
Do ,Vale do. Itajai ao Sul do Estado, o eleitorado barriga-verde repete as vibranies aclamavõe
do Oeste CatarineD8e� e da Serra, ao futuro governador do Estado -dr. 4derbal Ramos da Silva.

I
APIUNA TAMBÉ:rtl

VIBROU!
Germer, cahdidato a deputado

" pelo PTB.· ,

Indaial, 4 (Do enviado espe- Finalmente, sob vibrante

cial do ESt,cLUO) - 'Prosseguín-] salva de palmas, inicia sua

do en, sua gloriosa jornada cí- magnífica oração O dr. Ader

vica, a Caravana da Vitória, bal Ramos da Silva..

deixando IndaiaI, chegou a Cougratulamdo-se com a

Apíuna, onde foi festivamente harmonia reinante no seio da

recepcionada pela população família política índaialense em

local. Ás 11 horas teve lugar o torno de seu nome, o Candida

grandioso comício programa- to da Vitória concitou seus

do. correUgionários, ratificando,
Saudando o Candidato da aliás, suas palavras desde que

Vitória, fêz uso da palavra o desfraddou sua bandeira em

sr. Willy Schulz, cuja oração Xapecó, a que mantivessem a

foi entusiastícamente aplaudi- campanha 1I10 mesmo nível ele

da. vado com que a conduziram

Pela ordem, discursaram os até aqui.
---,-----,-----.-----------,

srs. drs. Wígand Persuhn, can- A serenidade e lealdade de

didato a deputado pelo P. S. suas palavras fizeram com que
D.; Biase Faraoo, representan - os' indaialenses vibrassem in

te do mundo católico catari- tensamente, ovacionando-o de

nense e, 'também, candidato a Iírantemente.

deputado e Antônio Gomes de Logo após a magistral re-

O processo contra o comunismo. �-A',.c-rdos
-

e mais I
Almeida, representante da ala união, foi oferecido á Carava-

� - " u, moça pessedista, cujos orado- na da Vitória suculenta ohur-

d P '1' d � '! b di ,

.

Ires eram, a cada Instante, in - rascada, da qual participaram
acor OS.-- aCI rca a a rann .a pett ísta e terrompidos pelos calorosos milhares de pessoas.

S
-

P I O
aplausos dos presentes. INDESCRITIVEL O ENTU-

" ao au 0.-- urras nOta��' I, Finalmente assomou á tri-
SIAS]'IO EU TUBARÃO

PROCESSO CON'fRA O PA.R
'

"
,

buna o dr. Aderbal, sendo, en-
, -

-

.
RIO, o sr. Hugo Borghí SUja can- Católica. li;sppl'arn03 o011(ia,nLc's na I tão, aclamadíssimo. Sua ora- Tubarão, 5 (Do enviado es-

" '1:TD� COMUN��TA r d 1(Jal li na ao �ov�rJlO 00 Estado �b-I r,onei'elllt; i a erisLã d(r.� ('lciLo.�ls ção, eivada de intensa alegria pecíal do O Estado) - Che-
Rio, (j (E.) - O I rjbunal Re- H·ev,e a aprovaçao oo senador Ge- ;j r'U'mI 111"rll<'llJO que 'P'O'I' amor "0 I
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.pe a pa.cllcaçao a amlla po- Continua na pago 6
gíonal Ble" toral, onde se enconu a I (llLJO Vargas Es-ta assim paeif'i- B>['as,'11 se COI}Slll",'ll,r'ao numa ll'('·n II''''

.

f' 1
. '. .

'

" . I , ...
' , " ' ' . ' , " , .. c L- !lclca apiunense, OI ca orasa-

e PlOcessoO' L.�laLlvo ao cancelamcn- � cada a Iamil ia pel.ebi .. ta de S. Ce e I:eitora I comum conta-a o co- mente aplaudida.
to rio L1e'OIStl o do Par-tido Comu-] Paulo. rmmrsrno organieando pohtica I 'S" O Exé CI'1 a-O e"'.. cl 'd'. . ,

<
, ,

'

"

,
"

,- eguiu-se: apos o comício, 'r o DJ1J<:,.La, ,-"p,e,1 lU OI:tem aprovar .a! O senador Gebulio Vargas VIra mente contra Deus e a DenlOcl'a-, <Torda churrascada
proposta do presidente no, senti- m-ove a esta capital, pura falar aos cía. Nitng'u.em devo abster-se <las,1:>

.

partl·dárl·Odo de. serem COIWG ados com a.maior uaulistas a favo!' do candidato do urnasú 19 de janeiro". I EM WARNOW:
urgerícia o penito e o assistente téc P. T. B '

Miami, 6 (U. P.) O general
nico para tornarem conhecimento ; �,*.

* o:: , "Corrtlnuamdo seu itinerário EilSje.rlihowel' desautorizou a sua

dos querSi�OS, formulados pelü, pro-: ":\I�<_*üB]\01 J)EVE All'l'EIt-SE C',\�DT�)A'JX), DO, P�B AO �,:;'O- .

! p�o�r.amado, a. Caravana da candidatura .á pr-esidencia dos Es-

curaoor Geral da Justiça l!'lel�o-, nJ\s T,R.'iA;-; A 19 nI�; JANEiRO"

�
: RR,NO Dh

P,]!'RNA�IB(jl:O, Vitór-ia chegou a wa,rnow on- Lados Unidos deolarando que a

ral.

I RIO, (i (E.) - Dr . .Jos(� Pere ira ,Hw, 6 \K� - O. Pal'i,l<Clo .�O�Ll- de, como em Apiuna, foi viva- menção do seu 1'101111e candidato

;. * �h <':", Rbp,ü ,<J.e,...;\ U !!J'oi, .lan(/GlI �t Itl.�sf,U I�Ct'l!h� cI,(', l'(�g;I:'l.r.ltrt no \;',)]111- mente .recebi.da.
'

t "não é, bpa para a grande Ol'lg:ani-
O ACôRDO EN'.l'RE A L. D, N. I '-'PlgnnJlue CJ.L·clüal', a propos'll.o d,as na,1 Rcgl<OllclI de Pernambuco o 110- RealIzando seu anun.ciado zação a, que e·stou lig'ado".
A OS COMeNLSTA8 EM MATO I f,l.e<l(;õe,s de 19 do em'J'f\lll.e: m� d.o e!o:g'e.n,hleiro., Pelüpida.s de comício, falaram os srs. drs. Em entr.evista, Ei�S'Illhower des

GROSSO, I "Tll\ocanôo ° Divino auxi'l,io do Ollvell'a como candldlato a gOV{'I'- Wigfilnd Persuhn e o Candida- c.lrurou; "Desde ü c.ome.({o da guer-

Cuiabá, () (E.) - Os comunis- E',,,.i)irHo Santo e novas gTaças para
na,cJ.o.r daque],e Es.lado á.s próximas to da Vitória, cujas palavras roa qumndo ü meu nome foi men

ta:; finmaram a-córdo com a D.D.N. il f'ilimil,ia cristã as na EurÜlpa cJ.e.ste el,eiçõm:.
'

foram coroadas de inte'ThSas sionado em relação oom um possi
seçãü ciêsLe Estado, apoi,a;ndo ,as Ano Bom, alertamos o el.eilorado Ao mesmo Lermpo. o sr. Newton salvas de palmas peJo grfilnde vrel futuro politi,oo para mim, ime
candidatu.ras a govel'nador ,e sena- da,,;' duas DilÜclElses. NiLeroi e Pe- Maia, qn hiavj� sido l'cgi.strado pela número de correligionários e di.atamente me reouse i a consid<e

dor ud.0nJistas, em ll'oca da i·nclu- Lr-opolis para o gTande f�ever de vota Esquerda Demercr·u.oia, ,desirstiu d.e amigos presentes ao meeÜng. rar tal .oo-nti.g1encia. Não mudei' de

são, na chapa dos deputados fede-: e de yor(,rur bem, em Partido di-g-nos .seu ]'egis-tro, passando esbe pal'tirlo
i Apó.s, foi oferecida suculen- opinião. O Exér-cito é definitiva�

l'ais, 00 candi,d'aLo comun1sta. Diz-: re cristã os em oanciicla.lo.s obedi.en- a apoiar o nome do c,andidato

CO-I!
ta churrascada. mente' não partidário .e nacional em

se que, em fa.c.e do acul'do, será les á orilenLação da Liga Eleirtloral t caraber, 'o quaIquer coisa que Len-

reLira,do da chapa udel11sta o sr./
mnnJ<S ,a.

- INDAIAL nEU E XHUBE- da enevoar esse car.a0LelrisVico sá-

\
Ataid,e Lima Bastos, sendo inc!lll-' -------,-------

I
J1ANTE PR.OVA DE dio não é do melhor inter.e.s<se dos

do'o Ido comuni·sta Itúrbi.cLe

seSrlr,l'�1 A leI- b'
tJIVJSll'IO Estados Unido·s.

O P. C. B. irá ás urnas oom a "" nova o'ncar]-a ----------

ec-'
.'

.
. ' I Retornando a Indaial, cUJ'achapa oompleLa de depuLa(Í()s �- • -��:_::_:=_

tadnai.;;. ! RIO, 6 (E.) - Encerrou-se no dia 31 de dezemhro findo cidade estava engalanada com Vi I R A B E K O'
"" I o prazo IJara a aprel'lelltação de sugest.ões ao proj!lto de refor-! vistosa.s faixaJs, c,artazes, foto- ,C A '

S P ULO C I
ma da lei hancária. Cheg'arnm ao ll'Iinistério da Fazenda 67 su- grafifils do Candidato da Vitó- o I�IMIGO N.· 1 D�S FORMIGAS

EM '., A
-

,O P. . B.
t� T

'

.
o genuino CmlRft8fKO

é.APOIO O P. D. P, ,

ges ·oes.
' odas elas estão seudo examinadas pelos órgãos téc- ria, a Caravana foi novamente um formicida em pó. de ..

•

"E "d C A pureza garantill6 de 96·98%
'

S. Paul.o 6 (E.) _ F.al,ando no ,lllCOS. m segUI. a, o sr. Jorrea e Castro p,romover� uma mesa rec6lp<CÍ'O'nada por numerosos haCN, o terrive, nneno Cia·

comi-ncio �romovido pe,lo PI�rtido 'l't'Hlonda composta de financistas e banqueiros para discutir o amigos e cOI"I:eligionários. ��:�r�en:Ó{��·I:�à�����n\�I��nl���lg�Us�
Oomuni.sLa do iBrilisiI, o s.r. Pedro II assunto e dar uma fOI'mB: definitiva ao projeto. A cada instant.e mais.' e nlais Apl caçáo fácil. ReR. e Aprov, desde

j92il. pelo lierv. Defe,a Silnilana Venais!.
.

��.:;�ra,�:es���.�s °o:��·e.oand�id�� iFracassaram as D''egoc,·aco-es ��::��a�: p�ses�::e����a�:�iO� fRODUfOS 8 II! LIMiTADA

tó dOIS comunistas ao g·ov.ehl,o do

I'
" ! samente, aguardavam o ms-

Estado.
.

... '.' trunte em que o Ca,ndidato da

A cemcenLna�ão po!i.tica Lev,e ini- I MADRID, 6 (U. P.) - Um ,porta-voz ,autorizado dros círculos Vitória .se faria ouvir. .

cio ás 21,30 hül'as, no VaLe do \ monáI1quicos, que ainda se acham em boas relaçõeis com F·ran': Ás 19,30 horas, incal.culável

Anhag1aba? ,sob grand,e esp.ecLaLiva, 00, disse que as negocioções entre os monal'quicos anti-fran- era a mfilssa humana que se

pois qn P9S'e . comi,c.,io mal�caI'ia, quista,s e os republicanos, fracassaram in'teiramente, tanto comprimia na Praça da Ban-

cómo aliits o foi, a definição da aqui como em Li,sboa. I dei!a, frente 'ao Hotel �ardt. Frànkf,urt, 6 (U. P.) - A
atitude' do P. C. B. ·em f,ilice das di-

• •
. 'I AS 20 horas" apr�xlmada- Igreja Ev,aJngéUca orgtanizou'

ver,sUls candidla,turas .ao

goven,n()
do

IVai aVlsl:s.r-se C'·om S lall·n I
me�te, chegfilm 'a sacada do re- um pedido, assinfildo por .....

Esta,d-o. I fi ' ,fe,rlào Hotel o sr. dr. Aderbal 2.445.000 !pessoas para a 801-
,

O primeiro. orador f.oi.o sr. P,e- LONDRES, 6 (U. P.) _ O ma.rechal�de-oa;lIljPo. Visconde Ramos.d;a Silva. e su:: br�lhan-l·tUI'\a de todos o� prisioneiros
dl'O Pomar, lIdeI' c0.:numsta local, I Montgomery, chegou á capital germânica, pl'O.cedeute de Loh- te. �omltlva. F�I, entao, mdes- alemães. O dool1mento será en

que fez a apr·esenLaç.ao çto rnome do dres, no dia de hoje� Entrevistado pelos jornaUstas, manifes-
orltIvel o eIll1tUSIfilSI?O da massa tregue ao Departamento de As

sr. A{]emar .de Barros, r.�c?mEmdan- tou que espeTla avistar-se com o generalíssimo Stalin< qUlando humana, que ov.ac�onou dem�- SUIlltoS Rieligiosos
. do gOóVêl'lIlo

do-o ao eJ.elbomdo comulU<sta. for a Moscou, na próxima semana, como convidado do Exér- r��3Jmente o Candidato da VI- militar norte-americano.
x dto Vermelho. tona.

VITORIA PESSImISTA EM Apre·sentaJndo o dr. Aderbal,

S. Paulo, �. (�)ULº-SegUn.dO cal- A'l... TA .·00 ·CRUZ'
.

ElRO" ���f��(}:a�l!��ea��,�:j:s
cuIas dos mais e:rrteIlíl.idos e das palavras foram aplaudidíssi-
fooLes mais llJutorizadas, o sr. Ma- NOVA YORK, 6 (D. P.) � A moeda' <brasileira Cruzeiro lll<l!S.

.

Paris, 6 (U. P.) - O mare-.

:ria Tavar·es, Mndidtyto do P. S. D., foi cotrada a 5.55-cen<taviOs· de dólar, iQ que re:presenta ul1;la a1ta à seguir, saudou o Candida-' ohal Pétain es;t� gra,:emente
obf.erá magnifica vilLaria e.1.eiltor.al, de pontos, depois da notícia de que o Banco do Bras.iI havia fi- to d.a Vitória, em nome da po- enfell"mo, no eXIho, na Il4a de

oom uma vaIlltag.E!n=l, de, pelo menalS, xad,o novo tipo de câmbio para as unidades monetárias nacio- pu1ação de Indaial, o dr. Wi- Yew, co,sta da Bretanha - in-

300 mil volos a mais do que seus nais: 18,08 por dólar e 74,04 'Por lihra esterlina. gand PeiTsuhn, que' foi felicís- rormou o s€u advogado, J�-'
Hustres adv·el'sário.s. Indioou-se que o novo lti'po de câmbio do Cruzeiro signifi- simo em sua alocução. q.ues Isorrny. Acrescen-tou,o lll:-

"" .. <'-a uma. pequena revalidação da moeda lIlacional, comparando:- Fizeram, aturda, uso da pa- form!linte que o �aree�l está
PACIFICADA KFAM'ILIA se-a com as ootações anteriores, de 18,95' por dÓ'l.ar e 47,45 por -Ia'vra, a. todo inst&nte in<tQr- sofrendo de u� m�e�çao pul-
PE'J'EBJSTA DE S. PAUL€) líbm esterlina. O dól,ar cfillladense subiu 1/16 centavos de dó- rompidos pelos aplausos, os mon3Jr e qU€ ha serIas. rupre-

S. Paulo 6 (E.) Regoossou do lar, cotando-se-o ago/á a �5,3/1(). 81'S. dr. Leebel'lto Leal e Carlos ensões 'p€la sua enfermIdade.

Caa'avana
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n ��1'-\.f)O -Terca.felra, 7 de Janeiro de �.,... '"t

Partido Social Oemocrático'ftinda, n·iUGidedte" ne Moscoú
A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO

CRÁTICO, seção de Santa Catarina, recomenda e votação dos
S(lUS correligionários lias eleicões de 19 de janeiro próximo os

seguintes candidatos:
>

GOVERNADOR: - Doutor Aderbal Ramos da Silva,
SENADORl - Doutor Francisco Benjamin GaIJotti.
SUPLENTES: - Doutor Agrlpa de Castro' Faria, Professor

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher,
SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa.
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bíttencourt Cotrtm, Roberto

Oliveira e Otacílio Vieira da Costa.

SUPLENTES DO SENAIlOR ELEITO EJ\-1 1�45: - Cs rlos da
Costa Pereira, Doutor J?OI!�T;n Vidra e Hans Jordan.

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

DEPUTADOS ESTADUAIS:
Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora Antonieta de Barros
Doutor Othon d. Oama d'Eça
Doutor Rubens" Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Celíl Bulos
Doutor João Ribas Ramos'
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui Cesa r Feurschutte
Doutor João Estiv alet Pires
Protogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty ,1e Magalhães Machado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seá ra
Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério 'J attar
Doutor Cid Lour es Ribas
Felíx Odebreeht
Heitor Pereira l.tberato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urbau
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor 'Vígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida .Corrêa
Doutor Silvio Ferraro.

O Doutor Aristides Largura foi incluido em virtude dos en

tendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro.
A Comissão Executiva concita todos os seus correligionários

à maior disciplina para assegurar ao Parbido vitória Que lhe evi
derreie o prestígio no seio do nobre e altivo povo catarirnense.

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

te; Rogério Vieira, Secretário; Pedro Lopes Vieira, Tesoureiro;
Aderbal Ramos da Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castro
Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, Vi-.
tor Buhr, Pompílio Pereira Bento, Ernani Bitteneourt Cotrim FI

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

Ca!l'pos, Carlos Espe�ança, ��itor Pereira Libera.to, Jairo .Callado,
Joao dos Passos Xavier, AtJho Fontana, GasparJnO ZorZl, Carlos
Ziperer Sobrinho, Roberto Olíveira.

-'-::r."

--'�'?r.

.�-.-.. ", I j",,!

COMUNICACAO·
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo & ci«. Ltda.
Rua Gene ..al Couto de l\IIagalhãn, 262 _. São Paulo

Transporte. de cargos em gero}
DOMICILIO A DOMICILIO

Temos o proseI' de comunico.. aos Snn comerciante. e intereseados
em geral, que a partir de Janeiro proximo. po..aremos a fazer o

noa.o .erviço de tran"portea de cargo. diretamente de sAo PAULO o

FL.ORIANÓPOLIS e v'ce-veraa. com vi.,gen. �egular semanalmente.
em caminhões propries

InformaQÕes com o Snr GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Aqencia Geral d. Transportes). rua Alvaro de Corvo lho, 2.

Telefone 1.677 .• End. ToJ. «DAVILA»
Florion6polis. 22 de Dezembro de 1946

I
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QUfR VESTIR-SE tOM COHFORTO E ELEGAHCIA?
PROCURE

. Alfaiataria·
A

Melle
Rua FelippC' Schmidt 22 - Sobrado

LLL

ESCRITORIO JURíDICO COJlEBeUL
{Com um Departamento Imobiliirio)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêBall
Dirretor: dr. Elisiário de -Camargc Branco

ADV9GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 64 - Caixa Postal &4

J!Iaclereço teJevifico,: "Élibrauco" - .Laj& - St. CatarllU

f'ARMACIAS DE PLANTÃO
MES DE JANEIRO

1° - quarta-Ieíra � Farmácie,
Esperança -- Rua Conselheiro Ma
fra.

4 - sábado - Farmácia NeJsou'
-- Rua Felipe Schmidt.

5 - domingo - Farmácia Nel

sr.;. son - Rua F.elipe Schmidt.
11 - sábado - Farmácia :Mo,--.

derna - Praça 15 de Novembro•..
12 - domingo - Farmácia Mo-·

RIO, (A. N.) - O sr. Osvaldo Aranha embarcará ama- derna - Praça 15 de Novembro.,
nhã para os Estados Unidos a convite da revista "Times", 18 - sábado .,', Farmáoia StO__

afim-de partícipar de um "concílio sôbre os mais urgentes. Antônio - RLlí} João PiillJto..
Problemas de Caráter Internacional", a realizar-se em cleve-I' 19 - domingo - Farmácia St°,...
land, no Ohio. Antônio - Rua João Pinto. �j

Nessa reunião, deverá defender tese de especial relévo, I 25 - sábado - Farmácia Cata-
focalizando o progresso conseguido pelo Brasil, como expres- rine.nse - Rua Trajano.
são. de nacionalidade, no singular aspec,to de te�r sido o UlllCO 26 - <liom ingo - Fal'mácia Ga-

país, e13sencial1:nente tropical, a aloançar a posição que hoje tarine.D1se -'- RuH. r,!'ajano.
desfruta. O serviço nort,uroo slerá �fetuad&

I pela Farmácia S1lIni'o Antônio sita.

t á rua João PilllJto.

,

; Río, (U. P.) - O "Diario' O porta-voz referido
.

disse.
! Ila, Noite" ouviu às 9 horas e ainda que o sr. Soares de Pina
i 45 minutos de hoje, pelo tele- demorou-se alguns dias em

I fone Internaelonal, um porta-. Berlim, daí o não ter cheg'a��
voz da nossa Embaixada eml prontamente a Paris e que "o

j Paris, o qual declarou que o caso do consul Pina teve gran-
secretário Soares de Pina s,el de repercussão/no selo da eo-

,

acha naquela eapítal, gozando lônia brasileira na França".
perfelta saúde.

.

E. fínalísando, aereseentous

OBSERVOU O EXPRESSO "O sr, Soares de Pina disse

NO CóDIGO DIPLOMÁTICO .qúe a Rússia é um país muito

Adiantou que o ex-secreta- i?te�essante, mas que está. sa
rio da Embaixada do Hrasíl em tísteíto por se encontr�l' em

l\loscou· nada disse sôbre 11 París ... "

ocorrência em que esteve en- AGeARDA ORD}�NS DO
volvido nem mesmo nas rodas ITAMARATÍ
mais íntimas, cumprindo, as- O sr, Soares de Pina aguar-
sim, rígorosamente o expresso da determinacõcs do Itamara-

1110 Código Diplomático. Con- tí, sôbre o destino que deve to-

I tudo, já prestou depoimento mar. A reportagem procurou
perante o embaixador Castelo ouvir também o ministro Raul
Branco Clark, que, por sua vez, Fernandes, que prometeu uten-
já enviou o competente relntó-; der, mais tarde, ao nosso re-

rio para o Rio de Janeiro. . presentante,

'p E ( A S Ci E H U I NAS
•

•

DE SOTO. CHRYSLER E FARGO,DODGE . PLYMOUTH
o ar a AutC'movpis .� Cvrrnohõ .�

. ocobam de receber 0111 concO!ssionárioll de SOTO
Rua Deodoro nO. J 4

.nesta Capital

'-

OFICINA DI; 801'0 AutorizÍlda à Ruo Podre Roma. 53.
Serviço. (ia rnecân.c>l em geral. - Rapidez e Parfaiçiio.

Inaugurar-se-á no dia 2 de Iuneiro de' 1947
Profi,.ionai. com conhecimentos comprovados .,eh à direção'de

competente técnico diplomado em Mecânic:J com e ,erv g •

prestadcs à AeronQutica. ,.

o ESTADO

Honroso, convite ao

Osvaldo Aranha

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ], J. DE SOUSA CABRAL
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FLORIANóPüLlt; abre a. mateícu
la para o 20 CUI·S.O de Aperfeiçoa
mento que será realizado com

aulas intensivas durante (li) meses

de janeiro e íevereíro � com aulas
reduz idas nus meses subsequentes.
Serão admjtidos no CUl'SO :;ó-

mente os alunos já aprovados em
exames para pt-incipiautes por
tadore,s ou não do ATESTO PRI
LERNADO.

Os sócios do Clube lerão aese

gnr-ado a prererêucia na inscrição.
Haverá seis aulas semanans,: de

DR. MADEIRA NEVES 45 minutos cada; as aulas serão
�"'dleo �sp�ctallsta em OOENÇAS realizadas .em gTUpO de duas, ás ::leDOS OLHOS

eu:��tI�re��ei���md�tJa�e�gn. gu��a�iv;��a.l�.��tl=d�:X���': I,' ALIANÇA DO LARConsultas diariamente
J. ESPERANTO SEM '\m;::;TRE, .

.

'

das 16d;�:::;T::;o,diante. de F. V. Lorenz, 3a ou za ed. .Sede :. Avenida Bro Branco E 9
Rua Jol'ío Pinto n. 7, sobrado -. 2. LAS'rA VOJAGO DE :::>CO'I"[\ I RIO DE JANeiRO
Fone: L461 - Residência: Ru.

IPresidente Coutinho, 58 3. AMO PER P.ROVERBOJ, de Caril Patente n. 113.-Expedid� pelO Te�ouro Nacional
Artus Azeye,d6. t

", " I Plano Federal do Bras�l "X»:. (cY« e "Z.
II. DICIONARIO POR'lUCxUES e

. "Plano Abanço
- ESPERANTO I R,!'sultsdo do Sorteio realízad .. no dia 28 de Dezembro

5. ?!C1o.NÁRfO ESPERANTO -

t
de 1946, pela Loteria Fede re l rto Brasil de acôr o« com o

POft1UG�f:i:S -'. '. ". i artigo 90 00 Decreto-Lei n. '7930 fit> 3 de �Ptem�ro de
A rnau-ícula e de todo gr'atú ita. '1946 revigorado pelo' de' n. 8.953 de 26 de Janetre do

Não são cobradas taxas ou me'[J.sa-. corr�nte ano. conforme 1\ circular D 2 da Drretnr-ia
"

de
lidados. ,! Renrta� Internas. de 8.de JIiI1t'lrn de 1946.
sito prof'essoúres do (Alr�o �s, Plano Especial. Premiado o n°. 3.478

seuhot-es P(>'(Il'U dG Lima Brermei- I
.. . .

3478-MllhnI',.....PJ'llIl�lrfl premio DO valor de Cr.$ 10.000.00
.478-Centeot1 - Pr emto nu vs lor de Cr.$ 1.200.00

Inversão - Pr ..mio DO val"r di-> Cr.$ 300,00
Plano Popular. Premiado o n°. 3.478

3478-Milbar-Primelfo
I
Prêmio no valor de Cr.S 5000,00

478-Centeil8 - Premio no valor de Cr.$ 600,00
InvAl'í:ã() - Prt-'mio lw ·val .. r de Çr $ 100,00
.Plano Alian<a».- Série 5 _ n°. 3.478

fll'cLerívelmente no próximo sábu- Série 5 n. 3.478, no valor de Cr$ 50.(JOO.OO � Tipo Úberal
d(l, dia 11, ás 17 horao5. Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 - li »

A,s inscrit.:ões pocle.m ser feitas, Centena Cr$ 600,00 » JI

a. pal'tü' de amanhã. rJiáriamenle, Inversão do milhar Cr$ 200,00 - .» »
"

d·as 20 ás 21 horas, no EXPEDIEN- Inversão da centena Cr$ 60,00 -» "

T� do Clube, á rua Tra.jano, 36.; Série 5 n. 3.478, no valor de Cr$' 25.000,00' - Tipo clássico
(Cllrso de Hnmani,df�de) .•�o. S:1- I Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 :o li)

ha!!0, rJi.� 11, d.u'� el·) fls 17. ho,J'a�. nuj!centena. Cr$. 300,00 :o ,

mc�mo loeu!. Inversão do milhar Cr$ 100,00 » »

[?[ol';r{//(íl)o/'is, 5 dp jrmeJ;'o de 't
.'N7)

Inversão da centel!.a . . Cr$ 60,00 » •

OBScRVAÇA9 - O próximo sorteio rea}izllr- se-á DO

IAss.) lfplr:nll SlJlIl'1tles
'

dia 29 de Janeiro, (::tu...rtfi-feirs). pela Loteria Fpdp.ral do
Brasil de coor91'mi'llid,{l com o Decreto.lei n. 7,930, de
1 de Setembro de 19..11'. //

Rio de Janeiro. 28 dê Dezembro de 194,6.
R. Pessâa Ramalho -FiRes! Federal.

VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor 'resou-reiro
INere"sa e, re.irn�ot•. um. prOVl<k,,<o'. I O. Peçanha -Diretor·Gerente.
para enJlrelti,1' o quo esaver ."adu J"

J ConvirlHmoR OR ,.;t'ohnreR contt>mplados, "11'" esteJ-ampara IJUC; 91VlJrnõs ::ahô U.H .. ,t" ,'e.JHta, t "

, �ÃO o e.c.1.ndalo (jU, .. <ua reciam,,�Ac '1
com os seus titulo" ",m dia, a virem à nossa �ede, p8-ra

ou que,,," voa"l'� 'O, 4 ,.""., <I"a,n, receberem S€lUS prêmios de acórdo com o nosso Regu
0'><-·. , ,m(":�o lU�CLAMA("()�.,,,.

Curso de Aperrei ..
çoam'eOfO

DR. NEWTON O'AVILA
Operações - vias Urmãrtas -

. Doenças dos intestinos. réto fi
IlI,US - Hemorroídas. 'Tratamen.-

to da colite amebiana.
J'1sloterapla - Infra vermelho,
ConsUlta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às ll,lIil tia
I. • tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal .Ramos, 66.
Fon .. 11)67

O CLUBE ESPERANTISTA DE

DL novo arcebispo 'de Porto Alegre
P. ALEGHE, (Estado) - Desde ontem 'á tarde "'Porto

Alegre tem novo Arcebispo. Por deliberação da Santa Sé, co
municada telegraficamente por Intermédio do núncio apostó
lico do Rio de Janeiro, foi escolhido para suostítnir D. João
Becker no mais alto pôsto da Igreja Católica do Rio Grande do

Sul, o revmo. Mons. Vicente Scherer, atual vigário capitular
desta Arquídíocese, Essa notícia, embora não causasse surpre
sa - pois a escolha, praticamente já estava feita - movimen
tau o mundo católico desta Capital, sendo inúmeras as mani

festações trtbutadas àquele novo, prfmchpe, cujos predicados
morais e intelectuais.. ttzeram-no um dos rnaís populares e

benquistos prelados da Igreja Católica em mosso Estado.
Ao Semanário Diocesano, onde reside o

.

mons. Vicente

Scherer, compareceram imediatamente diversas comissões re

presentativas das nossas prtncíapís associações religiosas,
bem como autoridades civis e militares e dirigenrtes escolares.

Teve, assim, o novo arcebispo de Pôrto Alegre uma expressiva
demonstração do regosijo que motivou a distinção papal.

DR. SAVAS LACE'RDA
'CIIDiCa' médico-cirúrgica de Olha.
- OUvidos. Nariz -

.. Garganta.
Pre.crição d. lentu de

contato
'CONSULTóRIO - Felipe Schm1-

dto 8. Das 14 às 18 horas.
"SIIIID1IJNCIA - Conselheiro 1iI.a.

fra, 77.
TmLEFO)iíES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

Doa &!trv1ços de CUnicà InfantU tta
A.lstência Municipal e de

caridade
'

ID4.NICA Ml!:DICA DE emANç...
ADULTOS .

,CONSULTóRIO: RDa NDIlee Ma
ebado, '7 (J1dff(clo 8. Franet_).
Qmsultas das

.

2 às 6 horll8IU!lSIDlI:NCIA: Rua !0:arechal auto
lherme, fi Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONl
"-URGIA GERAL - ALTA CI.
.URGlA - 1Il0Ll!:STIAI!I DE ...
..... NHO�AS - PARTOS ...

-Pormadq pela Faculdade de Mec1l.
c1nná '�a Universidade de SAohulo, oll..de .foi assistente por' ft.

1101 anos do Serviço Cirúrgico d.
Prof. AUplo Correia NetO

·Cb:'urgla do estômago e vias b••
�.1 intestinos delgado e grouo.

tU'Oide. rins, próstata, bell:lga, \·tiero, ovãríos e tromnas, Varlco
Nle, hidrocele, vartzes e herna

CONSULTAS:
tIaII 2 às 5 horas, à Rua J.l'eJpe
8cbm1dt, 21 (altos da Ca88 Pa

ratso), Tel. 1.598.
..m1l:NCIA: Rua Estevell Ja.

nlor. 179; Tel. M '16f

DR. POLYDORO S. THIAGO
MMico do Hospital de Caridade b.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA M'E:DTCA EM, GERAL
Dot;nçaa dos Qrgãos inte\ nos, etlPCI'IaI.

mente do cvração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

.

Doenças do sangue e dot cervo•.
Doença. de senb"".. - PartOl.

Omaultas diàriamente da. 15 li II
boras.

&teDCle chamado. a qualquc' boTa.
. inclusive durante a noite.

.roNSULT6RIO: Rua Vitor Meir.
les, 18. Fone 70:Z

IlUID'E:NCIA" Avenida Trompo...II:i,
6�. Pone 766

D�. MARIO .WENDHAUSEI
DOjetM' do Hospttal "N�e. Ramos"

Q1.t,NICA M'E:DICA DE ADULTOS
.

E CRIANÇAS
Con8UJt6rio: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça IS, de No
_bro \4ItOS da "Belo Horizonte")

Tel. 1545
Consnlta.: das 4 á. 6 bora•.
.Rftidência: R. Felipe Scbmidt, J8

- Pone manual 812

DR. A. SANTAELLA
(D!plomado pela Faculdade Na
'!tonal de Medicina da Un!ver!rlda
!e do Brasil) ..Médlco por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
_. Mentais. Ex Interno da Santa
C&1Ia de Misericórdia. e Hospital
P.tqutitrl('o do Rio na Capital lo.

deral
OLtNICA M�DJ(,I\ - OOJjJNCAI'

NF.RV()SA�
- Consultóirio: Ediffclo Am!li.

NETO
- Rua Felipe Schm1dt. Consurras

Das 15 ás 1·8 horas -

...ldêncla: Rua Alvaro de Carv»
lho nO 111 - Florianópolls

DR. BJASE FARACO

Médfoo-cbefe do Serviço de Siflli ..

,
do Centro de Sallde

DOENÇAs DE SENHORAS -

SfFI!LIS AFEüÇõES DA

P®LE - RAIOS ]NFRA·VER·

MEúHOS E ULTRA&VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jafune Câ:rruara. 45

FONE 1648

DR., LINS NEVES

sem, Eugênio Doin V.ieira e Gio
vanni P. Faruco, respectivamente
Presidente, Se.creLál'io e Diretor do

Dt'lli:ll·I.a:lllf:lll'l:o Oulíural, do Clube .

As aulas consistirão de [l.) Gra-
málica Supel'iol' b) Convel'·saç.ão
c) Leit.ura, t.radu\:iio e DP,rlaçüo.
Será 8<11JclE'l'l'ada a matl'Íocula im-

CheJ;e da f.;ec\:ão ele CUl':;os

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

QUEIXAS E R1<XLAM_o\ÇÓ,E:;
P.K-EL.AlJU L.c.1 i u� �t ,; ilH lJ\

Moléstias de senhora
Con.sultórlo - Rua .Tolio P�nto n. 7.

- Sobrado - Telefone 1.46'1
Residência - Rua Sete doe Setembro
- (Edoifkio I. A_P. da Estiva)

Telefone M. 834

J)R. M. S. CAVALCANTI
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone.M. 732

DR. PAULO - FONTES

de- o J!STADO. \jut o "'a!!ilJ ser3 \e/it.1{.o

!lcm 'Ji"mOla dU conbet"'Wt{J'W d� 4u�q,

de dtrt>:lto. I'ectuendu v_ t:I. uma miOTWI,o/.

ç�t) do resultado, o:mbora tlTJ alMuDe ..;.M.

sus nflo sejam DubJ!cados ue-:D d i��d.

mação' oc-m a VfOVJC1enCt3 rornada .

(LTDA.)
••• 5.u andar

lamento.

Clinico e operador
Consultório: Rua Vitor Mel!!"eles. 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 as 18

Residência: Rua Blumenau. 22
Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS r
Atenção

Pal'o o seu dínamo ou

motor de.. arranco

4 \c,O, OFICINA ENALDa
. C'''''o·Radio�\eó' Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
,-_---------=-

NANKIN; tU. P.) - A'lll1I1Cii-se qUe o govêrno chinês
procla,nlo'U a anistia geral, 'em resultado da prOlIDul,gaçâü da
nova Constituição chinesa. A anilSltia aplica-,se a todas as Üifen
r:;a.s crimin}lis, eoinetidras antes de 31 ae rd,ezembr.o últim.o. As
pen3ls 't�e morte serão oomllltadas em 15 amos de prisão, as pe
nas de 'prisão tp!erpétua em 10 anos de prisão e as penas de pri
são, serão 'reduzidas da' metade. o.s criminosos de guerra não

. Batavia, (D. P. - Um por- são atingidos pela ,anistia.
ta-voz h-üliamdê,s anlUniciou ho- -------------C-O-N-T-A-C-O""'"!'R-R-E-N-T·-E-.-P-O-P-U-;'_-A-R-'--'--
je qUe as tro'pa;s. inddlIlesias JUfOS 51/2 f.I 8. -- Limite Cr$ 30.000.00I travad.'31m -um dUielo de artilha- Movimrnteção com cheques

I �:��o�O'�lef::�n�O��n�::t� �� Baneft do Distrito Federal S.4.
Sumlttra. Em viSita da situação
miI.i.ta"r, as tropas holandesas
oouparam a central telefOlllica,
que ire encontrava nas mãos
dos indonesios. Segllnida-feira
à noite, .os indonesiotS abri.ram

� fogo com aI1tilharia pesada, e

,; as tropas holandesas resrpon

; die,raJl11, fazendo silenciar a ar

'toilharia i'Í1Jdiosencia, após uma

batalha de três horas e meia.
O. til'OIteio ainda continuou na

terça-fei,ra .

U. d III • ., ai

Os indonesios
armasCOMPANHIA BAIA-DA

, 117. - 1Ié4.: I A lU
tJfC'EJlDIO'_ • T&.U"SPOBTlJ8

Cifras do ,BalsDCo de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
ReSPonsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
'Cr$

80 90o.606.3f)
5978Aol.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

SiaistrOIl pegos nolo último .. I\) aDoa

Responsabilidades

. -

em

....
" ft _. -

�": -:--Mo "" "_ __ "'- _� __ " __ ; ...

ANISTIA GERAL

Diretorell:
Dr, Pamphil0 d'Utra Freire
de Sã, Anisio Massorra. Dr.
e José Abreu.

98.687.816,30
76.736.4ó'.306,20

de Car\'slho. Dr. Frsfu;isco
Joaqttim 8arr eto de Araujo

CAPTTA': ."V1\'$ 60.000,OOO,OC
RE�ER·· c;:. C'P$ ".()()O.OOO.('Ir IOua Trajano. 23 .. Flo�li.I"ÓPOlh

------

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e' amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Bomeopátias - Perfu

marias � Artigos de borracha.

Garante ..se a exata observância no receituário médic'o.

r.J

L_�A('. CiA"'..�..'.11"A'.%.'�- re���:a�.;;ISeT�9��!»:1�Íi�Q�o�::::�·g;::�
.

•• .:, .'
'.

d'8 so!,timento de casemiras" riscados. brin.
'.

.

'.

. '.' ,

i '

.' I.
.

bons e barato., algodões, morins o aviamento.
I

, para alfaiates. que, recebe diretamen�e d�.
melhol'u fábrica•.

'

A Coa0 ·A CAPITAL- chama a Gtel\1:Iao dOtt SnF8,\ Comerclant.. do il!'terior no sentido de lhe faZ8l'em umo

vi.ita ante. de efetuarem _ua. compra•• MATRIZ em Flor!an6poU••
,

- ,rILIAIS'-emJ Blumenau e Laje••
-

I
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Catarinense !

Vota em Luiz Osvaldo ferreira de Melo, jornalista e

escritor, candidato' do Partido Social Democrático!
Votar em Osvaldo Melo é

gis.lativa Estadual um verdadeiro
coletividade !
1----,,---______;.----

I

FlorlaftÕpolb, 7 !je J,aneiro de 1947

Mais uma tragédia aviatória
Rio, 6 (E.) - A Panair ao aos passageiros de se salva

Bras-il . comunica que, segunde rEJm ou, pelo men-os, tentarem

informações recebídag de Ma- isto. Nenhum corpo - foi ainda

naus, o hidra-avião PP-PBN, I encontrado.bimotor Sikor.sky S-43, da sua
-------------

linha �mazônica, ,

em viagem I DR 8 A ULO RAMOS
-de Iquitos, no Peru, para aque- •. .

la capital, sofreu um acidente l!fl:a a cl��de de L�l?S, e�
ao pousar no ae-roporto fluvial znrssao polit ica, segUIra hOl�
de São Paulo de Olivença, ten-

o dr. Sau_lo. Ramos, �onceI
do afundado no rio Solimões, tuado médico e can.dlda to a

Pereceram seis pessoas, ínclu- depu.tado pelo. �artldo Tra

sive o comandante Syd:ney Be-
belhis tn Bresileiro.

zamat de Oliveira e o co-piloto
O acatado cirurgião per

Antúnío Guilherme Pôrto, sal-
manecerá naquela cidade

provavelmente até o dia 20
vando-se os demais ocupantes do fluente.
do aparelho".

Manaus, 6 (A.) - No de
sastre com o hidro-avião . da
Panair, verificado no Solimões,
pereceram onze pessoas. Ape
nas três trípulantes se salva
l'am - comissário, telegrafis
ta e o mecânico.

O aparelho submergiu íme

diatament'e, não dando ensejo

I I
r

Esteve em visita à nossa

redação, ontem, a srita. Aleida
Ferrari da Silva, pianista,
que realizará, no próximo dia

10, às 20 horas, no Teatro
Alvaro de Carvalho, um con

cêrto de piano, sob os aus

pícios do Institu.to Brasil
Estados Unidos e

.

Sociedade
de Cult,ura Musical, em home

nagem a S. Excia., o sr. Inter
ventor Federal.
Somos I1ratos à honra que

nos concédeu e antecipamos
nossos aplausos ao seu con

cêrto que, estamos certos,
terá completo exito.

I I

VENDEM-SE
4 chas�is caminhões «Ford

. modelo�42 em bom e�tado
de conservação. Ver e tratar

na rua João Pinto, 9.
C. RAMOS &> CIA..

falta de' agua
DO Piauí
Terezina, 6 (A. N.) Há

cinco dias esta capital não tem

distribuição de água a domící- -

lia, 'a não S'8r em carros, ao

preço de 8 e 10 cruzeiros. Por
outro lado, a população tem
vivido debaixo de um calor in
tenso.

colocar na 'Assenlbléia le-
de,mocrata a serviço da

/

------- 1 Buenos Aires, 6 (U. P.)
• • I' O transporte "Patagonda ", do

VODcêrto da piaDista govêrno argentino, partiu hoje
• •

com a expedíção arrtártfca da

Alelda Fer.rarl Argentin� .que estabelecerá um

observatório no polo sul.
Dois oücíaís chilenos acom

panham a expedição. /

Observatório
no Polo Sul

GUiDO BOYT ANTI--P,ATRIOT J'�S
N?V� IORK, 6 (U. P.) - o diretor do Federal Bureau ar

Iuvestígattons, J. Edgar Hoover, num artigo. publicado no úl
t�mo numero do. "American Magazine ''', sob o título "O fas

<;'Ismo vel'mel.ho nos EE. UU.", revela os' truques e disfarces..
com os quais os membros do Partido Comunist.a procuram

()c�l.tar 0·8 S:11S _verdadeiros objetiyos de revolução violenta e o
apoio que dão a bandeira russa em detrimento do pavilhão
norte-amertcano " _

A data de hoje trouxe
mais um aniversário nata

licio para o sr, Guido
Bott. Um dia jubiloso, que
ele não comemora sózinho.
A infinidade de seus

amigos, e de amigos sirrce
ros , serve-se do dia para
exprimir a amizade que
lhe dedicam.
Quem o conhece, ierneis

lhe poude guardar ressen

timento ou negar-lhe a

admiração afetiva que ele
tanto merece.

Guido Bott tem ocupado,
em sua vida retilínea e

simples, muitos postos de'

relevância e trabalho. Ne
les, sempre se houve como

lhe sugeria a consciencia,
empregando, na execução
dos afazeres, o melhor das

energias. Ho ie - como o

l1erente de banco mais

antigo em Florianópolis -

Guido Bott continua a lu
tar honestamente e a ser

vir ao próximo.
Porque não lhe faltam

qualidades, e porque estas

são raras na epoca nega
tivista em que vivemos', eis
a razão da alegria dos ami

gos de Guido Bott.
Nós nos incluimos entre

estes, desejando tambem
que Deus conserve com

vida' e saúde, ppr muitos

anos, o cidadão Guido Bott,
o nosso amiio e popular
«Seu Guido' do Banco 'do
Comercio»).

SubstHuivão de presid'�ntes e aesanes
o Tribunal Regional apreciando a consulta feita pelo.

Doutor J.uiz �leitoral da ] 3a Zona - Florianópolis - decidiu
que os cldad�os nomeados presidentes ou mesários de mesas.

receptoras �o devem; na espécie da consulta, ser dispensados-
dessas fnnçqes, se os mesmos tiverem sido credenciados como

delegados ou fiscais de Partido anteriormente ás nomeações,
para as referidas tunções eleitorais.

Críticas ao regime Peron
Wnsh ington, fi (U. r.) _ o a.t.il:lde de Universidade de La Paz.

"Posl/,,\ em editorial, uf'irmação que,
abr-indo suas pontas aos estudantes.

o conholc perón estabeleceu na
que fo.raJl11. afastados de ,geus. colre-

Al'gle-nl.i'na' tem o oarater- de um;
gas poderá s�r conlagwsa._ Esp,e--

muvírnento de juventude nazistat'.!
ramos que

_

seja. A expressao do

O "Posl" dedicou grande parte de (lompanhell>I�mo eXljJI�l�ila on siste

'>NI. espaço, recení emente ás no",
ma pan.amanoa,no está na extensão"

, do aUXIlIo durante as persegui-
t icias s-gundo as quais Perón, es- ções".
tatiu executando um "expurgo", na Acentua o "Post" "tudo o que:
I Jníversídede de Buenoi Aires. O está aeootecendo na Argentina é
editorial de hoje manif€·sba que "a dJelplor.av.el".

lacusacão contra um senador'
Washíugtcn, 6

.

(U. P.) - Os aproveitado de suas funções:
senadores republdcanos e de-I junto aos fornecedores de ma-
mocratas chegaram a um acôr- ténías de guerra para ganhar
do Ia �e,spelto do caso do

sena-, dínheíro e de impedir os ne-
dor Bilbo, segundo o qual a gros de votJarem' .

questão do seu reconhecimento
.

tíeará adiada, até que o mesmo
EJl seguida, o Senado elegeu"

seja submetido a uma opera- para IS� presidente o senador

ção de eancer, em Nova Or- republíoano Vandenberg, sus-:

leans, e se restabeleça. O sena- pendendo logo após a sua ses-

dor Bilbo foi acusado de ter se são.
.

E banha apareceua
deram funcionários da CEAP

POI-tO Alegre, 6 (E.) - O - é sintomático, pois revela
recente aumento do preço da que houve efetivamente, ma

banha ocasionou, como se pre- nobras de retenção, só reapa-
via, o súbito aparecimento da- recendo a banha nos armazéns

quela gordura, em grande atacadistas após o aumento dos:
quantidade, no mercado local. preços.
,Estabelecimentos que, dias I:fIre,gul.aridades, por outro'

a.trás, -recusavam atender as l'ado, se observam na exporta
requisições da "C. E. A. P.", ção para as demais preças dO'

sob a ategaçãJo de" não possiUi- paí,s.
rem estoques, realizam ag.ora Nas caixllls de 60 quilos, con-
vendas em grande eS'cala, sem forme constataram posterior
limite de pes<?_ mente çs compradores, faJtam,
Ess efato - conforme e pon- invariavelmente, quatro ou'

-------------.,---------------=-- Ginco pacotes de um quilo ca":
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SERVIÇO DE METEO
.

ROLOGIA
Previsão do tempo, até 14

hora;s dtO dia 7:
.

Tempo: Bom.
TeInjpel"atura: Elevada.
Ventos: Do quadrante nor-

te, ÊreSiCOS.
Tempera;turas' extremas de

hoje: Máxima, 29,7; Mínima,
32,3. t

,_ A

.,
, 1

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


