Joa,quim de Souza V�eira.
i us tJn�e, e\r('l Mafr9 Jardim "Oliveira Belo". Na sas do horto público se po-

- o sr. Apolinário -Silva. I comodidade de seus bancos, voam dos que, fruindo alguns
- o meni�o Reinalrdo, filho do' Um f-lime sobre agora distribuidos á larga, em instantes de d'escaill,so, gozam, feroc-.dAde

sr OtávIO Lobo. I PTofusão, sob a sombra rumá- ao mesmo' tempo, da visão do �
- o sr. Érico Czesnat. 'p·o III vel das árvores amiga.s e aco- crepÚJSculo maravilhoso que - 'a

.'

a meni.na Wilca, fÚha d-o 81'. I lhedo:ras, são inúmeros Os que valeu á :nossa ilha o eptteto de )apOneSq
Pedrro José Merigio, acatado Nova York, 4 (U. P.) '_ Es- vão, de co:rutínuo, gozar alguns "ilha dos .ocasos ra.ros". j Toquio, 4 (U. P.), ,L Os .próprios

comerciante €1m Brusque. I tá de·spe,rtando p'rande interes-I minutos de ag.radlável repouso. E assim vamos J}a.ssando ri avi.adOlI'feB J®IOne.ses, qUlllJIlrdo sal,..
, Vva. CORALIA LUZ se no lDIUiOOO catôlico novaior, Nunca o nosso jardim foi tão verão, que a natureza fêz du- tavam de paraquooas, não escapa-

Nes(;a data, celebra mUli.s :um na- quino a -apresenta<;>.ão nesta: frequentado como nos dias úl- 1'0 e i:nclemente, com o auxílio vam á sanha dos seus compatrio

'laUcio a' exma. sra. d. OOl'aHa Luz, capital de uma pelicula sobre timos. dos recursos que ela j mesrna tas enfurecidos com os bombardei

",iuva do emInente c3Jtariruernse 'a vida do P�pa Pio XII. J A,s Ave-Marias, quando a nos soube oferecer. Que o Cria- os a;liados. E' o que I'�alta dos

Rercflio Luz.
i Este filme conta com um tarde se d'espede e a natUTeza dor seja, para os hO.m�I1S desta documentos hoje a:presentados ao

THEODORD BRUQGMANN . prea.mbulo da autoria do car- se prepara para aP'l"e.senta.r o terra, pródigo de boas quali- tribunal de crimes de guerra, SÔ,:

" Anivel'saria..,se, amaJ1Jhã, o .s1'. deal F'lrancis Spelllnann, sendo. espetáJCulo ma,gnifico de um dades como soube sê-lo para o bre' o massacre de aviadores, nor-

l. "TheüdOl'o Bruggmann, MgIe11:he'1'l'o marrado pelo padrre Fulton ocaso maravilhoso e multico- ambienJte natural. 'oo-americanos albatidos em terri-
.

.oons'trutor. Sheer. 10r�d'Ü as alamedas gracio- (CHING) tório japoneso

Vida t:=ociall

AN�ITt\ MIRA MOREIRA
M'SSA 'DE 1.0 ANIVERSARIO

Jooo Eugenio Moreira Junior. filho •• neto., genro

e noras, convidam e9U� parentes e amigos, poro
assistiram à mina de 10. aniversá io pela alma
da ,"ua sl'ludo.a e�'Pô.o mãe. av6 e sogra, que
fa�ão celebrar Qua�ta-feiro dia 8 do rnez corrente,

às 7 ho,'"'' ., ') �o ,edral "O altar de No<;)tlQ Senhora,. Antecipodarr.ente
"xterno,..·· 's '�..\)s· oq adecimenh'. a todo. que comparecersm o e•••

Jto de f� c .. jstà

'/

.

l

Catarlneose: O dr. Saulo Ramos, o humanitário médico que a uma· decada d�
anos vem atendendo com car'inho e zelo os nossos doentes. é, candidato a

deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro .

CatariBense, vota em Saulo Ramos, e \terás' a cerleza de teres alguem na

assembléia legislativa que defenderá 08 teus direitos. e as leis trabalhistas.

Trabalbador

Vota

I

catarinense, prestigia com teu voto, o médico honesto, que é
tfU amigo e conhece as tnas necessidades.

Saulo Ramos candidato, a deputado estadual pelo p,,. T. B.,eln

"--------- ._--�-----
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Empreze de neveqaçee
Ct-IEREM

.. ,

I

NAVÍO-MOTOR "ESTELA"
A maxima rapidez e garantia para transporte de �Uf3S mercadorias.

Agentes em Florianópoli� CARLOS HOEPCKE S. A.

Nome .................................................•.........••••

Sexo Est. Civil '.. .. . . D. Nasc. . ....•••••••••

Pais .............................. '0 � .

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

Emprego ou Cargo , : ........•......•............•...•.••••

Cargo do Pai (mãe) .

Observo � � '

............................•••••

.................................... �
..

A..:,"'I'adeceriamos, também, a ge!l1itileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

CURSO DE MOTORISTA
e

Serv ço de Pronto Socorro de Autornóvets
Ensine-se a dirigir automóveis

Amador e Profrs sronal
Teoria e prática -. conhecimento do motor.

Atendem-se chamadas para reparos de urgênci ..
Auto�E .. C' ta -47.77

GAb:AGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

C â mh i O
MOEDAS , SIMBO- 1 VENDA I,COMPR-ALOS LIVRE LIVRE

Libra

l�$S 175,4416 74,555
Dolar 18,72 18,50
Escudo Esc 0,761 ,752 .

Peso Bolíviane B]v 10,4457
.

0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6t139 0,5%8
Coroa Sueca Sw.Kr.

I .

5.14965,210rl
Franco Suíço Sw.Fr. 4.3738 4,:1224
Peso papel Argentino M$N 4,5967 14.5 94 ,

Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 I �O,�778Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9 )08 ;],8,,5
Peseta Pts 1,7146
Franco Francês Fr.fr; 0,1574 0,1556
Marco

. I

Vm/3"-

Florim Fls
Franco liJ§lga Blg 0,4271 0,4221

.

Taxas fornecidas pela agênrii1 rio Bane:) do Brasil.·'
sem confirmação

...

Transportes regulares de cargas do p
ô
r to de

EO SUL NOVA Y081{s10 FRANfIS(O para
Inform ações com os Agen tes

F'lor anópolis - Carlos Hoepcke S/A - Cl- Teleí:,,,e- 1.212 { End -t e e-g

São Francisco do Sui - Carlos Hoepcke S/A - Cl - 'I'ete Io ne 6 MOORb..Mé\CK

,

/

ICadastro Social dO«D Estado» I������������������
Pedimos. aos nossos disti,?tos leitores, � obsé�1Iio de preencher o

\

Notas fll"antl'f,' c��compon abaixo e remete-lo a nossa Redaçao afim de completarmos U li l I Ulll

quanto antes, o nosso IllOVO Cadastro Social, SIMILIA SILJl1LI1J l.JS

*

o Inaior es16que
O 1118is ]indo
sortimento

A tnsict orga.niza�
ção de vendas pelo
l'eclnbolso postal.
(omple seu eerle pelll mes-
1110 'p!'e�o do atacado pau
UI'!;L I Jlv!<.!nos amoslr<ls.

Chica:go (f;lPA). - o Dr. L-,Iis;
Pi llerner, ,pl'()fCl�SOl' adjiuuo \...�

Qu íruica Aplicada á Imunidade, lia

Iníversidudc da Reserva Ociden

l a.l, p U� estudautcs elo úitimo ano

de modiciua, Donald :8. Crossberg
(' Hulh C. \V,iLUel', 0071segui1'am
i."-O.JcII· a Iuxirnu '(1,) INano no Lnsti

l.uto de Paíolog!a ela ref'erida uni- i
\'el'si,rlaclr. É essa a prime ira vez I
qu« ficou isoloria c cvistalizada I
lima. t.íxina

..

elahorudu por

mic,ró-)Ib 10';.
U mais irnporf.anl e de ludo r o

-l f'alo de que, segundo se afirma, I
�(' t en ha co uscguido que, ern com-Ihini1l·fi·() com o alrte ído fÓl'inico,
·f'·�.sa "!oxina sr uansf'orrno numa I
substância prr-ven

í iva 'do trismo, I
ou seja o ! étano da mandíbula i�l
ferior. Claro está que, para conse

guir a nnuu iriade desejada, é pre-
. ,

ciso aulicar dOosl';; mínimas, !

A d�,,,rohl'l'!'a é \'I?onladeil'amen-I
te sensacional, $(' tomarmos em

constdcrncão q\1C só nos Estados

Unidos o Iétano. que mata 80 por

cento elas pessoas que ataca, C:1U-

I
sa 'entre mil e tinas. mil mortes

por ano.

IIEl'i'l�,'l;i\TANTES; AceitafllOs

ativus e experientes de ambos
, I)S _;exos. Exiuimos idoneidade.

É UMA DOE�ÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FA�J iLIA
E PARI A RAÇA

ÁUXlLÍE A COM
BATEL-A COM O

Jll·��Hlqflli.
Tenha aernpr e t:';. co ser uma garrafwh.l

APERITIVO «KNOI»
da

o E5T ADO ewu:on ..

!ra·5e à venda na

D�n(a de jornais
«Bec.k» IRecletnera

imediata-I. mente. qualquer irre- '
ç

I gularidade na entrega

,I de seus iatneee.

1--"

.

SNRS.
ASSINA·NTES

!\UVO PROGRESSO EM' VIDIW

INQUEBRAVEL
Londers, (:8. N, S.) - Está sen

cio produzida na Gra-Bretanha urna

íorrna nO\':1 e melhorada do vidro
de segurança Tr1plex.
Em vez de. acetado de celulose

entre as duas lâminas de vidro, a

nova Jórmula tem uma, camada de

poluvinyl butyral - um no-voQ ma-

.1 ter ial plástico que tem a elasí ici

I dade oito ou nove vezes superior á,

I
do acetato de celulose e tensil ida
de dp 4.000 libr-as por polegada

'1
quadrada, em comparação com

2.500 lihrus para o acetato de ce-

lulose. .

A camada intermediár-ia Lem lIma

capacidade muilo baixa de o,bser

vação da unida;de e, por e,sse mo

tivo a.s lâminas já proIlltas nilo ne

c,ei5silam {le polimento l1QoS eX!l'e

mos. As lâminas podem ser wrta

das na forma que se desej,ar. com

o auxilio de um diamanLe comum.

f

l
I

i LIGEIRO DECLíNIO NA

IMPORTAÇÃO

Londres, (:8. N. S.) - As ím-.

I portações britânicas, durande 4t

,mês de novembro, foram no lotaI.

i
de 124,3 milhões de libras '_ um

descrésoirno de pouco maís de
três milhões em relaçâ o a outubro•.

,
8e 'exoluil'mas outubro, entre-

tanto as irnpontações do mÊ'5 pas
sado foram as mais altas, tanto

em valor como em voll1me, desde

o fim da guerra e exeedel'am 8d11

14% a méoia para o te,rceir') íri

me;;tre deste ,ano.

Com exc.essão, de agósto. 'lS re

exportaçõ,es foram a.s mais impor
,
tnn'."" f',rn Trais ;lp 11m ono ,.- :i,�

, m :lllljes c;c libras.

Quando .. lguém. tal como e ÍIIfto
lheiro da UnstraQI!.O ....cima, Of$N_
lhe. em umável gesto, um céJ.ice do
e:s:celente a.peritivo KNOT; lemllir&
oe V. Sia. de acrescentar, ao agrod&
oe, • gen'tileza.:ES1EE r..411.
BEi'1 () I1EU APEnJTIVO

I'nEIJ/!:ETfJ!

liJtlij��C'll
r UI'f 11{)0f)U10 DA KnOTJ;A. IIfO.•(O!f, E U6QROS
f . ITAdAI __
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Quando. as juntas e mancais do SEU au

tomovel estiverem "isoladas" dos choques
da estrada por uma camada de TEXACO
MARFAK, o Sr. terá a agradavel
sensação de pairar no ar. TEXACO
MARFAK foi feito' especialmente para
resistir aos choques da estrada e altas

temperaturas:' - eis porquê ele é o mais

economico lubrificante para chassis que
existe. Leve, sem demora, o

seu carro ao Revendedor
TEXACO mais proximo, para
uma lubrificação geral, com

MARFAK!

o capitão ... I
BOLETIl\I ]\0. 139, do Q. G .. do

Destacamento ::\IanLa Oa.taiina, de

.31 de jane iru
'

.
de 1925 _ Louvo

-o sr. Oapitão Mimoso RULZ, do 2°

BLl. da F. Pi. de ::i. Catariua, pela
inteligência, dedicação e coragem
com que iea lizou diversos recu-.
nhee.imentos de uticial, detel'n1i.na-1
dos por este Comando. (a) Ya,ro:
�ilya Vare la, Coronel Comaudauí e

'

do Destacamento ; CUIÜC.l'C: Majur I'Acuau"

BOLETIM. N° -121, do (ielllll',all
,.Ca'Ilidido Mariano R o ndon, COinnll-!
dante das li'ôr'ças em Oj)l.'l'açü('� 110 I
Alto Paraná, ·trá1ll5Icl·1Lu no BIJIf'-!
í.irn "o 186, de 5 'de Jevcreiro d:e:
1925, do General Alvaro Guilher

me Maiíante - Em vista dos rele

vaníes serviços q ue vem pres lau

do em defesa da Repúhl ica c do

-Governo Legal, oomíssíono nesla '

icIárLa, !lO ·.[)liS'bo d·{:' C��l)i\lii·(�, J)('lIa
duração ela campanha e enquanto
.bem servir, o sr .Alexauot-e So

gueira Mimoso Ruiz, que alua lrnen-

te' serve como 10 tenenle pClJlrio.[.a
I

.graduado em oapitâo, no 20 Ba.la-:
lhão da F. P. S. Cata rina. (a.) I

Candído Mariano üondon, Gener-al

-Oomauoanl e das F. O.; Coruere i l
.Olirrrp io ela Silveir-a, Chefe do E. 1\1.:

BOLET[M N° 187, ele 6 ele a]Jl'U!
de 19',5 _ Elogio Mimoso Ruiz,!
por ter desempenhado várias mis

sões arriscadas de ligação deter

minadas por este Q. C., sempre

.com illfatigavtíl dedicação e HILe

li.gênlcia, como nos ree<Ülnhecmnen-.
tos a Catnnduvas, em que se hou- i
·v·e com notável vigor, e no úlí.i

mo dos l'P.conb ecirnentos, em d i,re

cão a Cajatí, no qual era encai-re

'gado de levar uma informação im-

pOO'l.a-n!.i,:-;síma C\lO Senhor General

Comandante do 10 Gl'UPO de Des

ta,c.aroenIDs, atacado um bando de

rebeldes que ;encDllll'OU em cami

nho, destroçando-os cotnpletarnen
te. e levando a cabo, pom Iel iz êxi-

10, a avi-iscada missão que r ece

hôra, (a) Alvaro GUi,J!u'l'me Ma-

Tuanrt�, Corone I Comancilan!le do dante cio 10 Grupo de Destacamen- I oombatído com ardor militar e al-

Destacamen to; Confére: Pedro Au- los, foi
_ torn�.do .PÚbli�O, {·e,r .SidO ,.

to s'�nLimento �)frtriÓti.Co.
'

t,en.�a�' �o�
r él io de Goes Monl·pi-ro, Crefe de o cap-tão Mimoso Rmz elogiado, mo Ideal o SE;\ntlm.ento ela Iega li Ia

E, JI." :em no� do senbor General can_lde, que o conduzlu c,oro elltllsJaS-

'P·elo Boletim )ia 35, de 31 ele elielo IIIalliano, Rondon, ComandanLe mo ao cumprimerl!to cio ",eu de.
:\la\o ele '19',5. rio C·r:' ')':11 Comnn- d�)I:'l F. O., IlOr ter bnl\'GmC"nle \'1'1'."

)
.l

REPRESENTANTES· LOCAIS
(EM TODAS AS CIqADES DO BRASIL)

A EM PREZA EDIFJ.CADORA BRASIL, precisa de represent.arite s em tolas as cidades
d,-, Vo1Z. Gumas condições. Plano muito aceitavel. Peçam informações sem compromisso

a RUa São Bento, 260, - 10 andar. São Paulo ._ Capital. De ambos os s exc s.

4.lUEfXAS E RECLAMAÇOES
PREZADU J.,l<;iTUR': Se o' que '.lIe

i r.teressa e, realmente, uma provideacra
para endireitar o que

'"

esaver errado \.lU

!-'tlJ"" 4 .... t ai ......,,!lo IdJLo. uau �c: L,t:VJt ... , (

NAO o escàndalo que a sua reclamaçac
OU querxa pouera VlT Q, ca uaar , encanu

ube-a à SECÇAO RECLAMAÇ613;i>,
de O �STADO, que o "aS<l será le/ado
sem demora CiO connecrrcea«, de (,(tlell.l

de direito, receoendo v-s. uma mtorm.

yM do resultado, embora em alguns ca-

80S não sejam publicadoa nem a reei.

mação nem a providência tomada.

5

'COtnRI SIIRDftS
E MIHCIUiS

DE P�ON E IR O
A SERViÇO DE V.S.

FJLIA I VAqIG:
EDIFrCI.) LA

, '.

Placa 15 ripo Nov=mbro
PORTA _ Telefone 1325

PARA P.ECEKR AMOSTRA GRÁTIS
.

ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UiHIUTÓRIO OOIM S. II.
CAIXA POSTAL, 36

'ôLUMENAU· • SANTA CATARINA

I . AOS �OfK�DORES
ADro. L. GALHARDO, ex-médica
do Centl·o Ellpírita Luz, Caridad.
e Amor. co ro u rrico "a mudança
do fJeu consultório para a rua do
Senado. 317. 2.0 andar, Rio de

Janeiro.
. (qONSULTAS Cr$ 20,00.)

TOME APERITIVO

K N()'T

NÚS ARTISTICOS E LIVROS GALANTES
«Grill •. 6 foto. 12 x 18. NÚ.qde H:>llywood «Sair» • 6 fatal! !l x 12,

Nú" d" Por
í

s . Cada cn)eção CR$ 7000 •• Reemb"lao,
C ARAUJO CARNEIRO'·· C. Postal. 1426 '. Rio

Peçam-nos catalogos dos livros,

ESCRITÓ1UO JURtDICO COMERCIAL
,A ....untos :lTurí�icos.- Comerciais --.Rurais e .Info·rmativo.

Badereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte .0 Organização ontes de •• decidir pela com'

9ra ou venda de imoveis. pinhai. ou qualquer
emprela netlte e.tado

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Hogérie, 54 - Caixa .Postal 54 - Fone 14

DI·PLOME-8E GUARD4-LIVROS EM
SUA CASA

Curso feito em 12 mezes por correspondencia.
Mensalidade 20,00 mensal. Peça informações sem

co rn pro rn is so à Caixa Postal, 3717, São Paulo,

---_._------

pr.çcisamos tambem. de C"gentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amanhã r-umarão oom destino a aos nossos rapazes.

Il.ITZ á 1,45 horas. -

HOJE - Domingo 5 de janeiro
de 191I7 - HOJE.

Mátinée Chie
i ° - Jornal da. 'I'éla n. 46 - DFB
2° - Ritmos Aní.í.lhanos

"it.« '.. . A.)-lRÓXIlVIARXCUHS;\ODOSU�ERIShO�'L_ ,,' ...

."!ifnneA'nato CAMPEAO CARIOCA
3. Concerto cm SI - Be -

'"U I' ii moi - Menor- - desenha
. Rio, /1 - O Flumü�ense já en- 4.0 Jovem e beta - short colorido

. cerrou os ·entendimentos para r-ea- 5° - Mais alto que um papagaio
lizar excursões ao Paraná e á Baía. alto C'Slm 6°.

Osvaldo Sil- Ao Paraná irá no dia 22, devendo comédia com os 3 patetas
e o "ooach " já no dia 23 realizar a sua pri- i\mLODfAS EM DESFILE

meu-a exibição. A ida á Baía de- Censura libre

verá se dar no mesmo mês, porém, . Preços : - cr$ 2,40
no Qia 29. Isto que1' dizer, que 0 . . . . .. . .

tr-icolor realizará uma temporada ROXY - Hoje ás 2 horas.

relampago nestes dois Estados. 1° - Jornal da tela - DFB

Após a excursão, os tr icolores 2° - Helmut Dantine - Fave
car-iocas entrarão em í'ér ias. Emerson

HOTEL BERLIM

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'�

I

l!m
.

prepara'hvos para o

.. ..

Brasileiro de Basquetebol
Conforme ja noticiamos, a

Fe-I·
.' .,

Joínv.ile os jogadores
deração . Atlética Oatar inense en- bar-riga-verde f'icará concentrada '

Ald C .ri .

. ,
,'. ,

,. ,velra, o aIuOSO

vrara o seu selecionado de Bas- na cidade de Joinvile durante 20 H '1' S SI'
d' treí d b

. . -
elO,. a es.

quetebol a Belo, Horizonte onde ias, reinan o sal a direção do
Espera-se que este ano a nossa

tomará parte no Oamipenm,,·to' Bpa- valoroso basquetebolista sgto. Hé-
""� L equipe de bola 'ao cesto Lenha me-

s ileirc de Basquetebol, a reali- li? Sarmento Sal,eis, de 'lá seguindo lhor êxito que nas vezes anterío
zar--se de 10 a 13 de fevereiro do diretamente para a capital minei- res .. Todas as providencias estão

ra.
'

sendo tomadas para que' nada falte

A F. A. C.

ano em CUI1SO.

A par-tir de amanhã a seleção

0.__ ...._------------- 3° - Peggy Ryan - Jacyíe
Oakíe

MELODIAS EM DESFILERealiz�;�:d�':!: :ef.�-:.�eonatoiVárias notícias do esporte
- Pí res, valioso elemento do cessídade desse auxilio para bem

Eigueirense, acaba de abandonar o I do própr-io esporte nacional. I RITZ
.

ROXY
clube alvi-negro. Fatando á nossa - Inforanarn de Belo Horizonte, I ás 4,15, 6,30 e 8,30 ás 7,30
repnrüagnrn, o médio esquerdo de- que o Atlétíeo Mineiro está envi- Sessões Elegantes
clarou que é seu intento -ingressar dando todos o.s esforços para tra- Demuis Morgao, Barbara 8t.an-
no. AvaL zero àquela capital o esquadrão ar- wyck, Sidney Greenstreet 'e S ...Z.

- Dia 12, em São Januú rio, Vas- glenLino elo Boca Junior, após sua I Sakall - em:
.

co e São Paulo preuarão arnísto- temporada na paul icéia.. (I INDI!SCRIÇÃO
sarnento. '- T'el,e,g.rama da Li. 'P. diz que o! Censuro: Livre .

_

- J�e. �o�üs, �amp�ão. mundial Comité Olímpico Ul�unóou que o I No 'programa: Jor-nal da Téla. _,o

de. box: oetL-llde'l'(i seu titulo emlRel George VI aquiesceu em Serj46 - DFB.; Atualidades,RKO Pa.-

pl'meI1HOS de rnarço no Mudson I o patrono dos jogos olímpicos de' thé - Jornal.

do i::',cjLlJace Garden, frenLe a J.o.!JuniI19!18, a <lerem realiza.dos no esLádiol Pne.ços: Ri.Lz - ás 4,15 e 8,30-

B('eawocl;:�' .

de W,embley, na I�lglaLerra. 5,00 e 3,00; ás 6,30 hr,s. - unioo

.

- O Suo Pall.l{) sel'á o primeiro Cr$ 5.00.
a,dversál'io do Bo,ca JlLnior.s, vice-

I
ROXY ás 7,30 - Cr$. 3,60.

_ campeão argentino. A luta está �-'-'------------
Recebemo.s a' segu'inie, ci:r,cular.:

•

P l'esi,derrle - OrI.ancLo CariO'ni. nc)aa,e,Im·'ca,bdu.a. p'uu l)oje á noite no Pa-
, S � n f.' a "a t � ri- n'.J C", ()

"Fbori,anóp9J..i's, 16 de dezembro I 10 vice-pl�esi.dêIl!te Liberarl.o lU' U U U

de 1946 ICal'ioni. - Com a propalaida lílsila do 'aob t c· t d
Tenho o prazer de levar ao 00- 20 �ice-p\reside�t.e Hube.rL famosü campeã.o mundial, Joe é:tS . e lmeo o e

nruecimenl0 dle v. ,s. que em ses.são I Bc·ck - Ranulfo E. S. de Sousa - Louis, á AméI·i·ca do Sul, já come-' ODEON IMPERIAL
i

C V d
de as.sembléia geral, rea-lizatda em o'sva.J'do Silveira, Bc.nto Carioni, çlam a .se moYimetltal' OIS cireulos IÁs 2, 4,30, 6,30 e 8,30 7,30 arpe er e

" 15 do <carente, foi eleito e empos- Carlos J. Baüsla _ Nilo Nocet:li mlgilísüCOlS aiegenLill(\�, r_;m ern-! .- Sessões Elp,gantes - i Relativamente ao noo5so plao'()

sa,do o s�guiIllte Conselhü Delibera- e Jurergen Buechler. pl�esário encarregado {Ia estada de CONFLITO SE�T[MENTAL de· aba,slteóme�J;Lo de carne, D sr.

tivo, desue Clube: '20) D1reLor Técnioo de' FuLebol Jae Louis em BueÍl,os Aires, teria ·Com: John Payne, MaUl'een F,eTr'eirá Lima; digno Secretária

P,l'esidenLe _ Martinho Callado _ Franc.isco Praz,ere's. já enlrado em entendiment.os com O'Hara, William Benclix - e apl'e- da Via.ooã Obras Públicas e A.gri-

.Junior. Diretor Técnioo de Vollei e BaJS- Albel'l,o Lowel para ·enfl'en lar o scnLa ndo a nova revelação: cultura, recebeu D seguinte tele-

10 vice-'presidente - dr. Do- quete _ 'Eurico SLraetz Junior. campeã�o. I

Connie Harshall grama:

mingüs E. BeZ'er,ra Trindade. Diretor Téc,nj,co de AUetismo:._ - S81'á realizada hoje em Inter- No pl'ug['uma: 1) - O Esporte
.

� Comunico a V. Ex,cia que ()

20 vice",pr,esid{'ute Jo.ão Paul.a OUo ScheidemaIlltel. ],ago:s, uma regata internacional au- em Marcha - Nac. Coop. 2) - Fox p.lruno de abasteúimento d,e carnes

Christakis. SirV'o-me do e'nsej-o para apre- l0íf1obilj,3ticn, em que .competiruo Airplan l\ews 28 x 100 � ALuali- em 1947, aprovado por portari.a do

MEMBROS: sentar os meus protestos de alta os maiores volantes do Brwsil, ltá,- dades. sr. Mi:IlIi,stro da AgricuJ,[,ura e pu-

Aceloo Dárl'Ü de SOl1sa _ Emi- eslima ,e ,distinta eonsideração. lia e ArgenLina. Será disput.ado o Preços: Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00. blicado no Piario Oficial em 19 dQ

lia Schoeder _ Amoldo Sabi.no, _ 'CoI'díalmenle,
.

20 grande prêmio "Cidade de São Ás 16,30 - Cr$ 6,00 (unico) CarI'ent!1i inclui, pOor lenganü o

Julio Ferreira Lobo _ Mário Mou- Lourival Lisbóa _ 10 secret.ário. Paulo". Imperial - Cr$ 4,00 (úniCO). Estado de Santa Catarina nas me-

ra _ Gll'alLer Baixo _ José A. P. - Os jogos da :'finaliSisirna" çIo Livre - Cl'iamças maiores de 5 didas restritivas que &erão ado-

Nom _ Mauro SchuLel _ João SEBM,TIÃO MONTEIRO· VENCEU Orumpeonato BnasiJ.piro de .Futeool, aI10S .poderão entll'ar Inas sessões de tadas por outros E.s!;aJdos. Todavia

F1errari Dias _ Erwst.ô Macedo -
A SIlO SI.LVE6TRE PAULISTA a Sel'EUTI qisputados entre ca.riocas e de 2 e 4,30 horas. antes qe pl'omovel' a retificação;

Jo.sé 'f'ol'en'Lino de Sousa � Jomvs São Paulo, 4 (Via Aérea)
.

_ O paulistas, foram anLecipados para Atel1çüo: - o.s "ingressos" e'll- noecessaria çomeu cOI}>ulto V. Exci.a

de OlilVeira _ Jaime Li'nhares -

atleta paulist.a, ;:;ebastIao Montei- os dias 8 e 12 de março Villldouro, cont.ram-,se á venda nos flscritó- se ao a.mstooimento de Calme bo-

.

Carlos H. Blfec.hler - Rodolfo Hi-
ro, que não há

.m.uito.
se sagrou

I
c.on.r'?I'�I,e fiX.OU. ,o Consel�'Ü Técnico rios do. Ciúe Odeon, a pa.rtir das vi'n,a n e s iS e Estado a exten

ckel � Silvio Machado e Sadi Cha- oarnpeão brasileiro do.s 10.000 me- de .hn.ebol da C. B. D., fIC:mdo as- 8 hora.s da malD,hã. são das medida.s· estabelec·idas no

gas� que .I1eUlrlu;los para nor1 lros, em Ponto Alegre,' v,enceu a se,nt.adoa a .data de 16 para o caoo Obs. - Fi'cam suspensas "todas citado ,p.la'no. Sàudações (a) Blan

tear os destinos do Paula Ra:mog cOl'rida de ,são Silve,st.re, organi- dL ,,� tornar nec�ssária uma Ie.r- as ,entradas de. favor.
.

co F,reHas, di,reLor geral do Deip-ar-

E. C., nO' doooI':I'er do biênio .... zada pelo matut.ino "A Gazeta", ceirn partida. . .....................•..• tamento Naciooal de Produçâet

1946/48, a seguintedill1etoria: que foi disputada pela 22a vez, á -=- Os jogos da "Taça Rio Branco" IMPERIAL - ÁS 7,30 horas Animal.

P.l'esidente de honra _ Emídio meia noite do dia 31 de dezembro, tJera,o lug'ar de 29 de março a 2 de MáLinée do BarulhO'
'

A essa oonsultJa r�ondeu o

C'airdóso. Junior. .pa,ra- festejar a entrada do ano no- abril, para os jogos em Sãü Paulo NASCE O AMOR r�fe,ridiÜ tiLul'al' IIJOS se.guirrt,es

Presidente - Irajá Gomide. voo
e no Rio, flespe.ciivamenLe Com: John Carrol, .susan Hay- temlos:

10 vilOe-ipresidooLe - João Ri- O vencoool' percorreu a d�stan�
- Em La'guna, frente .ao Side- wa'rd, Eve ArdeIi e 3 gr3Jndes' 01'- i

- Em reS'l)osta ao seu teI.e-

cardo Mayr. cila _ 7.000 meuros _ em 21m 57s. i rurgia, de Tubarão, fará o Taman- questl'ê'Ls I
gTI'ama llo 445, informo que o Es-::,

20' vice-presidente - El'llesLo
e pertellloe ao São Paulo F. C. O daré boje, a sua "reentré,e", .-após PRECIPICIO DA -MORTE taJdo d/e Santa Cataritna. ..-disf)6e ,46-

Bra.ndt. meSlilló a"t.Iet.a venoou a aludida cor-

.

longo l>empo de completa inativi- Com: Don Red BRrry - () r,ei gadoo de corte sufi<ciente ao abaste-

10 s'ooretário - L-our'ival Lisbôa.. rida no ano amterior, cüffi. o tempo. daJde .

do soco. cirnel1iLo nOIlmal de c.arn<>. á popu-

20 sooretário - Julio Kléllppoth. de 21m. 54s.
" I -, ,�cmforme resolwm o Conse-

'[
Oontinuação do seiriado: i l!ação, não oOllvindo as medidas

10 tesoureiro - Oswaldo Carioni. O chileno Inoslrosa, que a,pare- Ill.o I eClDlco de AtletIsmo da C. B. TRlBU M!STERrDSA IreSitriiivas adotadas pela por ta-

20 tesoul'ei.ro - Waldem�r For- ceu na cOl1l'ida depois dos 1.400 D., dia 8 'terá i.nicio o tl'cinamrnLo Com Allan Lame e Kay Aldridge.. ria do sr. Mi,nistro para outras

nerol1i. meLro,s, chegou .em segundo luga.r; da equi.pe nacional que concorre- 7 8°' EpLsódios.
:
linidades da F.eder'ação. AtenciÜ'-

OIlador - 1)1'. Ma,rcilio. Motta.
a eincoenta metros do v,elncedor. r,á a-o Campeonatto Sul-Americ.alnü Preços: Cr$ 3,00 e 2,40. 'sas saudações. (a) Ferreira Li.-

.AJs.sisWooia Médica - Dr,s, José O d'e .Atl!"'tj.�,mo. . Tmp. 10 (dez) anos" ma, sem,etário. d,'a. A�icultura.
,. dA' N L d'!\

Cupou o terceiro lugar o uruguaio ·v uu"

R�osal'1o e rauJo e ew Ou .
-

ii
MOI'eira. Os demais cúncoITentes

- A ç. B. D. num gesLo de gen-

VIla. t
.

. h
" ,I i lE'za ,nara cüm a impren.sa 81SI)o1'-

. "
.

eIS raIllgelI'OS cegaram li'as segum- ..

Dmetore� de PpU��]{lIdadp e 1- MACY tes .clalssiHcaçõoo: Mal.luel Diaz, Uva 'e:scri-ta e faLada, prestou-lhe
'Oabral Tmve e eouro au o a- . d h j'

chIleno, em 40; Campagn,f, aege,n- uma· gnan ,e omena,g'em, o ,Cl'ecen-

,chado. till1!O, em 110; Zára, perua,lO, em do-lhe um aIunoço no A,el'uporto
CONSELHO DE SINDICANCIA 1')0 M l b I"

.

140 "�nlo� Dumont dia 28. O ál2'ape
, . ..

� tl aTI aUto, ü IVlan\:)" <Jfn ,>,.", �

RomarIO I G�l'lom - Bruno Bl!oS ._'
_

_ I tra.nsoonreu num ambi,e.nte da

.e Dr. Gue.�lelro Fonspca. . ,A 1a CORRIDA DE BAO SIL- maior Ifüegria, O pr'esiderule da C.

OONSELH0.___DE SINDICANCIAS I VEST-RE DE JOINVILE B. D., dr. Riva.davia Coneia Meyf.\i'
Luiz Gonzaga Di�s - Al,exandre Dia 3.1 I\ealizü_u�se,em JoilIlvile a br,indou os cronistas

'

e _lOCll'tores,
I

'Cos.ta e Rubens Selmke ,1 a cor,nda de ,Sa,o SIlvestre, que salientando a pre.cisa colaboraçãu
DEPARTAMENTO GERAL DE I foi vencida pelü aUet.a C R.' Fla- I que pr,esltam em .pról dos despor-

DESPORTOS I meng'o, Almiro Vi,eira, seguido por I tos em nos.sa t.eril'a, agraJdeCendo. o

10) COins'elho Técnico: :\'�lson Cordeiro, du Guara,ny. I
seu con-cm��o -e. moslt'and-d a ne- 1

Censura até 10 anos.

Plreços: - 3,00 - 2,40

o

'I Sob o p�trOCiJni,o da F1edera.ção I
rão �ulêntieos "ases" do íatisrno

de Vela e Motor de Santa Cataeina, catar inense e nacional corno Ade-
será realizado, hoje', ás 9' horas, o

.

Oarnpeonato Eetaduaé de Vela de mal' Nunes Pires, Rafael Línbares,

1946, que será disputado entre Ve- Raf'ael Lmhares Filho, do Veleiros

Ieíros dia Ilha e Iate Clube.' da Ilha, e Armoldo Sabino, Mário

O sensacíonal certame está sen- Noc-éli e Orlando Coelho do Tale

do esperadíssírno e mele oompeti- Clube.

Censtitutda a nova diretorta
Paula Ramos S. C_

PECAS <iEHUIHAS
•

DE SOTO. CHRYSLEY, 'OODGE, PLYMOUTH E FARGO�
para Automóveis e Caminhões

acabam de "eceber o. concessionário. de' SOTO nesta Capi.tal
Rua Deodoro nO i 14

OFICINA DE SOTO Autorizado à fêuo podre Roma, 53

Serviço. de mecân co em ga�Q I . Ro nide" .. P"rfaição.
Inaugurar-.e-á no dia 2 de Janeiro de 1947

Prdiuionais com conhecimentos comprovados ."b à dire 1;:;"'" na·
"o,mpetente técnico diplomado em Mecânic:l co;n e '.e v ç II

pl'eltadcs à "'. ,'0 , __ ,. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais
l'()NICa PARA AS PLANTAS

-

I "

',.

Envie ao seu amigo distante"
um . número da revista O VA
LE DO ITAJAí,. edição dedi
eadá a Flori-anõpôlis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra
'.

o seu OQGANISMO

l._'

A08 Srs. ]:Qdustriai.� e N'egociaQ!9S .do iain-O-;--O-p-o-r--t-u-n-i-d-a-d-e-'-u-n-l-c-'a-,--M-:r-q-u-i-n-i-smo8
�

modernos para -Industria de meias

Leilão ALB'ERTOUm gig'antesco pé de fumo tur
co, com cêrca de dois metcos oe
altura, saído no espaço de quatro A ALBERTO

.

'. ZIRLIS, leiloeiro oficial, com escritório á rua Senador Fei,jó, 30, 60 andar, salas 4 e 5 e armazem á rua Bela Cintra
meses 'duma semente do tamanho 488 d dn. evi a;mente autor-izado na forma da lei, venderá ao correr do martelo ao maior preço que alcançar os seguintes maquinismosde um grão de areia, é u� do. acessórios de acõrdo com a relação abaixo discriminnada;

e

frutuosos resul taoos das exper-i M<A'U A., ,.áquiil1a retidinea de ,puIlIho 18, 20, 22 e 24 gg.mentações que nos laboratór-ios Schubert SaIsa. e. Irschert.
botãníccs da Universrdade de <':0- Máq

•
.

. uínas de punho círcularês.
lúmbia, se estão fazendo há tem- Máquinas' Inll/I'a f'ahrioacão de meias Ideal
pos sôbre a It d I t dí

�'" Alemãs) 176, '180, :i92, 200, 220.
c cu ura e.I> ano as 1- Máq'ui,na.s amer-icanas. .

versas, por meios puramente quí- Banner, e um lote de 'máquinas Ba'nner ultimo t.ípo 54 gg., cflínqro alto, tip.o espiral, em estado de novas.

mic� Entre essas plantas, figuram I Mâqu inas Wildmann para meias de senhoras de cavalheiros,280, 300, e 240 aseulhas.
o milho, o feijão, o tomate, a· ba- ...,.�

tata e dezesseis variedades de
Um lote de máquinas de costura Singer, poínt ajour, Royal 'Para coser chapéus, máquinas para tmtuearia, máquinas para coser

flores. chapéus de palha, máquinas de oostura de ponto oorre�te, máquinas Cornely e I outros ti-pot,
O assomhroso desenvolvimento

10 máquinas de furar, novas de 1/2".
Um lote de máquina Alemãs Bartonia.

do referido pé de fumo deve-se a

uma solução composta de .rerro,
Um loltl de cilindros Bamner, Scott, Coronas Bartonia P. Wildman.

nitrato de amoníaco, sulfato de Um, lote de coroas para: UiS mesmas máqudnas.

magnésio potássio, fosfato ácido,
Um lote de cümdros para punho Wildman, Schubert Wildman, Brington e Fid-eli-ty.

nitrato de cálcio 'B um "tônico", Turbinas para meias.
Polias transmissões e' Correias.nome que se dá a certa comhina-

ção de substância em ,l)equenlSllJ.-
Motores 110 volts de 1/4 HP-mo,tores de 1-2 á' 5 BP. nacíonaís e estrangeiros.

ma doses. No ,caso do fumo, segun-
Um lote de rerramentas alemãs, fresas de diversos modelos, formões alemães, estoque da antiga casa Schults e uma infinidade

do o profssor Samuel P. 'I'release, de fe.rl'ament3ls e artigos congéneres.
drreíor da secção de botâruica da Máquinas para costurar meias, forrnas, etc,

referida Universidade, o tônico é Máquinas de escrever Remington, Underwood, Continental e de outras marcas, ditas de somar e calcular, cofres 'de ferro de pe-

for-mado por uma parte de sulfato queno e grande formato, arquivos de aço, escr-ivaninhas, estantes para Iivros, e uma infinidade de mitudeza indispensável. para montagem

ele cobre 'Para 500 milhões de par- de um escritór-io de grande movimento. Todos os bens Mima mencionados serão vendidos ao verdadeirü. cor_:er do martelo, sem a .�í
tes ,gle água, e uma parte de ácido nirna-reserva de preço sendo facultada aos srs. pretendentes uma visita dos mesmos, 48 hOlr.3>S, antes d� realdzação desse, e,xcevclOnal Ieilão, I
boríco, sulfato de manganez '8 sul- no esoritór io do anunciante l;l�m corno assim pelo telefone 3-1359, serão. prestadas todas UiS informações que forem solicitadas e a venda

Ito de zinco, respectivamente, para' nealizar-se-á no dia ? -, '.

20 mi1hões de partes de água.! Se xta-f- ira 1& Sexta-feira A's 13 horas

"Em�º,ra seja Inf'initesírnal a prO-I RUÃ . PIRATUn�G� N. 3r:!It - SÃO PAULO
porçao em que entram os cornpn-] PELO LEilOEIRO ALBERTOnentos do tônico diz o professor

I
H '.

- a planta morreria se a. privas-
-------------'-------------

semcs de qualquer dêles".
i. Antes de submeter o fumo à IJ'�ferida experiência, o :profesStlr:
Tr�lea�e fez mínucfoso 'estudo, no I
Próximo Oriente, da terra onde
o f'urno turco tem or-igem, o que i
lhe permitiu determinar as pl'O-'
porções ,em que nela entram os

diversos saís nutritivas ,que con-.
Lribumll para o desenvolvimento'
da .p:IU!nta .. R.eproduziu pois. sinve

ti,cam·ente, -o teri-eno. Ein \'ez de

terra, serviu-se de areia pura de

-sílica, dentro �e um vaso e, por
'.

meio duma garrafa invertida, CO/ll-
:

ten.do aquela solução, transmiÜlu à'
aveia lUIS propriedades da .terra; a. � . _

solução, infilitrando-se. gradual-!mente .na ar,eia, nutriu primeiro
a semente e depois a pla,nta, à me

dida ,q'lve esta ·foi brotUindo e se

desenvolvendo.
"No IC�SO da bwtata, d'iz o me'smo

pTofes.sor - culti,vamo-Io_'em ágna I
cam ,es'Plendido êxito. Um dos bo-I
tãnicos ocupado.s ness·as experiên-ldas cO:lJIseguiu ·co.lher por este pro
cesso 2,000 sacos à·e -batatas por !10 I
áreas, ·em vez Ide apenas 1100 sacos

que s,e obtinham na terra".' (Da
Revi.st,u Vitória).

Curso de Guarda-Livros por correspondencia
,

Ganhe lambem 800 cruzeiros mensais
V.' S. em ,qualquer cidade do Brasil po(lerá fazer Em su o c c so , sem

abandol1ar seus afazeres o curso de Guardo-Livros por correspondendo,
podendo tombem g:lnhar 8 II cruzeiros mensais trabalhonrJo para n09sa

organização. Escrevo-nos sem compromisso> pedindo. informações e como

ganhar 800 cruzeiros mensais.
Endereço: lnstituto Ensino. C. Postal, 3717. S. Paulo. I.

Temos bôna. representações poro todo o interior do Brosil.

Laborat6rio
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2,5
Fone: 1448

Em frente 00 Tellouro
do E.todo

Florianópolis
Dr. H. G S. Medlnll Farm. Narbal AIUS 66- 80Dze

farm. L. da Gosta Avila.

Exame de .angue I Exame poro verificoçã.o
de cancer, Exame de urino, Exame poro
verificação do gravidez, Exame. �e escorro,

Exame para verificação de doenç",s do
�ele, boca. cabelos, Exame de féz�1

Exame de secreções.
�utQ_vaccinas e transfusão de sangue.,
}:;xame quimico de fal'inhas, bebido.

. çofé_ águas, etc.

. ,

2. '. que o ]JII'imej,no jand im bo
tâ:ni,co fundado na Europa foi ·0 de
Pisa, .na Itália, em 1543.
3, ., que, ·em Los Angeles, na

Califol'llia, nos EsLa.dos Unidos·, há
16 templos shintoistas.

4 ... qué um homem .de 70 ;anos,
d\urante a sua vida, mudou 186
vezes de unhas; e que o cOlYlpri
mento total ,de uma unha é de doi,s
metro,s e vinte .centímentros por
dedo numa eocistêncía de 70 anos,

5, '. que, ·em termo médio, a

bi,oho da seda, recém-saido do

óvulo, pesa meio miligrama; e que.
até UidJquirir tôdo o seu doesenvol-

ICAPITAT,: ('R$ 60.\)Oo,�,O(]

I
vimento. aumenta 8.000 vezes de IRESER\.�S: CR$ 15.000.000,00 pêso, não nooBssit,ando para isso I

Trajano, 23 • Florlan6polls mais de trinta dias.

--:- , ._____
6. " q\.le 'o '('Ja.rl.1PO d·e ,esPol'Les

mais aIllt'igo do mundo é o estádio
de Atenas, 'estabelecido na planí
cie que cerca a oidade e edificado
no ano 300 antes de .cris-to; e que
êS!se estádio, inteiramente cons

truido com ,má�mor-e branco, pode
oonter 60,000 pessoas.

•

----_--------------------------------------

CONTA CORRENTE POPUL.,AR
JUr08 51/2 a. a. - Limite' Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequeI;)

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

--------------------------------�------��

o GINÂ.�I() EM 1
(Art. 9t .- Dec. Fed. ,..2.... )

Seção e.peéiaUzado por Corre.pondencia. de acôrdo eom o

novo programo (enviamo. gratia). Matriculo. aberto.. Men•.
Cr.$ 60,Oe. inclusive porta por via .aéreo Cur.o de Madure:lia

«Patriarca». Rua S. B-ento. 201 - São Paulo, Tome

7

Rádio Difusora
de Laguna

Tojo o Sul Cahlfinense escuta

diaria'mente' a Rádio Difusora
de Laguna,

970 Klcs. (ondas médias),
Horários de irradiações: _. Da�

10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópol:i.s:
D. F',' DE AQUINO

Red. do Jornal «O ESTADO»

I iiVíii"itrrRÕSA j
I Rua Deodoro, 33 �

Florian6poli" "

, �
Livros novos e usado�, I
em dive.rsos idiomae. �.

,

A tende encomendas de I
obras editadas no Brási, Iou no estrangelfo.

I.ft,Novidades todas as

semanas

�

MACHADO I: (lA
AgAllclo•• Repr..en1laçõ.M IÔIm

G.,CIl
Matrill; Flol.'ian6poU.
Rua João Piato i n. "
Cabo Pa.tal, 37
Filial: Cr..ci6ma

Rua Floriano Peixoto... !n
(EdU. PI'6prló),

T.legrmnCl': -PRIMUS"
Agant.. Q08 pl'lncipCli ..
munfot'Ploe do E.t"otIo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,','Calarinense !
'. �. #

•

". • ii

Rubens de
-

arruda
.

Ramos; batalhador. incansave! 'de lôdas
as jornadas democráticas, será teu legítimo represenlante na As-
sembléia Constituinte Estadual'!

-

Votar em Rubens de arruda Ramos j defesa. e garantia
da consciên,cia livre e serenQ da gente barriga-verde·1

..... '

FlcrlaftÓpotu, 5 _��4: :lflneiro de 1947
----

PROPAGANnA POLÍTICA

A propaganda mais utilizada pelos nossos partidos
políticos é a da fotografia.

.

, Grandes e vistosos cartazes, ostentando retratos dos
candidatos, são colocados em logradourog públicos. Nas
paredes das casas, nos muros e nas árvores também são
colados retratos, além de folhetos e de bolentíns de IpTO
paganda.

Infelizmente, há certos elementos que se não con

fnnnam seja essa propaganda desenvolvida, democràtí
cament.e; i. é, acham que somente ao partido a que per
tencem é Iícito fazer propaganda, e tomam a si o encar

go de romper os cartazes do partido contrário. Essa prá
tica, sabemos, não é endossada pelos dtrlgentes dos par
tidos IPolític,Ü's; muito ao contrário, os verdadeiros polí
ticos são absolutamente contráríos a ela.

Da mesma forma, não Ise pode responsabilizar o par
tido se o afeiçoado de um candidato entender de colocar
a sua propaganda em determí.nado local, desde que êsse
local não seja propriedade privada de outrem,

,É o caso de certo intendente distrital que resolveu
pregar retratos do candidato do seu partído nas paredes
de sua residência; acontece que o seu partido é o P. S ..D.
e que os retratos foram os do candidato da vitória, dr.
Aderbal Rannos da Silva. Fôsse o contrárío e o. assunto
não teria merecido a atenção que mereceu de certa im
prensa da Capital.

Chegámo., a essa conclusão por vermos (oremos que
ainda lá está), em urrna das paredes do D. E. E., um car

taz do candidato da U. D. N. Trata-se de uma repartição
pública, contJudo, o 'Tes,pec;tivü diretor, numa demonstra
§ãü de res.peito à opinião alhe'ia, deixlou que Lá pe,l1mane
cesse o aludido' carta,z, de vez que não foi colo.cado por
sua ordem ou de funcionário seu.

Belm diferente s:eriam 'ÜlS acontecimen,tos se lO cartaz
em aprêço fôsse do P. S. D. Neste Icaso aoonteceria o se-

guinte: �

a) O diretor daquela re,partiçãü, não por interêsse
político, mas 'por esorúpuLo, de v.ez que o P. S. D. é o iPar
tido da 'si1:Juaçãü, teria mandado retirar lO cartaz; ou,

b) Ise i,soSO não aoüntecesse, levaria a fama de estar
fazendo propaganda do "partido do go'Vêr'no" em sua

repa,I"tição.
'

Seja,mos cüerentes. Façamôs poHtica demoCll'àtica
mente. A ,oposiçãü que aponte errüs do Govêrno quando
êles realmelnte exisítam e que não façl;L batalhas em copos
d'água cümo tem procurado fazer..

. Se há um Estado do Bra,sil onde, na atual campanha
política, o Govêrno se tem mantido absüluta;mente aJheiü
às Lutas )partidárias, êsse' Estooo é o de Santa Catarina e

o Govêrno e o dêsse cida;dão por tüdos os ,títulos hün'rado,
o dr. Udtü Deeke. ,

E o püvo que é o Juiz soberano sabe disls.o. Não
adianta querer .convencê-lo do .contrário. Não há de ser
essa Icltmpanha medíocre, de di,scutir porque alguém cü

looolJ um cartaz ne:ste ou naqueie lugrur, que -há de mu
dar a opiniãü do nosso pOVIO.

O eleitorado catarinenlse eiSltá com �erêu Ramos,
oOlfil'Preendeu que Udü Deeke tem iprIOlOUT3ido, por todos
Os ,meios, não de,sme'recer da confia'nça, do precIarü Pre
sidente da República e ,sabe que vai eleger Aderbal Ra
mos da Silva, para ,que não sonra snlução de continuidade
a grand.e obra admini.strativa iniciada em Santa Catarina
pelü atual Vice-Pre,sidente

.

da República,
- CESAR AUGUSTO

o Brasil foi convidado
LONDRES, 4 (U. P.) - URGENTE - O Brasil foi con

vidado a se fazer representar na próxima reunião de Londres
dos delegados especiais dos !ministros de Exterior das 4 }M}
tências, que prepararão a ag'enda das discussões de MosCQu,
entre os minist.ros iI� ]jxterior das 'quatro potências, ,para, a

elaboraÇão do "i'Rtaúo, de paz com fa Alemanhp,( :As cOlderên
cias dos deleg'ados espedais serão iniciados no dia 14 do cor
rente.

Política
, .

anaPartid
Grave crime eleitoral,
Comunista.... 'As

-- Em
dividas do

torno (. o Panidn
sr. Huéo Borghi.

10 MIL CANDIDATOS 20 deputados federais, 855 deputa- COLIGAÇÃO DEMOCRATICA
Rio, encerra-se hoje o prazo de dos estaduais e 50 vereadores do Belo Hor-izonte, 4 (E.) - Corn.s'e--

rr-gistro dos candidatos ás clei- Rio de Janeiro. Pau esses 968 guirnos apurar nos meios po,liti-
ções de 19 rio cei-rente ano em todo cargos ha cerca de dez mil candi- cos des-tlà caprtal que a U. D. N."
país. Sr..l'ão disputados 2,0 cargos j dutcs, dístribuidos pelos cartorros P.·R: e dissídencia do P S. D. e d-o
ele gov'l'l'nar.!ol', 23 ele S'C11l<1'l.Ul' i as, partidos legalmente 'l�egis-Lr3Jdos na P. T B. decidiram fdftma,r uma

Justiça Eleitoral. frente uníca denominada coligação-

Pingo a Pingo .' j'dJemOcratica
a qual lutará pela vi-

Dr. Cid· Amaral tória. do sr. MiHon Cumpa.s,. como-
Em Joinvile, frente a um ·s ..

R' óxi
candidato ao gover-no constllttUCl-O-'

'bl' dí t . 1
' eguira para o 10, no pr xirno

pu .

ICO ImInU O e desínteres-
di 8 dr Cid • I I 'I 'L' d

nal do Estado.' .

d Iení t dane la, o r. I, Amarai, I us I a o

�a ?, os U( eDIS as, man ando diretor da Escalfa Industrial, que
I Rio, 4 (E.) Hell:ttivame<l.l'te á.

as favas o
A

apelo do s�. Bor- naquela 'capiLal participará da reu- síndícamcia em tomo cio partído,
nhausen sobre a elevação da uião de técni-cos' do ensino indus- comunista, o sr, Alceu Barbedo arir
sua ,campanha., entral'�m pelo trial, organizado pela Comissão ma que se íicar provado que exis�·
caminho que os levou a derro- Brasíêeira-Amerícana de Educa- tem dois estatutos do P. C. o can
ta e� 2 de dezembro; o da ção Industrial. I oelamento do registro desse par-

men!'Ira, do ataque a, h0!lTal Dadas as credenoia is üe cultura tido é a uriíca punição ;para o caso..

alh�Ia� d� calúnia, da Intrtga, do dr, Cid Amaral, altamente 1)1'0- E, acrescenta : - "Porque um par
da lIl�a�lla. l\'eit6sa HI'á essa viagem ao fJrsen-! tido que 'esteja agindn em desaccr-
Negaram tudo quanto, a prol'\'olvimenl-o da Escola que; Ião SLl- do com o preceito constitucional e

do �s!ado, fez a benemérita I
pé'J'iol'nlcnl e ele dirige em Flo- oom o ci'isposi:Livo semelhante cons- -

a�mI�Istração Ner�u Ramos.rll"ianÓPOlib' tantedalei eleitoral.mão pode de for"
So nao puderam fOI apontar o - ma alguma ter vida legal, e, eon-'

que fizeram por Santa Catarí- OESINFECÇÃO PERFEITA saquemtemente, a cassação ele seu.

na quando foram administra-,
só COM O LEGíTIMO i-egistrc é uma coisa fruta I e dê�

dores. terminado, pela propria lei".
Quando, em fase dificil, as

I
Concluiu afirmando que os rc..,.

populações de Joínvíle r, de l sultados da d iligencia não tarda-
I Llljes dirigiram angustiosos . I riam muito, pois a matei-ia é ue-

f apelos ao atual chefe da U. D.!
M I 8

---.-_.
-

I urgente 'Solução. ,

N., então g'�verna�or� �s •

res-: anoe ranoa�. AS .DIVIDAS DE HUGO BORGHt

f postas que receberam retratam l�Il(,;I.;nLl�a-se em Flol'lanopolls o
I RIO, 4 (E.) - Elem81IlLos dos

I fiel�ente as qualidades ,(!e es: Sr. Manoel Brandão liossu Lli,sqnLo Pé),�ti.dOS ,qUé :on:oate:n a cand�da-

r tadI�ta desse chefe que Ja est.a conLerl'al1ieo atllalillEm.L.e rm;ÍclellLe I tura YUgO Borg,l1lJn, taIs 00�'Ü proce

ha�Ituado a comandar deI'l'O-j' em �ã,o P.aulo, �nde atua no alto r,es ,ala U. �._ N. � do PartLdo CO-',tas.
, . COmel'ClO ma,e1E\l'eIl'O. mUllllsua, elstao dISPOIStos, ao que

- - "Bebam menos chopp e nos informam, .a denunciar -um dos

pag'uem mais imposto!" Em matéria de saúde o que ma:iores motivos, por ,que alegam
..
- "Esperem que o Eng'e- tinhamos, antes, pouco mais a invia.biLidad'e do nome daquele de

nbeiro Sol arrume as estra- era do que um
< posto de v'Rci- puLado, como CiwndidélJto á presi--

'das!" nação, a viver da abneg'ação dencia do Estado de São Paulo. Tal
* de uns poucos funcionários. motivo l'eside elm que I) sr. Hugo-

Em matéria de instrucão Pelas ruàs andava·m os de- Borghi eleve' ao Banco, do E'stadlf

primária, o govêrno Nerêu Ra- mentes e os leprosos. I de ISão Paulo, Ipnopri,edade eLo··

Imos, do qual será obstinado As Colônias Santa Tereza e Eslwdo, oomo não se ig'nora, um to-

_I continuador o dr. Aderbal Ra- Sant'Anu, os centros de súude, tal de 11.000.000 de -cruzei-ro.s, em

�os da Silva, construiu MAIS os postos 'de pueric.ultura, os' titulas já voocido,s, ,e cuja garan

;grupos escolares do que TO- hospitais, us maternidades es-. tila unilCa é co11istituida de ações ,dO"
DOS os g'ovêrnos anteriores palhadas pelo Estado mostram Banco CantirnooLal, a meSlIlla gra

reunidos. que o panorama se transt�'-II rantia ali�s ,que se 31cha na ba,se"

E esses grupos são g'rupos mou. dos negoCIas ef.etuados com O ex-

modelos. � 11 inlo comenda:dor MaTtineHi.
,:ó Dig'am lá os financistas da I

DeVEmdo a'o Estado, não poderá,
EJn matéria de comunica- U. D. N.: sem um escorchante I,em,tffirdem .

os 'eleme.nrtos paliüoos·

ções basta citar a situaç.ão do aumento de impostos será pos-I que se opõem ao s,r. Hug,o Borghi,
Sul (lo Estado, antes e depois sivel construir centrais elétI"i-1 pT'etendea.' esfJe disrmtar o go,:eruO"
do g'ovêrno Nerêu Ramos. cas, estrad.as paralelas e fer-I paulisba.
Antes, para se ir ao Sul, ou rovias, etc. etc. etc.1

.

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

se ia a pé ou se esperava que Será f!ue I) sr. Bornllausen,
o Oceano Atlântico permitisse, como o seu co]eza Zé A]'nér�co,
de mês em mês, ao 1l'Iax entI'ar sabe onde está (J' dinbeir01
na barra da LaO'una. nuvidamos! Se soubesse, por
Hoje, vai-se � qualquer ho- certo o usaria, quando foi pre

ra a qualnuer dia, sem neces- feito do sr. Nerêu R,amos� em

sidade da calma das ondas ou Itajaí. I
da bondade do Engenlleiro Sol. EFES & ERRES.

VENDEM-SE
4 chassis caminhões «Ford
modelo 1942 em bom e�tado>
de conservação. Ver e tratar-

na rua Jo.$o Pinto, 9.
C. RAMOS fa> ClA..?

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O· C E I R A $,
FRIEIRAS,
E S pr N H A S, E'T C.NUNCR EXISTIU IGURL
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