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,Comunicado to f .R"P" _:. Num empolgante comício,
elll Trombud, � .nlral, fala o sr, Rodolfo Ditlnch,

ex-presi�entf� do direterio udenista local,
DJlJANCADA PE8SE�ISTA E no FUTURO

o sr, Presidente emexercíc o da Comissão
D. recebeu t� !o;egí.lntes tf'\egTamas: Dando "cu apoio ,\ homenagem

que a LEC prestará aqueles consl.i
tuinl.cs, Lodo o Episcopado dn ..Pro
víncia Eclesiástica de S�6 P��;lo
compar-ecer-á á solenidade.

IfEPUTADO 1,i.1ÍJltl.'� 1'�1;í 11 cargn do �J'. Odilon
.ln Cosla :Vlanso, consultor g·entl-daExecutiva (lo
!l,ppública.

ano, 24 -' r seu Interm{>..jo a. bancada pessedísta saúda
os os' deno "i�los c�npanJteiros e lhes transmite os me
s voto:s de " s feIas e T 'liz ano novo, (Ass.) nogél'io
a - Iíder.

AL]A�ÇA DEMOCR_-\.T1CA TILo\.

I?ALHISTA ....
RJO. 30 (iE.) - Healtzar--se-a a

2 de janeiro, 110 'I'eatro Municipal
a instalação ela Aliança Democi-á
tíca 'I'rahalh istu, novo movimento

rH(líLjco-pc� rtídárto ([ur ,.S'llr�e 11'0

DJrst,ril o }<,pr]pra.J, COiDS!l.l [,Ulr00 d,e

CJ�I'lIt'lltes río PS.D, do Partido ])1'0-
Tef.lÍ.rio dn H!',lSi,l, do POP P. dr(� ou

tros Partxlos, 1)e'Ii1 eomo Ih' d'iS6i
d-rn,I'es da 'lJDN, estes últimos chc
fiado;,: pelo dcputarío Jurundir Pi
res FeITPi<l'H.

)S ,lW�. s I rRVOS eorrellglonâríos, por seu
:11\'10 utos de feliz Natal e próspero Ano
.ruím lomos. 1

\, _\
.
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EM'mOM_1 j o processo em questão foi
BUDO ( ,<.NTRAL

t'
staurado, há cerca de sete

do Sul, 31 IEstado)
_ Hea- leses, /em virtude ele deuún-

li

se,
em T'r rmbudo entra.l, � ia

s, apresentada., ao Tribunal
rande COlll'l�i)) 1"'1)- �., ". üIWt.- ::mpenor, pelo dep tado Barre-
i\.derbal R 'a �Il\'a .-o••

, ".
".

to Pinto e pelo ex-procurador
aram varro oi-adores ,

. '. '. 'lHe 10- do Tribunal de Seguraiuca, sr.

tPlaUid�dlS'S'imos
ppla 1111'1">1'0- Himalaia Viraoltno.

-

isténcia da qual Ia' I::>
" <, <

<I 1,a1 t p � O tribun al depois do assun-
m o .sr. Horiclf'o .

j
.

I .'
d

. ,:
'. u 1'IC 1, to ser examina 10 mmuciosa-
comercíaut« e "X'" "

'
.

. ,. . I�Jd:el1le mente tomou a segumte 1"e80- JOHNAL DA L. K C. ;';0 ruoirelór io IIde]11�ia. Iaque la I
-

10 dí li
A ",' ,

,

'n. '"

,.uçao:
-r--r- a iugencia sera Rio, 30 (E.) O vespert ino

realizada pelo Tribunal Regio- "Ool'lltlio da Noite", adqu irirlo por1 t-' (' H\O a 1
.

't
• e 1'01'- nal Eleitoral do Dístrbto Fede- elementos destacados ria Liga mpi-P

II \(1'
I

T1J,le dis- Ira·, 20 _ o procurador Alceu
.

,. tonal CalMiea e do clero, pa.ss'aní. a
), ... : U1J: ) { '! ,) UI '� \O

"• (.,',".
lo.,�' ,- Barbedo apfles'eutar81, delntro ciJ'cnl,w em >clna's edi.ções a pudir') II [,"ti p J {.

1, ," de dia;s, os quesitos nece:ssários do pr(lxilOlo ,dia 2. Dit'igi-r]o pulo sr.
'on::;Íc i'a á. orientação da refe,rida dili- lJildlPl1l'ltndo Lea.l, sel'vlrá ,1qlH'le'
dfl que gência. .

I" l
..

I d,. "ls't1tll} {'o<: ' .

.

J(J'f'j],!l (l,e ]Jona-"o7. pr:LJ1rCIIla a
• \ do lel- O professor lVIa.chado Gui- ii!J'eja no Beasi!.'D • .l<'inal ,'U Lr'{'ell(� ,11'1, 111'- . ..,

. marã,es, ao dar o seu voto, :'oile louvor, l) gl'aIlilp ala.'j,ne.n-
Ir Nerêll H,tmu�. de opinião que a diligência re-

querida pel,o sr. ALceu Barbe
, ;'1'. Hortol) Ditlrich do, deveria ser feita pelo Tri-1)s:t<cmtl'.,� aplausos, bunal Superior B não pelo' Re-o inflEm; () rntnot

'mo em
budo C I 'q' gioual.

':l,. PU:F1;lioflidato O desembargador J, A. No-
) Tldmf'. 1,1"', S�i1ra-
�ldor'3 mI' gueira, tamb�m ao vota.r, de�

J'anel'ro
. OI'l a 19 claTou que nao e'stava OOll'ven-,L .JIlte.

eido da necessidade da diligên-
MI O NO cia solicitada. Entretanto, a

}�U . fE deferia porque a mesma 'Pode-elo H 'rlzcl1te, 30 (E , ra trazer novos '8sclarecimen-cidad' de Ti,l ;jet�s A

lares . sinal Cl.
' po- tos sobre o ,caso em gue está

�

t

'-

prote,sto envolvido o Partidrot Comunis-lltra a. ,sa_? uOl tda pela ta.
-

,tma é( l'Vençao dOPSD mi- ' ,.

ir1'O qUl' hOl11oÍogJQ r> ._
O relato�,da.mate�I'a foi o

.t d"" B·
a ,.andI profeissor Sa FIlho.

ura .( . .. las. l'Ites reti-
'�m a i aca d.a fa�a "Be- HOMENAGEM DA LIDA. El,EITO-
dreo Va" .lares", u'fJstituin- RAL CATóLICA AOS CONSTI-
-a pOT, Lr� de, me Praça! 'l'UIN'L'ES
,elllce,sl,' 8r�z, ,..,." l

.

S P '1 30 (E)
.

A. I
.

]"1'
<t I'f' flXe'.LlJlp'.10 ... au o, ' .

-

- �lga '
.. ,el-

qu�:w" eceu .Tui de tOll'al Ca.<tóJi.ca realizará no proximo
Ta, a ( . S,

.

{lia 7 ás 20 horas ,e 30, no Tealr.()

DICA�; ., A �OQ
í Muni,cipal, uma ses'são solene dres-

1 O P. tinaJda a rcomem01'.ar a vitória ctas
·Cl' _. 'lJlHSf I

, ooi,vindiClacões ,cri.stãs e demoerá-
Rio, 30, N )." O n"l'bu- t· C t·[·

-

d 1° d,
.

,loCaiS na onSl I Iluç:ao . e o le se-
,1 Superi. .,Ellêl 'ral �'I.gou Lemhro de 1946 e ao me.smo tem-
tem, o 1" (.la . dihgt)n.cia 'pü, prestar homenag'em aos cons-
ito pelo .

'l'üCl tor Jceu' i1Luio'IJes qlJJC apoimam €$sas rei-
rbedo, J seu

�l fJe ser vindicações. Usará da pra1av.ra no
ovada a· ate . 1 daI de ato o sr. Alceu d'e Amol'oso Lima
J.t das có '';. d{ t..:,'aj ..:J, (rr

.

t- ) I, 'o uO rr.� ao de Af.aide, ideJ]' católi-
;:l.l,tido Con ' ,:,sta, m ,:,mda 'co, eaLedrú,Li,co da Universidade do
t rrocesso (I re (

CI. dQ Bl'RRil,e membr'o da Academia Bra-
,;] , mento 10"1'0 Tido. sileil'Cl. A ,saudação aos S1's. cOllsli-

I

JAIME CAMARA

o PCB .WLd'!t\. O SU. BrAS FOJ 'L'ES
.

MAIS DEMOCRA?c'rr. ,

Belo HOl'izoneL, 30· (E.) Ten-
do O P.a.r'Í.ü1.o Deri10cil:la.�· Cds lã,o
ader'kdo á cm1Jdiclra-turp/do sr. Mil
ton Campo.", fall�' ap'enas deci
dir-srl! 'o P'l'B �/ ó PGB. As simpa
ti,as deiSlle 'silo ""pelo sr. Bias FOl'Í.es,
cuja cltndmatul'a é tida pelos co- I
munis(,as .c.mrlO mais ,democrática.'

*

CfHCULAR· DO CARWAL D.

iho, 30 (E�) - O cardeal arce

bispo, d. Jaime Câma.ra, r8lnViOll ho
j,e importanle circuTar ;ao .clero c

fiéi,s, COnl'8lIl<do a ürirenlação da

Igl'cja relativ3imente a<o pleiLo dól
19 de ja.neiro. Diz que qU3inlo aos

senadores, os voLos dOiS católicos
dey,em recai,]' sôbl'e os melhoreiS
candidatos, reoomendáv,eis l1ela.s
suas v irLudle:s eívi.ea ..s E' C'IJ'isLãs.
Maior d Lfi.culd.ade haverá na elei
Cão dos 'vet'eadores, devido 3/0 ex

cesso de nomes inscritos. E a�l',es

c,enla: "Não ohstante, a obrigacão
de votaI' não diminui 'em face dc
tal situação, a,ntes CNJlsCl'e {) &e tor
na por isso mesmo de mai,s 1mpoQ'
t)ancia e gravi.dald'e. O vüto não é

apenas um, d11'eÍto do ctdadão: é
um IdeVler -de ,coui\ciência. A abs
tenção de w)ila�' ,em uma eleição
como li que vamos t,er pode acaJ:'

l'etar" consequência,s gravIsSlfillas.
Se for infeliz na escolha dos vere'a-

o Par-tido SOCIAL DEMOCRA'fTCO e 11 Pai-Lido TRABALHISTA,
BRASILEIRO sugerem ao conciente e livre elei1orado catar-i

nense, os seguintes nomes, por iodos os títulos respeitados te

Ilustres:

-

Para Governador do Es,tado:

DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA

Para Senadores:

DR. LÚCIO CORRÊA

DR, FRANCISCO BENJAMIN GALLOT'fI

Para Suplentes de Senadores:

DR. AGRfPA DE CASTRO FARfA

DR. ERNANI BfTENCOURT COTRIN

PROFESSOR ORLANDO BRASIL
ROBERTO GoROSSEl\IRI\<CHER

.Suplentes do S8ina.dor eleito em 1945:

CARLOS DA COSTA PEREIRA

DR. ROGÉRIO VIEIRA

HANS JOR.DAN
Para Deputado Federal :

DR. JOAQUIM F'IúZA RAMOS

P�ra Suplentes de Deputados:
-DR. ARISTIDES' LARGURA

DR. LEOBRRTO TRAI.

"

Ia C nfraternlZ, ção Dnlversa, J
-

,BIIO trUUe1int� Jl��.•ta34.
lme seja de paz e de trabalho fecundo para' todos

' "".

___-

e principalmente ,para o Brasil, ,o ano de 1947.
r-----�--�-------------------------------------------------------------�.--------�
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Homenageado
dr. Udo Deeke
Promovida por um grupo

de amigos, teve lugar on
tem, ás 1'7· horas, signi
i,jcativa homenagem ao

.
\

nossa ilustre coestaduano,
sr.'cJ.r. Udo Deeke, Inter
ventor Federal do Estado,
por enseio da passagem de
seu natalício .

Reunidos na residência
do homenageado, os seus

amigos, entre os quais os

srs. Nerêu Ramos, -Vice
presidente da Republica,
senador Ivo d'Aquino, de

putado Aderbal R. da Sil
va, ceI. Lopes Vieira, Secre
tarias d'Estado, desembar
gadores, chefes de repar
tição, ofertaram-lhe valiosa
ioia,
Falou, pelos presentes, o

sr. deputado Aderbal R
da $_ilva, tendo o dr. r/do
Deeke agr{jdecido em como

vidas palavras.
A famUia Deeke obse-

o ;C AV E I R A B E K O'
ti m.\IIGCl N .• I DU FORMIGAS
o genu;no CAVEIRft8EKO é

•.um formicida em "6, de,
"

pureza garanlill8 d. 96·ga%
.

NaCN, o terrlvei veneno Ci"·
nelo de ,ó'110, de efeil fulminanle, que
exler," na implacórelmente as forll1iQas.
.Ipi caçáo lécii.-' Reo. e bpruv. dasde
1921, pelo larv. Defesa San:tuia Vegelal.

I K3�UiOS H KO lIMIIADA

po�suem rendas próprias. que
em suma desejamos que fique bem
expresso é que ninguem, d,evida
mente credenciado pa,ra eXleroer:
seu dimilLo ·çJ.e voto, deix,e de fa
ze-lo pOlI' rpnetexLols que uma cons

c.iência cristã jamais poderia acei
tar numa hora tão gr.ave". A cir
cular cOI1'tin'-la dizenJelo que os ca

tólicos dev,em escolher can,didatos
que repilam qualquer id'80j.ogia"
materi,alista. que conheç.am os pro.
blem<l!s do .po;vo e po<s·s.am colabo
l'al' na �t1a s'Olução. Os sac.erd-')Des·
parocos e demais pr·('g'adores e con�

�esso't'les' dry,em ,t].f'rlar a consciên
cia dos ri'eis nesrse sentidú. E tlelJ.'"
mina a circular: "P,ruvav,e'�me>llte.,
como nas proX'imidades' d'as 'elei

('õ'es passadas, não falLará quem'
julgue .s'el' inopor;Luno ,e atê desca-

I bido tratar-se de assuntos políti
cos no pu1pi Lo. Ha"erá, de fato, ra-
z.ão de queixas .se o pl'egador v,ei;..·

dO)'0S, a l'e'spoDlS'abiJidad,e pen1nte cúlar p1'efe.rências e sdmpa1.ias- par�
Deus 11ão c.aberá sóme.nle· s-ubl'le os tidárias. De oUDra sorte não; Pois'

que hou:v{ll�em sui'r'agado, mas Lam-
I
se tem ,dü�eiLo e obrigacão de',escla-·

llém r;ecairá sôbre aqllre.I,e.s qU',e,: r'8<cer a oonsciência dos fi,eis lJb1'9'
ab'lLfll1do-s'e do vÇ)tü.

'.

,oon'SCi,enLe, OiS dev'e.r8<s a ol]mprir quer {ID1 ma··

niLo lhr..-s' deram. competidores vi- Léria I'\8lligiosa quer em matéria d�'
toriosos: Todas pl'eci,sam v.otar. É costumes, educacão, di'Verr'sõe.s, ví
impe·ri.oso dever. Este d.evrer em cios, jogos 'Ü alcoolismo, não deixa,

cuja ,gra:vidade irIllSistimos atinge de existir junto aos católicos o de-,

igualm8<nfJe e com Ia mesma l'eSpO.ll- 'W?il' de v'otar nos candidat.os que,
sa.bilidade aquelas pessoas que por mereç:am ThOISS-a confianca, Os' no

lei esUio desobrigadas de votar, co- mes dlpsves seQ'ão publicanos em

mo sejam a.s mull1C'l'€s que"
.

não
I
breye ".

quiou os homenageantes
'com uma taça de cham
panha e finos frios,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rattido S,ocial DelllJ)crático Truman e o direito da greve
A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO-

I

: CRÁTICO, seção de Santa Catarina, recomenda. là .votação ,
dos

seus correligionários nas el-eições de 19 de janeir-o próximo os

seguintes candidatos; "

.

GOVERNADOR: - Doutor Aderbal Ramos da Silva. '

SENADOR: - Doutor Feancisco Benjamin �Ganotti.
SUPLENTES: - Doutor Agripa, de Castro Faria, Professor

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher,
•

SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa.
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bittencourt Cotrim, Roberto

Oliveira e Otacílio Vieira da Costa.

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

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

DEPUTADOS ESTADUAIS:
'. Coronel Pedro Lopes Vieira

Professora Antonieta de Barros
Doutor Othon da Gama d'Eça
Doutor Rubens de Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Calil Bulos
Doutor João Ribas Ramos .

Luiz Osvaldo Ferreira de, Melo
Doutor Rui Cesar Feurschutte
Doutor .Toão Estivalet Pires
Protogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio Nunes Varela
Doutor .Antenor Tavares
Carlos Seára
Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Loures Ribas
FeHx Odebrecht
Heitor Pereira Liberato
Tiago .Tosé da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urbau
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
Doutor .Toaquim 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 Partid'o vitória que lhe evi
dencie o prestígio no seio do nobre e altivo povo catarilll'ense.

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

te; Rogério Vieira, Secretário; Pedro Lopes Vieira, Tesolll:eiro;
Aderbal Ramo" da Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castr.,
Faria, Anes Gualberto. Pe,dro Russ, Alvaro Soares Machado, Vi-·
tor Buhr, Pompí!io pereira Bento, Ernani Bittencourt Cotrim FI

lho, Frederico Hardt. Ad,em.ar Garcia, Valério Gomes, Alfredo
Campos, Carlos Esperança, Heitor Pereira Liberato; Jairo Callado,
João dos Passos Xavier, Atílio Fohtana, Gasparino Zorzi, Carlos
Ziperer Sobrinho, Roberto Oliveira.
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PE(AS.GENUIN4S
DE SOTO, CHRYSLEY, DODGE, i>LYMOUTH E FARGO,

.

para Automóveis e Caminhões
acabam de receber 0.11 conces.llionáriol de SOTO nesta Capital,

Rua· Deodoro nO; 14
.

OFICINA DE SOTO Autorizada à Rua Padre Rç>ma, 53.
Serviço. de mecânicá em g.eral. •• Rapi,l'ez e Perfeição.

Inougurar-se-á no dia 2 de Jllneiro de 1941
Profi..ionais com conhecimentos comprovados sob à �ireção de

competente técnico' diplomado ·em Mecânica e com servi!;lo8
pre.tadcs à Aeronautica.

COMUNac CAO
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo & Cia. Ltda.
'Rua General Couto de MagalhãsSl, 262 -. São Paulo

TranSlporte. de carga. em geral
DOMICILIO A' DOMICILIO

Temos o proseI' de comunicar aos Snrs. comerciantes e interessados
em geral, que a partir de Janeiro proximo, paSlloremos a fazer' o
nauo serviço de 'tronsportell de cargas diretamente de sAo PAULO a
FLORIANOPOLIS e vIce-versa, com viagens regular semanalmente

em caminhões propries. . .'
Informações com o Snr GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia Geral de Transportelil). rua Alvaro de Corvo !há, 2.

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

Washíngtoa, {D. P.) - O
presidente -Truman tomará ní
ttdamente 'posiçãJo contra as

intenções anuncíadas por nu

merosos membros da nova

I
maioria republicana no Con
gresso de remodelar a legisla-

r
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�\ O ES\OE'I

Redação e Oficii rua Jo
.

Pinto ,�(
, Diretor: BARR S FI
Proprietário e .-Ser.

,

" ' SIDNEI TI (
il Diretcr de ação:
,'> A. DAMASCEN A, S11 ,

�
Chefe de P ação:

I FRANCISCq Il'ARQl
" ChPfe. de I��sp,o,;

10AQ("JM
CABR�A'31 i

Répreselltl),e: .

A. s. LA<l
ua Senador Dan,L 40 .

,
' a'ndar'
,

reI.
:t2-59�4 - R'o e .Tal

ua FeNpe de Olivi.ra, 2
8<> andar1

Tei!.. 2'-9873 - 8iid Pau'
..tSSl�ATllRi\S t

consequências funestas dos! Ná,Oapital \atentados demasiados graves �no.·. . . . . . . .. Cr$'
á Iegíslação. Os observadores le.mestl!\>" •... : Cr$' (

acrescentam que o presidente 1(�ilflestl'O>," .....

\
Or$"

',:')T f' ,

I t
'es. . . . . . . . . . .. Cr$

ruman ara provave men e Vúmer'6',a'Ni'lSol'" C'l"$_...,,!j
810 Congresso propostas con- Jno \ üi$" I'f
eretas a respeito, reconhecen -

�e�estl'e
" . . .. Cr$" f.!

do que o abuso do direito de \lnwstre. . . . .. Cr$' 3,� I
, . .

N
umero- a'\"Il'I�(h. cr$' l{l"

greve e perrucioso para a a-
- "1

ção em meio das necessídades

')
núncies med'fante, conti"

da reconversão e na situação .
.. . f. I

geralatual Contudo, apesar da ,'.Os orl�naIs, n.!es�o _�' (
.

t
.

'd d
.

t publicados, naoillrao •.

ln e-nsa. ClltT�OSI a, e. reman ,e devnlvidôs, 1 ' i�••

•

nos me'IOIS díplomátícos e polí- i 'direção não se resjs . \ �:;;.l
tidos de Washington sôbre as sabil.i�a pelos co�.eitoi � �.,..
intenções do presidente nada emItIdos.nós lI!gos·

. .' assinados
de preciso transpira fora da
Casa Branca, onde o presiden
te americano trabalha quase "-iI
que exclusívamente neste mo-

I

mente no preparo de suas três
mensagens, devendo as duas
outras relacionar-se com a

situação orçamentárta y eco- f

nôrníca do país.

�
. .

i'�
1 l.)

I.

ção americana do Tra.balho,
atírrnam observadores qualifi
cados a propósito da importan
tíssíma memsagem sobre o

"estado da nação" que o pre
sidente prepara ativamente,
de acordo com a tm.dição e que
deverá ser oronunciada prova
velmente por -ele próprio, a 6

de janeiro próximo, na aber
tura da legtslatura amerlcana.
Presume-se que o presidente
'I'ruman proclamará o direito
de greve como uma das bases
essenciais dos direitos dos tra
balhadores, advertindo seria-

i mente 'á nova maioria sobre as
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- era �nJurwso. governo. esta
\1' MACIAS DE P lu

condenação de Emílio VillaJba pondo 'em andamento
.

60 d�'s- 'a' MES DE

JA�;S(Welsh, dil'letJor do semanário. ses prrocelssos contra. Jornahs- t' o _ quarla-f.eira,g1
hWIDorístieo "Oascabel", se- tas e els.critQ'l'e.s da opo�ição. É f'!\,�l'at1Çã:'_,"R1J;a'Gd"

E
gundo se es,pera, deverá 3JbriT de :no·tar-se que entre eles se) Ii' ·ta
o caminho para uma campa- encontra AméTioo Ghioldi� dO e.l __ sábado _ Fil!', ,is
nha contra os jornais contrá- s'emanári,? "La Vanguardia". ��(Rrlla l<1e1ilpe Sêhmir1t'rios a P,erón. Welsh, oondena- A a.cusaç3JO e o? detall�e,s do

1-
domingo - F? (

do a três meses de prisão, foi. processo de ,Vllalba tIv,e�a.m I _ Rua Fle'1i.'pe So d

julgadio culp.ado sob a alegação aIlljpla pUlbliddade ,por parte do Sir _ sábélidlo _ !iiI I

de que seu cOlmerntário sôbre o govêrnJo, �m notícias ofioials
r 1� _ Praça 15

]"f!Gal. Ramon Alba'rino" plfe.si- prU!blieadas I?elo jornal e pelo d� :
L_ domilllg1o _

"

·llJ(

delI1te da Cia. NaciOll'a1 de Pe- rádio que eram �:rut�r'P(['e>tadas di!]a L. Praoa 15 dW
tról,eo e ex-Comislsário Federal como uma advelftencla ao�s es-

) __ sábaJd'o _ F L ,

da Pl(ovinda de Buenos Aires, critof:es da oposição.
. rmi'Ü

:_ FÚUt, João �d
Ad' �,

-- om,Hl'go - ]
.

I
ADio - Hiúa João I 1
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CONTA CORRENTEPOPU�AR
Juros 51/2 a. a, - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S.4s

Rua

CAPITAT.: CR$ 60.QOO,>OOO,OO
RESER"·AS: CR$ 15.000.000,00
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Aliança ,8De a-am'ericana
aris, 1 'ruo P.) .'_ o jornal d 'W,1'ÇO- pr6ximo. O traiado, no en-

arwmc;w�
que o.;,' "etanto :õerá puramente . deferI

a Gmií- ?,'etanlu;r I' ivo e estará aberto a qualquer
tão preparandO' nina aliança dr:' utra potência que demO'nstre nãO'
i,9tência m.útua "Ie

grj'flàe
at-' ossuir desígnios imperialistas.

nce financeiro
'

'ar' enquanto pOl'6m cantina se

'De ocôrdo com � edil orí<1l rJe' "eto e base�do ape�as, em uma

na! assinado pe: 'adill'al '\"0- 'oca de notas entre o Foreign
lista Paul Basti '. :18 a lois paí. I' ftice ;e 'o ,Departamento de Es-

y e compromeZer
,

L

'.1,
C ombi/wr I

f 1(10., ,

os os recursos O�ÔI/H cos no

o de �m .'ataqú ' Pj'{' 1, ma t<,r� I
I�I' III .I' Rpotencw. j�inl :r. RVIST.
O VJlII no TTAIU!

'

''''�sce71ta. ainda, til'"
á assinado em

'"�iro de 1947 5

o. DR. ADERBAL R. DA ,SILVA DIRIGE-SE AO POVO

DE JOAÇABA QUE, NUMA VERDADEIRA APOTEOSE DE

ENTUSIASMO, ACLAMA o. FUTURO 'GOVERNADo.R DO

ESTADO. .

plano
Burno,'; Aires, 3'1 (U. P.) - O bléia das Nações Unidas. sr. José

hdel' sociali,sLa. Nicolas Repe'Lto de- Arce".

nUl1ciou a ,exisLência de um plano I 'No momento em que 6,e realiza

mili-tal' �,ecrelo, dentro' do plano' va a reunião do JlaI1tido :;ocialis

quitnqtlcllul cio presidente Pel'ón. ta, um membro da Aliança Nacio-

"Se o [Jl'ojéLo dc segllro social é nalista, afim de provocar desor

a 111('llltJ1' coisa que cOll-bem o pla- dens, lamç,ou urpa bomba de gran

no quinl-Que,nal - afü'mou o lideI' de, poder explosirvo, ferindo duas

socialista - po.c1e-se afi!'lTIar. sem pessoas .

temor de equivoco, que o pio.l· e

mai,s contraditório do plano é a Tomsua part,e militar, Lã,o custosa que e
o govêrI1o re.s61�·,ell anunóá-Ia sem

mencionar cifras." E ,acr,esoelIltoü

que aquele plano militar "sur

preende não sómenLe por sua mag

ni�ude e sentido g-cral, mas' porque

cOllJtradiz com os compromissps
assumidos solenememe ,pela Ar

gentin,a e faz parecer insinceras as

de,cla.rações pacifistas que, com

gra,n(le enfase, foram fei-t�s pelo
I1elpresentante argenLi�lo na Ás,&em-

Um militar Peron

VI-da �OClal �uuuoldm .,
.1' l- , ClJ �"" . ,_ <,pã'o-do'ro)
)',1,' o DA COSTA -III ao 1 d 1\I' J

" ,I RiO, 31 (A. N.) - O tnapéíro e:Fi Q, vra ,e [;lIa, ac.y MOl'em / �aI.a, septuagenário Carlos Augusto AI.
I
A 'sar ia-se, hoje, o sr.

"

..aut o CttloJO LUIz Mala, Iracema Maia ves Souz o t' A .','

I C F'lh b t
'

j
,

, ,

' i:>, a, p r ugues, VIve 'num
a ' j o Sll - en�nte da Po- .

('·1�10 Padílha, Henr-ique Manoel mi' bar
-

b t d
.

ícia )itar e gl'and,ement,e estj 'umt;'üo Rupp. .s�'Ü
' arracao 'co er o e zmco,

11ad""Ia� 'ua,s VI·['t,ll'd'e'�.
f

D n- h I A I'
'

sairr o para apanhar papel, com
L�

, '" e ...ao rau o: po 01110 Bou- _ .,

1 ' , ".
um saco as costas e pedir restos

'R A C
f

" Eurip ides de Melo Saraiva d
.

I
_

d� A ARVALHO CAL r'EIR,'
.

e comic a a porta as casas e dos
•

).J

• ,C� Embarcados nesta mesma data: t'
"

r Torre hoje, o a�IIVerSarIO res aurantes. Ninguém poderia
iata da exma. sra . d.

I Paru Purto Alegte : Paulo Rodri-· . .

Lé
. imagmar tivesse o miserável in-

�arvO Caldeira, esposa d i
•

(11('" da �ilva, João Baí.ista Oli- di 'd
r.

SI'
!'-BÍI'[I.

IV1 uo uma pequena fortuna es-

Uml Calde sra, nosso ítustre "f) condida no seu barracã
.:ég'a Impr-ensa.

v �- -

Procedeute de Buenos Aires no'u o.

o-

h
,-

PP C
'Carlos Augusto Alves Souza,

1,\'lao
- 13X Tupi", 110 dia 29

nA�T,ES: I e Dezembro: Dr. Augusto Ferreí., entretanto, era mais um "pão du-
.�

I

R ão de paJSageirclS des. rnbar- ) d� Paula e Olga Ramos de Paula.
1'0". Ontem, saiu, como de costu

ldde Rio de Janeiro com esca- Bt>lat;'ão dos Passageiros que em-
me, afim-ele juntar papeis velhos

.� , São Paulo, Curitiha· nu ),'l'caram nesta capital pelo Avião para vender. Voltando, ,á noite,

;�vi-"ap�lO PP-CBZ. no di� ?900 a C:'uzeiro elo Sul PP-CBX Tupi
com mais alguns cruzeíos a

_ Dez 1'0. t(l dia 31-12-1946: acescentar a sua "bolada", o ve-

P. dente do Rio: W",Ul.'mal' Para Curitiba: Comandante Al-
lho português deu pela falta da

• Luz 'o D'Aquino Fonseca, l1'OO13 \'iU'O Pereira do Cabo. _ Destino mesma, a qual montava ao total

Ga D'aça de Aquino, Jú:"� Gal- a �, Paule : Kláus Blimenfeld; pa-
de Cr$ 28.000,00. O velho ficou co-DI" ....

'ot "eixoto, Alice Fausto 6allo- "U O Rio de Janeiro: Manoel Fiu- mo louco, pondo-se a gritar e a ip omer« SOVle.ICu
ti, �oldo Hélio Raímundo, Luiza a' Lima. Helena Fiuza Lirna, José arrancar os cabelos, pois além da-

N Raimundo DelluniriarlJ.O Pa- �)ÚVÚTl, Henr-ique Mor ítz Jr. Cata- quela ímportancía tinha' escondi- ,
O g i lV�rD() rus�o

'dil Iracy Padílha, Laura. Natl- .ina Delgado, Lovis Delgado. dos 4 mil escudos portugueses, ha- Nova York, 31 (U. P.) - O sr, cantou: "Tornou-se claro para

.....;---- �_ _
vendo os meliantes levado tudo. Kiril M. Alexeive, adido comer- mírn, d:ejpoi,s de h�er trabalha-

O septuagenárlo trapeiro com- ciad adjunto á embaixada soviéti- do lealmente para o povo russo,

pareceu á delegacia, apresentando ca no México, anunciou por meio que o meu trabalho, bem como o

queixa e dizendo ao delegado que de seu advogado em Nova York, Lr!liba,lho daquele povo beneficia
não sabia como os ladrões pude-. que havia ahandonado o seu posto unicamente o povo".
ram advinhar que êle tinha o di- e procurado refugio nos Estados Por intermédio de seu advoga-
nheíro. O _delegado respondeu ao Unidos, do ,o sr. Alexeive declarou ainda:

trapeiro que os. larápios têm faro O 'S!'. Alexeive repudia, 'fol'mal- "Durante mi.nha estada no estrán-
de cão ele caça. ,.

•
mente" o govêrno de Stalin, qU{l1 geiro, verifiquei

a monstruosida-
..-'----------

_ acusa ele haver conver-tido a Rus- de das mentiras espalhadas na

CumprI-manto's de' }Sia
em um Estado ?� ascravns, de-, �us.;i.a',a �e.spei,to da exploração

U clarando que a pol ítica mll't'lla do' bestial" aos trabalhador-es, nas

� Boas-Fest'8s govêrno é baseada no "pri .crp io poLênc,ias cap�[alistas. Tais hi?tó-

I do completo Isolamento do povo nas visam unicasnenta a despertar

,

Recebernos, agradecemos e retr i- russo dos países democráticos, es- indignação lentr-e o povo russo, COl�
bUI010s antenciosos cumprimentos pecialmente cios Estados Unidos, tra. o l'egime, demo(wático dos Es-
(I,e Boas Pestas dos seg'uinle.s se- O di'plomala scoviético acl'(,,s- lados Unidos".
nhores:

/
'

- Do digno TLe. CeI. Olympio
Moüllf'ü'o Filbo, ComandanLe da 16a

I
C. R. B.
- Da Linolipo, do Bra.siJ S. ;\.

� IO'-desarmamentõ--
geral
Lake Sucesso 31 (Li, P.) - Os

Estados 'Uni.dus pl'oour.aram adiar

qua.lqUE'I' at;'ão elas naçõe" unielas
sobre a propo.sta i'us.sa para o de
sal'mamelllLo :g',eral. O SI'. Gromyk{)
pediu que o Conselho de 8eg'uran
ça tomasse ,hoje mesmo uma deci�
são sôbl"e sua proposta, mandando
elabo!'ar deuLro de tres meses, um

plano 'ÜompLeLo .ele desarnnamento.
O poria-v'Üz nOI'te americano, en

tretanto, pediu que se 'adiasse

qualquer decisão até que o Gornse
lho tivesse e91udado o projéto
nort'e americano de controle da

I 'energia a.wmOCa.

I

de

KNOT

- 1° de Ja:neiro de 19'17 -

- HOJE -

DE PIONEIRO
A SERViÇO DE V.S.

RITZ - ás 2, 4,15, 6,30 e 8,30 hrs.
ESCOLA DE S,EREIAS

Com: Esthel' WiJ.liams, Red
SkelloJ), Oarlos Ramirez, Ethel
,Smi:th, Xavier Cugat 'e sua orques
tr:ü ;_ Harry Jam('s e �ua orques
trá.

Censura: Livre.
No programa: Jornal da téla -

DFB; l'tfoetro JOI'lnal - Mualidade.s.
P�.eços: ás 2 - 4,15 e 8,30

G:r$ .6,00 e 3,60; - áts .6,30 unico
- 6,00.

ROXY - ás 2 ,horas
Cime Jornal �nformaHvQ - DFB.

2° - Errol FIYl'lIn e Alexis ,Sm�th.
O ,IDOLO DO PúBLICO

3° - John -Oarrol - Ruth Hus
. sey e Bl1uoe Cabot - em:

PIERRE O AVNTUREIRO
Censura,: Livre.

Preços '_ 3,00 - 2,40. ,

ROXY - ás 7,30 hl()ras
1° - Ci,ne JOI1nal lnforma,tivo �

DFtB.
2° _ Merle Ob,erou e Franchot

Tone - em:

'. ,

AGUAS TEN,EBROSAS
3° - Errol Fly,nn oe Alexis Smith

O IDOLO DO PÚBLICO
Censura: até 14 anos.

Preço único: - 3,00.

Abrindo 1 9 4 7 com CHAVE DE
\ � t�. � 1; .

J l !�. l(':' J I

FrIJA" VA 'RTG:
EDlfl.CI:,) L,i-'\

'Prn("('T 15 ,",c ""T�V��l"_'
PORTA - T..1,.[ol, .. 1:::25

7
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Se algum associado de Insti-'
tuto ou Caixa, por' qualquer
clrcunstâncía, 'amanhã, ficar
desempregado ou for trabalhar
em outro serviço não abrangi
do pO!, ínstttuíção de prevídên
da socíal, não pense que ficara
desamparado .. Ftoa-Io-á se qui-

'" ser, senão vejamos. Quando
deixar de trab8l1haJr por falta
de empregador que lhe queira
eoneratar serviços em sua pro
fissão, ou for suspenso oru li
cenciadn sem vencimentos, OH

passar a trabalhar numa, pro
fissão, digamos,' de lavrador,
poderá continuar a contr-ibuir
ao Instituto ou Caíxa.: a que
tenha contribuído por último,
Para isso deverá pedir autorí
zação ia seu Instituto ou Caixa, A maxima -rar idee e garantia para transporte de suas mercadoria 3,

dentro de 12 meses, a coutar Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
da data e'm,que se verificar a

Interrupção, provando que es

tá desempregado ou trabalhan
do na lavoura, com a carteira

proüssional do Ministér.ío do

�rabalho, e indicando o salá
rio sôbre o qual quiser contrt
buir. De acõrdo com o decreto
lei n? 2.004, de 7-2-40, o salá
rio declarado não poderá ser

ínrerror á metade, nem supe
rior ao último percebido em

atividade (,re5peiltado, é claro,
o salário ml'I11mO regional). Cadastro Social do «O Estado»)
Assim fazendo, conservará
seus direatós a todos 008 benefí- Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

cios, É 018:1'.0 que nesses casos, cornpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
a cantribuiçãJo será paga em quanto antes,' o nosso IlJ!OVO Cadastro Social.
dôbro, ísto é, 10% sôbre o sa-

,

Iárlo declarado ao Instituto ou Nome .. , .. , ,., .. , , ,., , .

Oaixa, poa-que estará pagamdo's
'

a cota. que caberia a seu pa-
exo , Es1. Civil

;
.........•: D. Nasc .

trão, e a que lhe tncumoírta Pais , , , .....................................••

como empregado. '
,

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

Previdência Social·
INATIVIDADE

Paulo Feli!)e

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedadel
NATURALIZAÇÕES
Títulol Declaratórios

I
Ellcrit. -- Praca 15 de Nov, 23.

10.-andar.
Resid, -- �ua TirÇ1dentes 47. IFO�E -- 1468

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

El\IPREGADO
Precisa·se de' um empregado

para limptza de escritório.
Tra,tar na rua TIradentes

n. 14 -- sobrado.

DOENÇAS NERV<)SAb
Com os progressos da medielilb

'hoje, aa doenças nervosas, qnllnd�
'tr:dadas 'em tempo, sã.o male.<! per·
'feitament� remediáveis. O .-:nrand�i.
...ismo, frnt()..._da ignorância. só pod.
!prejudicar os indivíduos afetados ctt
iRis enferfuidades. ti Serviço Na
,eiOTlIIJ de Doença!' mentais dia))?
ai .. Ul1l Ambulatório" Que atende illrll'

�ni; ll"'�mt·vos dr' ""8 nervosos H!,
,-t" .." .,.". ,I,.. "

nt&. '{".

Emprezô de

"O 1-1 E
Catolicismo

CSANTO Da DU'
1 ° DE JANEIRO

Cil'CW1Cisã,0 de 1VOSSO Senha)'
Jesus Cristo

A cerimónía da cirounscr isão
usada pelos judeus estava Iigada
a ímpostção do nome da criança.
Ora, nunca recebeu menino nenhum
nome de tanto alacance como áque
le que nasceu na lapinha de Be-
16m.

CAIXA POSTAL, 36
aLUMENAU _ SANTA CATAP.1h

Ires. Pai" (J nome de Jesus encerra

urn prognama.
É o ,programa, programa de. vida

tanto dos indivíduos como das na-
SYLVIO PELUSO e

SENHORA

navegação
M

ções. ela humanidade inteira. r'al'a ' I

uns este programa significa salva- I Tem o prazer de pari

ção, jiar outros perdição. A sorte I ciper o nascimento I

de cada um BÜJmo a das nações

1\
sua Filh iriha .

depende da a L i tu d e adotada E L I S A B E T E

Ipara com o nome

,de
Jesus.

POi,S," i ocorrido no dia 23 des
não ha outro nome que nos pode '

I mez.

salvar, senão o nome de J_p..�1x� E I' Fpolis., '27-12-46.
em nome de Jesus gev,em � �J,.II t'

. .

todos os jü:-ll:OS: Pois, Je"" ,W,;J I"' !!!lI!!j\ mMi. - • -...

Sel101r do Universo. 'i- , I I
--------',

.�<

�'" 'i )ttüCHAI�O i �
J �, '�dC1e fi Rep·re.Gll';taçõ�.'·l\i

:::1 0••0.1

'}J iPliz:
_ Flo:ion6polh

":::::1 PIO Jcãe Pll'lto i n. �

":;:, C-alxa Po.tnl. 3'7
, "i Filie!: Creaciúmo

t: i ,Floriano Peizoto••/-c

I: 'I
1 (Ed'\, Pl'óprlu).

I'.
;legramClll: ·PRIMUS·
� I:."a '1101 principalll
�niol'Oloe do Eltodo

:--'li '''"' s: ,

I ,;�, �

'l�L.-l.."""\
� <·:'í �;���ii/ Li;�:�i dI.'

I� �'.e,
prazer de comunic�\
rerrtes e am!g09 o nas,

,\ Cl arrto de sua filha
'

J... tllAOLlNA
_j'

..

NAVIO-MOTOR "ESTELA ri

CURSO- DE MOTORISTA

Prli�a-se d
I',pógrafo

Com c mpe tên cio em �
viç 5 de gobinet�. .1 IInform ções na .Livroril'

Çotarinense.

o
,

I I

I

I,

Serv ço de Pronto
e

Socorro de Aútomóvels
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profrvs ronal
.

Teor ia e' prátrca - conhecimento do mo to r .

Atendem-se cia n Idos para r eps r o s de ur g
ê

acra.

Auto-E "cola -47.77

�A�"'GE U_r;UAO _··PRAÇA GA,L. OSÓRIO, 40.

� Emprego ou Cargo , :"
1
•••

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

1 Observ . . ..... " .•...•..•. � ...••...••....•...•••.••••••.•.•..••.••••••••

Agradecer'iamos, também, a gemdileza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

'C â m' b,i'o
, SIMBO- I VENDA I COMPRA. LOS LIVRE· LIVREMOEDAS

·74�555
18,50
0,752
0,4361
0;5968

15:14964.3224
4.5194
10,2778
3,8"55

0,1556

175,441618,72
0,761

I 0;�457 '.
0,6J39
15.,2109

.

4.3738
4,5Q67
10,6062
8,9008
1,7146
0,1574

l�$SEsc
Blv
P$ch
Sw.Kr.
Sw.Fr.
M$N
O$u
DanKr
Pts.
Fr.fr.
Vm/3
Fls
Blg

•

Libra
Dolar
Escudo
Peso Boliviano
Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suiço
Peso papel Argentino
Peso ouro uruguaio
Coroa Dinamarquesa
Peseta
Franco Francês
Marco
Florim
Franco Belga 0,4221 I

'Pr'" .,.;,
J

011,.4
_
lU ú"' .. , )

I

0,4271

Taxas fornecidas 'I"")!" ê!f.1.ê;r'.�a1 �.o B2nc\'
sem com,rrntilCilO

I
•

lherro da ilustração a-cima, oieru,ceJ"'o

lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperínvo KNOT. lembre-
se v. Sia, de acrescentar, ao agrade-
ce .. g6ntiJew:ESíEE 'fAf1-
SFl1 o NEY /J,PEí?JTIV(J

i"RED/!.ET(J!
�itSllllI1lllS

( UJ'fMOlJUrO lJA KI10TJ:A./IID. (Ol':.l ft'fiU110S

1_-__BTI••iJI.í __

Novo automovel
alado
Washing,Don.l (8. L H.)' �

Uma firma dos Estados Unidos
cOlllstTuiu Ulm novo aut.o-aero

plano que ,pod-e deslooa,r-se a

58 milhas por hora em rodovia
e a 125 milhas no ar quando
devidame'lllte montada a helice,
as ,asas e a cauda. O curioso
veiculo, que será conhecido por
"AÍlrphibian", acomoda dua.s

pessoàs e tem ,oapacidade pa
ra voar 400 'milhas (640 quilô
m8\t.r,os) com o conSUrmo de 114
litI'oS de glazolina.
A fi�ma aguaroa apI'ovação

da Ad�üni,Sitnação de Aeronáu
tica Civil pa'l'a iniciar a 'Produ-

I ção c6merCÍial, calculando que
o seu preço orçará por Cr$
5.000,00.
•••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

É mfA DOENÇA
.�.,ffi . MUITO PERIGOSA

i� PAR.A A F.A�ÍLB.

� E PARA A RAÇA

t,�!Ç, AUXILIEA COM
{�� BATEL·A COM O

�nrJmíH�pr!Nff�v
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

Persegulváo a
.Un:a casa �itA .a rua Tenente 'catolicos buogaros�Sllvelra 1,0. 42. Tr a tar com

.

.Artur Moellmenn Caixa Poso Budapeste, {D. P.) - O

tal, 32. - BiL!m;nau. Cardeal Mindszenthy, primaz
........................... católico da Hungria, cancelou

sua visita a 'I'checoslováquía
por ter sído anunciado que as

Iautoridades tchecas teriam de
Um prédio sito á rua Fluvial; em clarado que o prelado só pode

\Itajaí, bem próximo ao Cais do ria entrar no país se limitasse

\Porto, cujo terreno mede de frente as suas atividades aos assuntos
.:35 metros por 70 ditos de fundos. da igreja. O Primaz, em recen

- Tratar em Itajaí, com o dr. 08- te declaração' disse que deseja
mar Nunes. I va entrar em contacto com a

� . . . .. igreja católica da Tchecoslo
yáquia, afim-de defender os

interesses dos hungaros, per
seguidos naquele país. As au

ridades hungaras vem acusan -

'

do o govêrno echeco de depor-
tal' da Eslováquia, cidadãos
hungaros, man,dando-o� para

'�'p''R"'0" 'C'·u·· 'R''Ao,'_0s·E···· as províncias ocidentais do O Comandante da Base Aérea. de F'lortanópolis, por ordem
país, onde 'são postos .sob o. re- do. Exmo. Snr. Ministro dà Aeronáutica', faz público para co-

gime dos trabalhos forçados. h'
.

'um quarto para cneo l de Eí no TI ecimerrto dos interessados, queo exame de seleção para ma-

-trato, C,om 2 menores recentemen- trícula à Escola de Aeronáutica, será realizado nesta Unidade',
·te chElgadolJ do Rio, Interf.lliflc um

I..ou doia quartos com pemão em Aproxime-se mais de seus .no dia 4 de Janeiro de 1947, ás 9 horas.
oCaso de tedo re&peito. Trocar re- amigos e parentes enviando- Os_candidatos a referida matrÍ_cula dev�.rão utilizar-se. das
"ferencias

_ Infor�çôes pera Silva,! -Ihes uni número da revista O - _

.na redaçao deste JornaL VALE DO ITAJAí, edi ão de-
conduções da Base, que achar-se-ao estacionadas em frente

••••• o • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ç ao trapiche municipal às 6 horas e 40 minutos.

:.Ent�ega de uaco tes a dcm i ci l io
dicada � Florianópolis

.... Base Aérea de Florianópolis, em 20 de Dezembro de 1946.
.despacho de encomendas, reca-

dos e outros serviços de 11:' •
ALBERTO UCHÔA - 2° Ten. Av. Rés. Conv. - Respon-

corr etagem,' LSplO Ilõgem I
dendo pelo Aju�ante ?,[��se ... _�_ .. __ ._

RapidAêS IeTefuCjencia. na França
Praça' 1S _ n", 21 Bayonrie, (D. P.) - A �esol.vjdo, enfim, seu problema financeiro!

FONE: 16, 96 propósito da notícia segundo a

• • •• ..' •• , ••• o ••• •••••••••••••
qual há várias pessoas suspei-

'fOTO NnnE' I de pert_encerem a rede de in

_

.

l! ,.. A UK formaçôes f'ranqudstas no su-

ATENDE A DOMICILIO doeste da França, salienta-se
:.Banquetes .. Jantares .. Ccsornen- que quase diáriamente os es-

tas �. Festas .. 'Batisados .. panhois atravessam clandesti-
Compe tencto e rapidez. namente a 'fronteira e depoisHotel Metropól -. Tel. .1.147 "

:E MPORIO ROSA ..

Praça 15 de
se apresentam as autor�dades

Novembro n . 21. francesas, como republicanos
.' . .. .,.. .. .", .... '....... oprimidos pelo refime fran-!quista e ansiosos de escapar á

polícia. .

Em sua maioria são adver
sários de Franco e procuram
refúgio sob céus mais clemen-
tes. Mas, no meio deles, se

acham agentes enviados pelas
autoridades f'ramqulstas e que
procuram se misturar com os

refugiados espanhoís, afim-de
se informar da atividade des-
tes e das relações que podem
ter conservado junto aos seus I

compatriotas, ainda na Espa- i Tenha
nha, para esclarecer os fran-Iquistas a respeito das orga"ni-jzações republicanas clandesti-

n�s e os "maquis ".

TERRENO
.À venda na, Avenida Rio

�:Branco, en! frente ao numero'
99.• Tratar no mesrn a avenida,
.nO. 89.
.... o ••••••• !\ •••••••••••••••

,

VENDEl\1-SE I
MOVEIS ANTIGOS IDiversas cascs.e grandes terre"

no com pasto e agua corrente'
:IIituados em Coqueiros. Tr<ltar ne

.. -ca.a nO. 87 Jogo após a Capelo.

f;'�\
.,I,..D

•

f.

_:,,'

VENDE-SE

..

·B A R
VENDE ..SE

TIRADENTES

j

RETIRARAM SUAS CANlJI·
DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclus.v., U
fabricadas em outros Estados,
retiraram' suas candidaturas,
,vara ceinar nos lares catarí

�f uenses,
- em vista da certíssí

, ma vitória <rio .aperttívo KNOT.

,�\\�O VJRG�.J � lIA � (,;"7p�WETZn INDUSTRIAL
JOI'o.JVILLE

I A Agonia
da lsmá
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos d nova. __...!f;:lceita.

- Mendaco - comc('!1 a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e
facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as ViDS I'es
-piratôrias. minando a sua energia, arrui
nando sua saúde. Jazendc-o sentir-se
pPematura!ll.ente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito Que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fác-il
rapidamente e completo alívio do .sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
M'endaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia, A nossarrarantia é a sua maior
proteção,

-

Mendaco A::��n�:.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

Ministerio. da fteronautica ii
QDINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL

l1dquira. TUDO de que necessita.r,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PAItCELADAM;EM:TE,
com 9.S VAlV1.'AGENS da. compra à, vi..,

�ervindo-Sé do
'

,

CREDI ARIO KNOT
..

SISTEMA

SNRS.
4SSINN4TES I

J.teupas
Calçado,

Móveis
Rádl."

Geladeiras
Bicicleta.
J6les

Livros
Chapéas
tnstal&.'lçõe, elétrlall e 1I.,,�t6r...

Artigos par. present••
Peles
Cas.cos .

Quaisquer artls"

Reclamem imediata'
mente qua'lquer' irra·
guJaridade na entrega
de seus inrnaas.

INDÚSTRIA, CpM!RCfO E SEGÚROS KNOT S. A.

h......... D••• ti l' ... U II 17 III.

....... lo ..

o SEU QQGANISMO

sempre em coser uma garrafinha. de

APERITIVO «K NO T»

.......* � i

QUEfXAS E RECLAMAÇõES
PR EZA DO I. EJ TOR: Se o que lhe

interessa e, realmente, uma providência
para endireitar o que estiver errado oo

para que al�uma falta Dão Bê repita: e

NAO ° escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encann

nhe-a
.

á SEC';;Jl.O' RECLAMAÇO��.
de O eSTADO. que o �"'so será levado
sem demora ao conhecimento de quem
,de direito, recebendo ,v. s. uma, informa·

�t) do resultado" embora em alguna ca-

80S não sejam publicado. nem a' rec'"
mação nem a providência to�da.

ESPECIÀLIDADE"
WETZEL JNDUHTHIAL-JOINVIlaLE ("'arco

,I .

�..� .,� •..,.�� ,

'PORNA A 'Q()flP,t\ �D '\ 1\TOnTSSíMA

B.R I'TO
O alíaiate indicado
Tiradentes. . 'I

, O Sahio

"VI:R(jEM
reglsl

. s��Ã� ylRofA�
.... '7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 O' ESTADO-Quarta.fel,a, 1 de Janeiro de '1947

o jovem le ardoroso atleta do Lira TeDis Clube, Odnei Li'ma dos Santos. mais
um,a -vez - demons"trGo 'iU8' '1Iraod'e- '�laHe�-' vence'ndo" briHlantemente, 'olltem�' 'a'
tradicj�Dal «Corrida �,e São Silv�stre». patr6ciD�da �el� !.A.C., após. sensacio- LDEONDal duelo com o veterano atl&ta FranCISco ASSIS SUlmara.es, do Barriga-Verde. 2,4,30,6,30 e 8,30 hrs ,_:M�EeR��
Em 3- lugar classificou-se Dinorte Jovino Vteira, do 14 H.V. N,a classifica�ão por ( ... e m���s��sOEre��i���S exigir)

equipe, venceu f} '14-
,

B�. V�, seguido, pelo Lira TeDis Clube. (inSPirwc� !a �p[�:iaO canção)
Corq : _ Vicente Oelestino

Antonia 'Marzullo

Direção de Gilda de -Abreu.
Amor! _ Sacr if'Icio! _ Ternu

ra! _ '.traição! _ Renúncia!
_ O maior aco:ntoo'�menlo cme

rnatográf'íco.
]';'0 'Pr'ogram:a: 1 _ Excursio

nando � Nac. Coop.
_ Preços: '_ ,

Odeon: ,Cr$ 6,00 _ 4,00 - 3,0&.
Ás 6,30 - Cr$ 6,00 (único).
TmperiaJ: Cr$ 4,00 (único).
Crianças maiores de 5 anos po

derão entrar nas sessões de:! B-

4,30 no Odeon ,e 5 hrs. no Impe-
,

Telegramas de solidariedade
Continuamos, hoje, a publicação Uruguay, ,.21 - Oongratulamo-,

......---,.------------------:--:--:c-:---- --,.:- i tivo sua índícaçãç 'J>ara governal!-:- 'de novos e expressivos telegramas nos com feliz .escolha de
-

vossa. datuea vossencia Govêrno EStado" cargo go"efri&ctúi; nosso Estado.

'I
W nossa t1Jerra, abraçando-o cor-

oo solidariedade recebidos pelo Excia. para candídato Governador desLiguei-me diretório U. D. N. des- Oscar ,Schmidt. dialmeme. José Laux.
_dr. Merbal R. da Silva, por moti- Estado vimos hipotecar nossa ir- te,município, afirmando-vos soli- Blumenau, 20 _ Pe.la feliz e ltoupava Sooa, 21 _ Felicita""
vo do lançamento de sua candida- r·eSlÍJI'ita solidariedade. Poy Benl<l,:r- dariedade. Cords. Saus. Manue,l R. aceI'tádí.s&i�a indicação D()}:lle dis-' mos V. Excia. feliz escolha .c3Ind.t
tura ao Govêrno ooIJlSlti,tuciOlIlal de,di e Cia. Fari!lJs ,e famí}fa. . tinto' gcw<errrador. Estado' a,presen-ldato, mais alto posto'nosso Estado..
Santa Catarina:

'

Blumenau, 19 - Gongratulo-me' Bom Retiro, '18 - Jubilosos re- tamos nossos sinceros' votos feli- 00nslÍgnando-v�s intei,ra soJi.darie-
Con.córc!tia, 21 _!_ Fe;lü�j,to presado com I1oss<o Estado feliz indicação cebemos notícias J.anç,almenbo can- cidades 'e iIl'te.ira ,solidariledade. dade e votos que decisão povo ca

<Goyêrno E s t a d o empr-estando seu nome, candidatura Govêrno, didatura voss·encia gov.el�nador Es- Leopoldo Colin Adolfo Hass. tariillense seja una,nime em ratifi
minha :solidaritedade. João Dias de enviando ao p1'·eza.dD arn.igo since- tooo. Apr-oveüamos ,(llportmüdade Blumenau, 20 _ �Ieus s'inceros cal' ma.ndato: Resp. sdlS. Cia Jensen

,Goss. ros cumprimento. Oswaldo No- para felicitá-lo p.or tão g'l;ande cumprimentos aoerLa.da indIcação Agricultura Ind\}stria Oomércio.
Concórdia, 21 - Congra,tulo-me bNlga. mel'ecida escolha. Ats . .sds. João vosso nome gowrnador Salnta Ca- funcionários 'e empregados.

,oom V. Excia. escolha \'<Osso nome Blumenau, 15 - Quei,ra aceitar Pedl'o de Souza, Arão Zangooio d<e tarina próximas eledções José No- Blumenau, 19, _' Reoeba emi-
,GovêrI1lado1' Estado hipotooa.ndlO so-' meu silncero leal e vibrante albrá- Sena e Carlos Souza. brega. ne,nt<e amigo efusivas congraJtula-
:lidariooad<e. Sds. ArLur João Lara. ço amigo sua candidatura governa- Bom Retiro, 19 - Dada acerta- Blumenau, 19 _ Ltwo ao1ilustre ções escolha seu nome futu:'a gü-

Concórdia, 20 - 'Hi!potéoo minha dor tão .bem aoeita todo ESltad{), da eJScolha, pre,sado Mnigo, govêr- amigo minhas congratulações I!l0- vernança Estado Seis. 'l'omehm
so1idaI1iedade vossa oandida,tura Sebastião Souza: no Estado. Estou solidário vossa

Govêl'no oosso ESltado com- sincero BluIDffilau, 19 - Apr€sento p1'e- candid3ltura abraços. Fiores OI i-

abraço. Fioravante' M3Jssolini. sa.do paJtricio e correli�ionário mi- v'eira.

Concórdia, 20 - F,e.lici,to presado nhas felicitações eScolha s<eLl no- Bom Retiro, 20 _ Hipolec�nd()
oonoorrâneo sua escolha Governa- me futuro gov'ernador Santa ,Cata- solidariedade a1)res�'lltado candi-

001' Esta.dlo e prêstando-lh;e minha rina. VioLor Hugo Baomgal'ten. dato Govêrno do E&\8.do pessOal
-solidariedade &Is. DOri:iÍ.ngós Ma- Bom Retiro; 18 - gânedOr esco- estrada Bom Reti,ro Lajes' Sauds.

€ohado de Lima. lha pI1esado amigo aI.to cargo go- Carlos Augusto Kuntz e José Pa-

Uruguay, �1 - Foi com satisfa- vernador nosso Estado, desde já lhano Mac<ed{).

iCão que I'ecebi notícia lançamento na qualidade membro dir,etório i Blumenau, 19 - Congratuil,o-me
candidatura eminente conterrâneo PSD aqui, formulo meus votos pa-I V. Excia,. mel'ecida es�otha para I
·Govêl'llo Estado. Com um forte rabeIlls aoortada escolha garantia: dirigir destinos S Catarina Sds.

'abraoo, apI'esooto a V. Excia a S-e- v:it6ria certa. Pedro A. Gonç.alves,' Josias Guimarães.

gurança de mi�ha irres-trila soli- Insp-etor Teroos. I 'Blumenau, 19 - Receba prezado

d�ri-edade. Valcte�r EgldlO - da Bom Retiro, 20 - Com reoebi- amigo meu abraço felicitações 00-

EI.rva. .

I
ID€-n10 notícia la.n�amen:o C!lJndi- 'wlha seu' nome candidato alto

A homenagem ao comandante
Epaminon das Chagas

. Domingo último, em sua SG- lejadores do Iate Clube e Ve-
de social, na-Pedra Grande, o Ileiros da Ilha. '

Iate Clube homenageou o ma- . ' .

jor-aviador Epaminondas Cha- O resultado fOI o seguinte:

gas, comandante da Base -la, Dívísâo Vencedor:
Aérea.

"
Adernar Nunes' Pires.

Compareceram inumeros 2a Divisão: Vencedor: Abe-
desportistas que tiveram ense- lardo Ferrari.
jo de felicitar o homenageado. 3a Divisão: Vencedor: Car-

Do programa das homena- los Cheríghiní.
geris constou uma regata a ve- Classe Aberta: Vencedor:
la, que teve o COllJCUll'SO dos ve- Francisco Furtado.

IMPORTADORA AMERICANA
COMERCIAL e TÉCNICA

JOSÉ IRMAosAXElRUD &

importodores atacadistas
end. Tal. «AXELRUD»

ivI�TRIZ: PORTO ALEGRE - RGS. 8 SUCURSAL - 1
RIO GRANDE - RGs. str ';UR3AL - 2 - CURITIBA � PR.

SUCURSAL DE FLORIANÓPOLIS:
atende provisoriamente no Laporfa Hotel.

DESEJAM AOS SEUS CLIENTES E, AMIGOS
UM FELIZ E PROSPERO

ANO NOVO
Agradecem Q todos os seus favorecedores a confiança.

as distinções e a pfeferencia que lhes foram
dispensadas no decorrtll' do ano que se finda.

Florictn6polis, 31 de dezembro de 1946.

/'7

Osmar Cunh1a, que justificou as Atenção: - Suspensas <todas as

razõej, da homenagem que iria entradas de favor.
ser prestada ao grande, /siniCero Os estudantes devem vir n.LlIÍ::-
e leal amigo de todos os espor- dos com suas cadernetas,
tes de Samta Catartna. . , .. .

,

.

A seguir o dr. Lothario Ro- IMPERIAL - ás 2 horas'
thfuohs presidente da F. A. C.I -"- Colossal Ma.tinf\e ,.

1) - Mancha da Vida. _" nO. 4!Jr
- .Nca. Coop.

'

2) - Puro Sangue de Kentucky
_ Shorf Color-ido.

.

3) _ Fox- Air-p lan News
Aitualtdades,

A MARCA DO ZORRO
Com: Tyrone Power Linda D31'

nell, Basil Bathbone '80 Eugene Pal

lelbLe,

Preço : Cr$ 3,00 (ún.ico).
"Irnp. 10 (dez) anos".

A F .. A. C. homenageou o coman
dante Martloelli

A benemérita Federação
Atlética Catartnense realizou
na noite do dia 20 de dezembro
uma homenagem ao grande
desportista conterraneo, Co
mandante Máximo MartineHi.

A tocante cerimônia teve

O dr. Lothário Paulo Rdhfuchs.· presid�nte dá F.A.C, no

momento em que oferecia a fl�mu/a com as cores da
entidade do et.let isrno berrig» verde ao comandante MaxI-
zno Martinelli, sob vibrantes aplausos dos presentes.

lugar na sede <da entidade eclé- presenteou 9 comandante Mar
tíca barriga-verde e esttverarn tínelll com uma Iindisslrna flâ
a assíetí-la as "mais expressívas mula da entidade vitoriosa.

figuras dia mundo 'desportivo E ��.:I hrzid
. -

o.' ncerramoo a U'ZI a reurua

barrIga-v.erde, La comparece-. fal C· d t M". ou o oman aru e aximo
ram os presidentes da F. C. D. e

M _. Ir
.

d
Federaeão e Vela e Motor, ipre-! .awlClne I .que, _

emociona .?'
sidentes de clubes e inúmeros disse da satisfação que lhe la

desportistas. I n'alma por tão tocante maní-

Abrindo' a sessão solene ta- I testaçâo de carinho dos espor
lou em nome da F. A. C. o dr.: tístas de Santa Catarina.

=;;;:;ç rnz ":r�mtr

r ial.
Censura: LlVíRE.

G

Aguardem --:- Domingo - O filme

Poesia: OONFLITO SENTIMEN:...
TAi� _ com John Hayne, Maureen

O'Hara e Connie Marshall.

VENDEM-SE
Um barco a vela, com 4

me tros aparelhamento com

I le to Tratar '" rua Vídal Ra
mos 45, das 12 às 18 horas.

CASA MISCELANEA distri
buidora doa·· Râdioa R. C. A

V;ctcr. Vâlvulaa e Di8C08.
RU8 Conselheiro Mafra
---�--------------�---

r

No Abrigo �e
Menores

vendfm-se muda. de
eucaliptos,

N a mesmo localidade ver e

trator com o vigio
Sirioco da Si}:vo,.

nesta

deseia ao� seuS fregueses e amigos

capital

,A Fili·al, da V.A.R.I.G.

BOAS FESTAS e que 1947 8e;a o'

ano de prosperidade.

---_._-�-----_ ..-----------

\ \
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DR. SAV.AS LACERDA
lIIJDiCa médico-cirúrgica de Olho.
_ OUvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
contato

1)l)l!f8ULTóRIO .- Felipe Schml
dto 8. Das 14 às 18 horas. '

",IDfl:NCIA - Conselheiro Ih-
fra, 77.

.

TELEFONES 1418 e 1204

Aus.nte

DR. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

,.
pu �iços de Cllnica Infantil da

�istêncla Municipal e de
Caridade

l7LfNICA MÉDICA.DE CRIANçü
ADULTOS

OON8ULTóRIO: Rua Nunes ....
lIIaacIo, 1 (Edlffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

JIilSIDItNCIA: Rua Marechal GuJ
lherme. 5 Fone 783

.
DR. ROLDÃO CONSONI

VDUJRGIA GERAL - ALTA CI.
&11BGIA - MOLÉSTIAS DI! ...
.,.- NHORAS - PARTOS ..

W'ormado pela Faculdade de Medi·
clnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por' .,...
w10I anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUplo Correia Neto
CJrurgla do estômago e vias m-
1tU'e.s... Intestinos delgado e groNO,
tlroide, rins, próstata, bexiga,
�, ovãrtos e tromnas. varíec
cale, hidrocele, vartzes e berna

CONSULTAS:
t1U 2 às 5 horas, à Rua Felpe
IIchmldt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso). Tel. 1.598.
AIlSID1J:NCIA: Rua Esteves JIl

nlor. 179; Tel. M 764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CI.,tNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspee\aJ..

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAP1A

Doenças do sangue e doe cervoe,

Doenças de senhor-as - Parto•.
Consultas diàriamente das 15 II. 18

boras.
Atende chamado. a qualquer hora.

inclusive durante a noite.
•

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..
Ies, 18. Fone 70�

1IlI:SID�NC1A: Avenida Trompo...ld.
62. Pone 166

DR. MARIO WENDRAUSEI
Direttw do Hospital "Nerê .. Ramos"
CLfNICA M�DICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Oure
Preto, 2 - esq. da Praça-1S de- No
"embro t�ltos da "Belo Horizonte")

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 hora••
Re.idência: R. Fe�ipe Scbmidt, 38

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -- "illS Urlnlirlas -

Doenças dos ln testinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisio,terapia - Infra vermelho,
ConSulta: Vitor Meireles, 28. .

Atende diariamente às 11,30 !la
.. l tarde, das 16 hs. em díante

Resid: Vldal Ramos, 66.
Fono> 1067

DR. MADEIRA NEVES'
M�dlco especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
.

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prlit!ca no Rio de Janeiro

Consultas diariamente.
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado -

.

Fone: 1,461 - ResidênCIa: Rua
Presidente Coutinho, 58

nn, BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Síflli ...

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SE'NHORAS -

SfFIiI.�LS AFEcçõES DA
P®LE _. RAIOS INFRA-VER
MEl.JHOS E ULTRAS-VI'OLETAS
Cons.: R. Felipe Scbmidt, 46 _

Das 4 às
-

6 horas,
Res.: R. D. Jaoime Câmar-a, 46

FONE 1648
.

"'" ..

Transportes regulares de cargas do pôrto de

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

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

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

TeLefone M. 8'34

SÃO FRANCISCn DO SUL para NQVl YORK
Inform ações com os Agen tes

Ftot ianópolis : - Carlos Hoepcke S/A - CI - T'etefone 1.212 { End teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke �/A - CI - .Telelone 6 MOOREMACK

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na·
eíonal de Medicina da Universlda
4. do Brasil). Médléo por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
I\U Mentais. Ex Interno da Santa

C t
..

-!Cua de Misericórdia, e Hosp!tal OU ra a Imlgra�ao"slquátrloco do Rio na Capital Jj. .

'

".
OLtNICA MÉD�1:t - DOENCA� Washington, (U. P.) -. O,

NERVOSAl'I d EJ
.

Th d I
_ Consultó!rlo: Edlflcio Am"Ua

sena ar .mler ·onlas, enl0- I
NETO crata de Oklahoma, pôs 'á tona!

- Rua Fel!pe Schmtdt, Consulta. _

Das 15 ás 18 horas -

. uma melindrosa questão nar- I
ttesidência: Rua Álvaro de Car.. lamentar ao declarar á im-lho nO 18 - Florianópolis.

Iprensa que toda a Imigração I

para os Estados Unidos deve'
ser suspensa imediatamente. I

� 'I'emos já muita gente neste

país " - declarou o senador.
O nove> Congresso, que se

reunirá em janeiro, discutirá a

proposta do' presidente T'ru
man para a liberalização das
leis ímlgratórías, afim-de ad
mítír-se milhares de refugia
dos.

O senador Thomas declarou

�ue não fará qualquer distin

çÍÍJo de raça ou nacionalidade,
pois deseja uma proibição ge
·ral.

CUni.ca exelusívarnen ta de crianças

I
.

Rua Saldanha Marinho, 16
.,. - .

Telefune M., 7�2 .:
-,_..,.._-=-."eiifJli..

DR.c!�U��per!2�TES I... Consultório: Rua Vitor MeiTeles, 26-
Telefone: 1,405

Consultas das 10 às 12 e das 14 as 18
REsidência: Rua Blurnenau, 22

Telefone: 1.623

DR. M. S. CAVALCANTI

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Povo, o seu dínamo ou

motor de
. arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Copy.,ghl da

Ibe liA ti roo //lANO? ln,

1 ... que a .pedra-pome é um

máneral arrojado pelos vulcões

por ocasião de suas erupçôes.
2. .. que as prímeiras libras

de chá que se venderam em

Londres custavam cêrca de dez
esterlinos.

3 ... que os antigos atletas

gregos e romanos submetiam
s'e a um regime rigoroso de

alimente.çâo tendo por base o

leite, o queij-o € oO,SI figos secos;
e que conríavam ás condições
nueríoívas dêsses produtos na

I turais a extrruo'rdin'ária forta-

Ile,za de' s-eus músculos ..
4. .. que há pOUlCO tempo foi

I

_,__..__ 'IA_..'_.._W�A _ I .._ _.._�..�,�...,.... 'Y:$u.�

COMPANBIA 16ALIANÇA ÍJA Bill-
'ociaGa 1m une - Sé".: ii IA tiA
mCEIrnIO� • TllA.NSPOKT1ê!

Cifras do ,Balanco de 1944�

CAPITAL E RESERVAs
ResponsBbi1idad�,
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. H.' G S. Medina Parm. Narbal AlI18S 0(1 Souza

f'arm. L. da Cosfa Avila

Exame de sangue.' Excrne poro verificação
de concer, Exame de uri.no I Exame poro

vàrificação da gravidez, Exame <le ·escarro.
Exame para verificação de doenç-;J.s do
pele I boca. cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Autovaccinos e transf.u!Jão de sangues,
�xame químico de farinhas, bebido.

café. ógualiJ. etc.

•

Sinistros pagos nOI> últimos li) anm

Responsabilidades «

98.687.816;30
76.736,401 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra. Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaqvim Barreto de Araujo
e José Abreu.

.

.-n--
--

" = 4"" = ••

I
.. -=_ 1 1 ..

I QU�R VESTlR-S·E COM CONfORTO E ELEGANCIA? IPROCURE A
\ \ ,

Alfaiataria Mello IRU>l Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

, I diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs; (ondas médias).
Horários de irradiações: - Das

10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em FlorianópoJis

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

I Vi'il�. sem :PIOmí!SOS !

LIVRARIA ROSA j

t Rua Deodoro, 33

Florianópoli!'
Livros novos f) usedo8, :
em diversos idioma;;.

ji ���!!���!,��
Fundado em 1935

Montageht ie rÓdios. Anlpli-

I ficadores-Tr.anami.llo:r
...

Mabrial importad... direta
mente do. U. 3. A.

, Proprietário
ütemsr Georges Honro

I
E�ecb e - Tecnico - Profi••iolla)

formado na Europa
Florian6poB.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

Novidades todas
semBna� ,,[

fundado um. banoo em Johns

town, :na P.ennsylvani'a, nos

Estado1s Unidos, es,pecialmente
para fazer empréstimos a pes
sôas que d0sejam se divo�cia,r.
5. .. que o camelo pode ca

minhar até 200 quilômetros
de a,lli.:rn.entos 'entre os 'e,squi
por dia.
6. " que quando há escaJSsês

maus da Terra de Baffin, no

mar do melSlmo no'me, ,próximo
ao Oceania ArtLoo, o.s V'e,lho.s de
ambos os· ,sexos deixam-se
morrer de fome V1oluntaria
mente .

ou GO estrangeiro.

i
A tende·encomendas de

,

obras editadas no BraR;)

,.J ,'.. !. I"l'f.
r1tA (da Fabricante e distribuidores das afamadas con- I.� 1'1 '1'.1 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran.

de sortimento de casemiras, riscados, brin.,
bons. ",baratos, algodões, ;morins' e aviam.ntos
p!1ra alfaiates. que ,recebe diretamenb

..

da.

II
melhora. fábrica., A Casa -A CAPITAL- chamo o atengão do. Snr.. Comerclant.s do interior no sentido de lhe fazerem uma

vi.ito onb. de �fetuol'em .uo. compras. MATRIZ em Florianópoli., -�rILIAIS'� em./' Blumertau e Lajes. .

......,=!!km'e�M+��smmmGm'&NBRaem-I§.--E&..iB9..�..�..� ma _ an m ��ma ..

\
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6 o ESTADO-Quarta ..feBra 1 de Janeiro de "47

o jovem, le ardoroso atleta do Lira TeDis Clube, Odnei Lima dos Santos. mais I,

um,a vez - demoBstroo -8-08' 'lIrand'e- '�las�e�:"veDc'endo' brilbant-emente, 'olltem�' 'a"
tradici�Dal «Corrida �,e São Silv�stre». patr6ciD�da �el,a !.A.C., 'após. sensacio- LDEONDal duelo com o veterano aüéta FranCISco ASSIS 6ulmaraes, do Barriga-Verde. 2,4,30,6,30 e 8,3Qhrs

Em 3- lugar classificou-se Dinarte Jovino Vieira, do 14 D.C. N.a classifica�ão por ( ... e

I equipe, venceu o' '14" B�, V., seguido, pelo Lira TeDis Clube. "

------

,
j

o dr.' Lothário Paulo Ro th iuch s. presidente dá F.A.C, no

momento em que oferecia a f!ftmula com as cores da
entidade do at leti srno berrig» verde ao comandante Maxl-
zno Martinelli, sob vibrantes aplausos dos presentes.

lugar na sede da entidade eclé- presenteou 9 comandante Mar
tíca barriga-verde e estiveram tinelli com uma Ilndisslma flâ
a assisti-la as rmaís expressiva-s mula da entidade vitoriosa.

figuras do mundo desportivo E ��rl luzld '-0., ncerramno a UZI a reunia

barrIga-v,erde, La comparece+ f 1 C' d t M". a ou o oman aru oe aximo
ram os presidentes da F. C. D. eM .....

·

Ilí
.

nado vendfm-se mudo. de
Federaeâo e Vela ,e Motor, ipTe-1 .3w"me I .que, _ emocio '.' eucaliptos.

T I d 'I·d· d d
sidentes de clubes e inúmeros dísse da satisfação que lhe la

No mesmo localidade ver e:

e egram'
"

as e SO I arle' a e desportístas. In'alma por tão tocante maní-
trator com o vigio

, fi

'

,

'

,

10:��n!�;:e s::s;� l�l��� ��, �'�!��: ���:i���r���.espor- Sirioco do Sil�a.
_

Continuamos, hoje, a publicação Uruguay, ,21 _ Congratulamo-
...... ...- --------.-: ------,,-! tívo sua indícaçãç "para ,g;over::na� ,

de novos e expressivos telegramas nos com feliz .escolha de vossa dà'tura vossoncia Govêrno EStado, cargo goV'efriâdhr nosso Estado.

'I
te nossa t1Jerra, abraçando-o cor-

oo solidariedade recebidos pelo Excia, para candidato Governador des1tguei-me diretório U. D. N. des- Oscar ,Schmidt. dialmerste. José Laux.
,dr. Aderbal R. da Silva, por motí- ffistado vimos 'hipotecar nossa ir- te,município, afirmando-vos soli- Blumenau 20 _ Pela feliz e Itoupava Seca, 21 _ F>elicit.a.-
vo do lançamento de sua candida- r,esillrita solidariedade. Poy Be,l'lla:r- darl·edad'e. Cord"s. SalIs. Manuel R. '

' , ,

f l' Ih d'acel'tadíssima indicaçã'Ü no,me dis- mos V. Excia. 6lZ esco a, ,ca.n, :t-
tura ao Govêrno ooMti,tucional de I di e Cia. Farias ,e famí}fa. tinto. govern'3ldar Estado' apresen-I dato, ma:i,s alto posto' nO&so Estado,
Santa Catarina: Blumenau, 19 _ Gongratul.o-me Bom Retiro, '18 - Jubilosos re- íamôs nossos sincéos vot.os feli- (lonslÍgnando-v,?s intei,ra solidarie-

Concórdia, 21 _!_ Fcl,ici,to presado ·com riOSSIÜ Estado feliz indicação cf.lbemos notícias Ianç,am8nbo can- cidades e inteira ,solidariledade. dade e votos que decisão povo ca

,Goyêrno E s t a d o empr-esltando seu nom'tl, candidatul'a Govêrno, didatura vo&sencia 8'ov,el'nador Es- Leopoldo Colin Adolfo Hass. tarirnense !Seja una.nime em ratifi
minha :sólirlariOOade. João Dias de enviando ao prezooD anúgo siúce- taifÍo. Apr-ovf.litamos ,oportmüdad€ Blumenau, 20 _ ileüs s'inceros car mllJndato. Resp. sds. Cia Jensern
,60.&s. ros cumprimento. Oswaldo No- para felicitá-lo por tão gl'ande cumprimentos acertada indi<lação Agricultura Industria Oomércio.

Concórdia, 21 - Congr3itulo-me bIlega. mel'ccida escolha. Ats. sds. Jaão
vosso nome gowrnador Samta Ca- fuooionários ,e empregados.

,,eom V. Excia. oocolha V'{)sso nome Blumenau, 15 -:- Qu€i,ra aceitar P�dl'o de Souza, Arão Zongacio de tarina próximas ele,jções José No- Blumena,u, 19, _' Rooeba emi-
,Govêrnador Estado bipote,ca.oolO so-

I

meu sitooero leal e vibrante aibrá- Sena e Carlos Souza. bre.ga. ne,nte amigo efusivas congr.wtula-
:lidaritedade. &is. Artur João Lara. ço ami·go sua candidatura governa- Bom Retiro, 19 - Dada acerta- Blumenau, 19 _ LflVo ao\ilustre ções escolha seu nome futu:'a go-

Concórdia, 20 - "Hipotéoo minha dor tão �em aceita todo Estiado. da escol,ha, pre,sauo amigo, govêr- amigo minhas congra!.ulações mo- vernança Estado Sds. '1'om>ehm
so1idaI1iedade vossa oandidatura Sebastião Souza: no Estado. Estou solidário vossa

Govêrno Il.Q,SSO EsrtadtO com' sincero Bl-llmemau, 19 _ Apresen!.o pre- candidaltur.a abraços. Fiores Oli-

abraço. Fioravante' Ma.ssolini. sado paJtríeio e correligionário mi- veira.

Concórdia, 20 _ F,e.Jici,to presado nhas felicitações e.&colha seu no- Bom Retiro, 20 _ Hipotecnndo,
oonl!errâneo sua escolha·Governa- me futuro gov'ernador Santa Ca.ta- soli<:lariedade apresentado candi

dor Estado e prestando-lhe minha rina. Viúwr Hugo Baomgal'1ten. dato Govêrno do E�f(ado pessOal'
solidariedade Seis. Domfngos Ma- Bom Retiro, 18 - saoedor esco- estrada Bom Retiro Làjês' Sauds.

chado die Lima.' lha pI1esado amigo aJ.to cargo' go- Carlos Augusto Kuntz e José Pa-

Uruguay, �1 _ Foi com satisfa- vernador nosso Estado, desde Ja lhano Macoedo.

!ião que l'e.cebi noUci,a lançamento na qualidade membro diretó�io i Blumena:u" 19 _

congratuiJ.o-me!candidatura eminente oonterrâneo PSD aqui, formulo meus votos pa-I V. Excia .• merecida e.s001�la para

'GOVêl'llO, ES�.
Com um forte rabens aoortada esoolha ga,rantia: dirigir destinos S Catarma Sds.,

'abraÇlO, apresEm o a V. Excia a se- vitória certa. Pedl'D A. Gonoalves, J.\)'sias Guimarães.

gurança de mi,n irreetrit.a soli- Inspetor Terms. " Blumenau, 19 _ Receba prezado
dariedade. Valdemar Egidio' da Bom Retiro, 20 _ Com reoebi- amigo meu abraço felicitações 88-

Si,lva. menta notícia lançamenLo candi- c.{)Ilha seu: nome candidato alto
I

I

(

homenagem ao comandante
Epamínen das Chagas

Domingo últímo, em sua S'G-,le?adOres do Iate Clube e Ve-
de social, na-Pedra Grande, o Ieíros da Ilha. ,.

Iate Clube homenageou o ma

jor-aviador Epaminondas Cha
gas, comandante da Base
Aérea.

"

Compareceram mumeros

desportistas que tiveram ense

jo de telícítar o homenageado.
Do programa das homena

gens constou uma regata a ve

la, que teve o COIliOUlTSO dos ve- Francisco Furtado.

A

o resultado foi, o Seguinte:
'la. Divisão Vencedor:

Adernar Nunes Pires.
2a Divisão: Vencedor: Abe

lardo Ferrari.
3a Divisão: Vencedor: Car

los Cheríghtní.
Classe Aberta: Vencedor:

IMPORTADORA AMERICANA
COMERCIAL e TÉCNICA

JOSÉ IRMAosAXELRUD &

importadores atacadistas
end. Tal. «AXELRUD»

J'
MATRIZ: PORTO ALEGRE· RGS. 8 SUCURSAL - 1

RIO GRANDE - RGS. SU .;URSAL - 2 - CURITIBA � PR.

SUCURSAL DE FLORIANÓPOLIS:
atende provisoriomente no Laport'a Hotel.

,I.

I
DESEJAM AOS SEUS CLIENTES E, AMIGOS

UM FELIZ E PROSPERO

ANO NOVO
Agradecem o todos os seus favorecedores a confiança,

os distinções e o prefereneia que lhes foram
dispensados no decorr�r do ano que se findo.

Florían6polis, 31 de dezembro de 1946.

o

f) ç
)

�

Osmar Cunha, que justífícou as Atenção: _ Suspensas ttodaa as

razões 'da homenagem que iria entradas de favor.
ser prestada ao grande.rsíncero Os estudantes devem vir n.L!n:
e leal amigo de todos os espor- dos com suas cadernetas.
tes de Samaa Catartna, . . .. . .

A seguir o dr. Lothario Ro- IMPERIAL _ ás 2 horas'

thfuchs presídeute da F. A. C. I -'- Colossal Ma.tinée "

1) _ Marcha da Vida -,,' nO. 4�
_ ,Nea. Coop.

'

2) _ Puro Sangue de Kentucky
_ ShOl�t Colorido.

'

3) _ Fax' Airplan News

Anualidades.
A MARCA DO ZORRO

Com: Tyrone Power Linda Dar

nell, Basil Rathbone 'e Eugene Pal -

Iette.
Preço : ,Cr$ 3,00 (único).
"Irnp, 10 (dez) anos".

A f .. A" C .. hemeaageeu O coman
dante Marhnellí

A benemérita Federação
Atlética Oatarínense realizou
na noite do dia 20 de dezembro
uma homenagem ao grande
desportista conterraneo, Co
mandante Máximo MartineUi.

A tocamte cerimônia teve

IMPERIAL
'_ 5 e 7,30

mais si, o publico exigir)
Sessões Elegantes
O ÉBRIO

(inspirado na próp ia canção)
Corq : _ Vicente Celestino

Antonia 'Marzullo
Dir-eção de Gilda de ·Abre.u.
Amor! _ Sacrificio! _ Ternu

ra! _ 'I'ra ição l _ Renúncia!
_ O maior acolltoo'imenLo cme

matográf'ico.
No 'Prbgra;ma: 1 _ Excursio

nando � Nac. Coop.
_ Preços: _

Odeon: ,Cr$ 6,00 _ 4,00 - 3,00:.
ÁS 6,30 _ Cr$ 6,00 (úníco) .

ImperiaJ: Cr$ 4,00 (único).
Crianças maiores de 5 anos po-

derão entrar nas sessões de:! 6-

4,30 110 Odeon ,e 5 hrs, no ImP4-'
rial,
Censura: LIViRE.

,

'

o

Aguardem =r: Domingo _ O filme

Poesia: OONFLITO SENTIMEN'
'l'AT� _ com John Hayrre, Maureen

O'Hara e Connie Marshall.

VENDEM-SE
Um barco a vela, com 4

m- tros aparelhamento com

I le to Tratar "I rua Vídal Ra
mos 45. das 12 às 18 horas.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Râdios R. C. A

v-etor, Vâlvulas e Di8C08.
R1JS Conselheiro Mafra
---�--------------�---

No, Abrigo de
�enores

nesta

deseja 803 seuS fregueses e amigos

capital

A .FiliaL da V.A.R.I.G..

BOAS FESTAS e que 1947 seia o'

ano de prosperidade.

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

I
, t
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Cllnlca exclusivamente de crianças

I
.

Rua Saldanha Maeínho, 16
�� Telefone M. 732 ..;.: �.::::...�' .'.g�PlrIll
DR.clí!7�U��per���TES I� Consultório: Rua Vitor MeiTeles, 26,

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

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

,

DR. NEWTON O'AVILA
Operaçôes - V'las Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus _ Hemorroidas. TratameD

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
ConSUlta: Vitor Meireles, 28. '

Atende dlarlamente às ll,� !Is
.. l tarde, das 16 hs. em dtante

Resid: Vldal Ramos, 66.
FOD"" 1067

DR. MADEIRA NEVES
Mlidlco especialista em DOENÇAS

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

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRiO:
Rua Jollo Pinto n. 7 sobrado -

Fone: 1.461 - Resldênda: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
clonaI de Medicina da Unlverslda
4e do Brasil). MédiCo por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
fIU Mentais. Ex interno da Santa
CUa de Misericórdia, e Hospital
"slq·uAtrko do Rio na Capital li.

deral
OLrNICA MÊDI�A - DOlilNCAp

NERvOSAi'1
- Consultó!rlo: Edlflclo Am4l111

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consult.u

Das 15 ás 18 horas -

Ilealdêncla: Rua Alvaro de Ca""
lho nO 18 - Florlan6polis.

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de SífHls

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS _

SfF])I;IS AFEcçõES DA
PELE _. RAIo.S INFRA-VER
MEI1HOS E ULTRAS-VlIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 _

Das 4 às' 6 horas.
Res.: R. D. Jatime Câmara, 46

Fo.NE 1648
'

DR. SAVAS LACERDA
llJ!Dica médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz _ Garganta.

Preacrição de lentes de
contato

IN)N8ULTóRIO ,_ Felipe Scbrol.
dt, 8. Das 14 às 18 horas. '

_WaNCIA - Conselheiro Ih·
fra, 77.

.

TELEFONES 1418 e 1204

Aus�nle

DR. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

•
pu l!Jervlços de Cl1nlca Infantll C.

..u.lstência Municipal e de
Caridade

(1LINICA MÉDICA - DE CRIANÇA8
ADULTOS

CON8ULTóRIO: Rua N1UlC!l ....
.....0. 7 (Edlffclo S. FI'anclsco).
Consultas das 2 às 6 horas

IUilSID�NCIA: Rua Marechal Gul.
lherme, 5 Fone 783

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório _ Rua João Pinto n. 7
. - Sobrado _ Telefone 1.461
Residência _ Rua Sete de Setembro
_ (Edifício r. A. P. da Estiva)

TeLefone M. 8'34

I
. DR. ROLDÃO CONSONI

CJlWRGIA GERAL - ALTA CI.
IlURGIA _ MOLÉSTIAS DIIl ....
••.. NHORAS - PARTOS ,_

�do pela Faculdade ce MedI·
etana da Universidade de 840

Paulo, onde foi assistente por' l'a.
W10s anos do Serviço Cirúrgico CIo

Prof. Alípio Correia Neto
CJrurgla do estômago e vias bl·
tJarel!.> Intestinos delgado e grouo.
tlrolde, rins, próstata, bexiga.

!Mero, ovArlos e tromnas. Varlco
ale. hldrocele, vartees e herna

CONSUVl'AS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felp.
kbroldt, 21 (altos da Casa Pa.

raíso) , Tel. 1.598.
AIlSWIllNCIA: Rua Esteves Jil

níor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
ll6dico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cSPec!1a).

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAFIA

Doenças do sangue e doa cervos.

Doenças de senhor-as - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
.a.tellde chamado. a qualquer hora.

inclusive durante a noite.
•

CONSULTóRIO.: Rua Vitor Meir.
les, 18. Fone 70�

IIlESID�NC1A: Avenida Trompo...Id.
62. 1"0ne 766

D�. MARIO _WENDHAUSEftDwettw do Hospital "Nerê« Romar"
CLtNICA MÉDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Oure
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de- No

, 1J'eD1bro \!ltos da "Belo Horizonte")
Te!. 1545

Consultas: das 4 ás 6 boras.
Re.idência: R. Fe!.ipe Schmidt, 38

- 1"0ne manual 812

DR. M. S. CAVALCANTI

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO PRANCISCO DO SUL NOVA YORK

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a, o seu dínamo ou

motor de
.
arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

rie , 94

para

_8. :fi!qp"" Ullll��.............,..__.._.....t ........_,_....._......""'1"�,��._"'�

COMPANIDA "ALIANÇA ÍlA Blli\W
'ml'uia61a I" une - Séd.: I A �"..
IIfCE1fDIO� B TBANSPOllT'M8

Cifras do ,BalaDCo de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadl')'
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

Inform ações com os Age'n te9

Ftor ianópolis : - Carlos HoepckeSjA . C1- T'eterone 1.212 ( Eod teleg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke �jA - CI - 'I'ete lone 6 MOOREMACK

•

Sinistros pagos nOb últimos I\) aom.

Responsabilidades c

98.687.816;30
76.736,401 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaqvim Barreto de Araujo
e José Abreu.

r6 (. Fabricante e distribuidores das afamados con- Ili '1'1 fecções °DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

,
de sortimento de casemiras, riscados. brin.
bana e ",baratoa. algodõos, ;morins

.

e aviamentoa

fábrica.. A Casa ·A CAP'ITA"L· chama a atenl'tão dOIl
para alfaiates. que ,recebe diretamente da.

I'.. Snr•• Comerclant•• do interior no sentido de lhe fnzerem"uma

I vi.ita anh. de �fetuorem .ua. compra•. MATRIZ em Florian6poli•• -�FILIAIS':em.t Blumer\au e Lajes.
____.m__ifi_..__�RS�q_.D®_$@�WM.u....iWM =_aa ..I .._m ..�------..--

,.

"
melhoree

Vontra a, imigração !
Washington, (U. P.) -. O.

senador Elmer Thomas, demo.-I
crata de Oklahoma, pôs 'á tona!
uma melindrosa questão par-:
lamentar ao declarar á im

prensa que toda a imigração. i
para oe Estados Unidos deve

I

ser suspensa imedíatamenre. I

"T.emos já muita gente neste

país" - declarou o. senador.
O novo Congresso, que se

reunirá em janeiro, discutirá a

proposta do' presidente T'ru
rnan para a liberalização das
leis tmígratórías, afim-de ad
mítír-se milhares de refugia
dos.

O senador Thomas declarou

�ue não. fará qualquer distin

ção de raça ou nacionalidade,
pois deseja uma proibição ge
'ral.

.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr. B. -

G S. Medina' Farm. NarbaJ Alus Oll Souza
rarm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exa.me p'ara verificação
de ccmcer , Exame de ur inc , Exame 3)oro

varificação da gravidez. Exame <le 'escorro,
Ex.me para verificação de doenç�s do
pele. boca • cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções •

Autovaccinos e translu:.ão de sangues,
l:.xama químico de farinhas. bebida.

café. ógua&l, etc.I�-------------....I...... I........_.....

QU�R VESTlR·S·E COM CONFORTO E ELEGANCIA? I"

PROCURE A
\ .. \

Alfaiataria Mello
ii

IRu'l Felippe Schmidt 22 - Sobrado

i Laboratório
j Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Mentage'm ie rádios, Al'11pli-

I ficadoreS-Tr,anami.IIOl'e.Matarial importad... direta'
mente do. U. 3. A.
. Proprietário

OtOntilr Georges Bohrn

I
E�ec:tle - Tecnico - Profí..ioJ1aJ

formado na Europa
Flol'ian6pol�a

J:lU(l João Pinto n. 29 .- Sob.

(oPYrl9h1 da

TheHlitl rooHlARD?lnl'

1 ... que a .pedra-porne é um

mdneral arrojado pelos vulcões

por ocasião de suas erupções,
2. .. que as prímeiras libras

de chá que se venderam em

Londres custavam cêrca de dez
esterlinos. .

3. .. que os antigos atletas
gregos e romanos submettam
s'e a um regime rigoroso de

alimentação tendo. por base o

lei:te, o queijo e os figos secos:

e que couuâavam 'ás condições
nuórítdvas dêsses produtos na-

I rurais a extraJordinária forta-

Ileza de' s'eus mÚis·culos. '

4 ... que há pOuiCO temp<o foi

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

i I
diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
97r0 Klcs, (ondas médias).

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

Representante em FlorianópoJis
D. F'. DE AQUINO

Red. do Jornal «O ESTADO>)-

I VI,lle, sem :promiSSOS �
LIVRARIA ROSA;

I Rua D�odoro. 33

Florianópoli!'
Livros novos e usedos, :
em .diverso!l idioma;;.

fundado. um b.anGo em Johns

to.wn, :na P.ennsylvania, nos

Estado.,s Unidos, ,es,pecialmente
para fazer empréstimo.s a pes
sôas que d0sejam se div'Ü'rtCia,r.

5 ... que o. camelo. pode ca

minhar até 200 quilômetros
de aIlirnentos entre os ·es:qui
po.r dia.

6 ... que quando há esca;ssêlS
maus da Terra de Baffin, no.

mar do. m·e,stmo. nome, ,próximo
ao. OceanJo. ArtiGO, 0.,8 v·e,lho.s de

ambos os' -sexos deixam-se
morrer de fome V'oluntaria
mente.

. ...,.. ....... -'.. ...,-, ..-.�-...�_ ..

ou fia estrangeiro.

A tende'encomendas de
obras editadas no BraRiJ i

Novidades todes
semana�
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I todos os seus, amigos e favorecedores . O ESTADO cumptimenla,l
cordialmente na festiva data de hoje, al�ejando-Ihes 'faria' messe:

de venturas durante todo o ano de '1947.
. /

\

,

Assim, "ao se nos abrirem as

portais de um, novo ano, af'igul'll
se-nos escutar, de permeio às ale

grias do momento, as esptmsões de

júbilo C01n que, ha 365 dias, tes
tejanamos o mesmo .acontecimevüo.
É certo que feneceram muitas

Presentemente o funcionário .....úblic ' d I t· ., esperanças e muitos sonhos se .ii-

b d d ' p O goza e re a ,Iva 11- l' d
.,

M
. ert a e _pob�ica e econômica. Politica porque, com o voto se- utra"!" .

e U7nl J�dnedtro
a outro. j as

ere o, nao ha recear as persegufções d t· f t
a propria ve OCt a e com que uns

'" O exeeu IVO, ·a O comum
na velha república· econômica, de ve tuaí t I

e outros toram tragados pelo tem-

dO' z que os a uaas proveu os .

o functonalísmo estadual e feder'aI e t-· I
po, tornarum 'menos fundos os sul-

, , s ao, Inegave mente .

eompatíveís com aépoca.' 'I cos do sofrimento em nossa alma.

. �liás, quanto á liberdade política, I'eferentemente ao fun-
� Eis. porque, na auro1'(t de 194.7,

eíonãrto estadual queremos crer que mes t
desculpando os desenganos de

_, mo sem o vo o seere-
.

to nao haveria restrições; é o que se conclue, dos vários exem-
1946, .1'er:ovamos esperanç�s e j.e1·-}'los que temos de funcionários que f t d tdd
consiituimos sonhos, contiamtes ue

.

, o _, azem par e e par I os á' f tpolítíeos nao situacionistas e que não sofrem • _ que ser mats· ar�a a messe l;e
alguma, persegulçao venturas na nova Jornada do se-

,

� o

O �ue há de interessante nisso tudo é o julgamento dos
culo XX.

,

.

OpOSICIOnIstas com referência aos f
. ,.

âblí
O mundo, na luta pela sua 1 ees-

unclonanos pu ICOS per- - . .

l'
.

tencentes ao PSD No seu ente d
'

h'· ld � truturação economtca e po itica.
, •.• , . n er, so a slncerl aue nos, .

sentimentos p'olíticos do funcíuná o

'bl· d'
. dar.a novos passos na estrada dos

" , ... , ,arlO pu ICO, quan O estej '. ..

pertence á oposição. Fora disso o funcionário não está exer- enten�t'fnenl08 e da tuirmonia 1{,'/'/':1-

f'end? d�mocracia e sim acompanhando o govêrno, não porlversa. . "
.

convrceao mas por' medo de pe d
,As (01 ças . matei ialistas, C(/(JI(

�. , r er o empreg'o. .

Para êles para os da opo i
-

f
. ,. . vez mcl1.S desmascaradas na sua

ee ao P S. D' é um tímido � Çd�o"do unclOnt�rtlOd que perten- [aina inçraia de brutalizar o 110-
, . •• . , um, ln IVI uo sem a ,I u es, um Igno- ,- ,

drante que não sabe qual se i °t d domem, 1 ecuarao ante o isrcpeto o

"

, Ja O conceI·O e emocracIa; ao re- ,
,

ves aquele que Integra a h te
o..

tasv
é bom senso que volta? a aos povos, .

" . ou S os S OposlClonls as, e um homem ' .

'ddigno cidadão de atit d d r íd t d
e o eS121T·tta de traterni 'ade reter-

, U es e mr as, apon a o como exemplo ruirá aos corações.a ser seguido.
E tã

- É sob. esses au.spicios que o novo
n ao nao pode o cidadão funcionário público, pertencer

ao Partido S
.

I D 't· o - ,. ano se tmcw.

p t d
o �CIa ��OC!'t:c� _lwrS�onvlcçao prõpríat Sob O I Que badalem, pois, os sinos, re-on O e VIS ,a OpOSICIOnIS ,nao. o pertencem ao P. S. D. os oetindo no espaço, as nossas can-

que têm medo de manírestar-se, LI
'

N-
, ções de festa. E em todos os lares

, _ ao_ e �e estranhar no entanto, êsse pensamento da' opo- reine fi paz e a felicidade.
siçao, nao e de estranhar porque ela, a 'oposição, 'Vê, no ínn- JOÃO FRAINERclonárfo de hoje, o funcionário de 15 anos passados, e, naque
le tempo, realmente, as coisas eram diferentes. Mal remune
rado, recebendo vencimento em vales, perseguido pelos chefes
polítíeos, era, na verdade, dificil que o funcionário pertences
se ao partido da situação, expontaneamente.

Hoje é diferente. O funcionário público ganha o suficien
te para manter-se e recebe o vencimento rígorosamente em

S. Paulo, 31 (E.) - Interpreta

dia. Não sofre perseguições políticas embora pertença a êste
(lo pela imprensa, o, deputado Au-

,

I
• relíano Leite declarou:

ou aque e partido. E esta situa�,ão de relativa independência
'1 Ih f

' - "Pelo que verifiquei no Rio
(eu- e, ao uncionario do Estado, o Govêrno Nerêu Ramos.
Acabaram-se os vales e os pagamentos atrasados. Findaram-se
as remoções políticas e as nomeações de afilhados. Natural,
j-oís, que o funcionário Integre o Partido Socíal,Democrático o

porque sabe que Aderbal Ramos da Silva há de continuar a

dar valor a êsse construtor anônimo da economia catarinense: naval, pois somente depois <lo dia

O funcionário público estadual. 19 de janeiro é que poderá rece

ber a sua aprovação, pelo voto do

�1��t;: ���'����a���a f�;'IViPJI�c�e�i3� Jrp�n����.jd�e� fr��,�srd!
a entrega do di1_)loma aos 'alunos terminaram' novas restrições para isolar completamente o t;;'P
qrue üompletaam o curso de aper- ritórÍo do San·e do resto dn Alema,nha, ao proibirem fi, aus�
feiçoamen1Jo UM A. Teixeira d,,: da ,de qualquer habitante local por mais ae 72 horas, da :1e-
Freitas.

.

p:ião, e a entrada de alemães '110 Sarre, exceto em dadas cir-
Ao ato compare:cerá sr. Inter- (·unstâncias. Toda aquela rica região mineira está sendo pa--

ventor Fed,eral e alta,s autoridades trulhada intensamente por soldados e g'uardas aduaneiros com,

do Estado b€m como militares 'e ordem de abrir fog'o contra quem quer que: tente"cruz-ar a iron-"
eclesiasticas. teira.

'lorlanóPoh', , rito:· Janeiro de 1947 '

[uncíoncdro pubhco
e a

.política

CESAR AUGUSTO

Partido Social Democralico
O Partido' Social Democrático, avisa aos seus cOlorelig'io

nários e amigos que a ressalva termina no dia 4 do corrente.
Devendo os intereSsados procurarem o escrió,ttio do Par

titio para informações.
O encarregado do $erviço
AmONSO L. DE ASSIS

,Congress;o E:uca,isti,cO
O sr. dr. Udo Deeke, Interventor Federal. acompanhado

do dr. Ylma.r Corrêa; Presidente do Conselho· Adminis.trativo
do Estado, e do Ten. Salomão Arruda Câmara, Ajudante de
Ordens da Interventoria Federal, esteve, a 29 do corrente, em
Cresciuma, afim-de assistir ás solenidades de encerramento do
(,ong'resso Eucarístico realizado naquela cidade.

Foram presidentes de honra do Cong'resso os exmos. srs.
dr. Nerêu Ramos, Vice-Presidente da Republica e D. Joaquim
Doming'ues de Olheira, Arcebispo ])Ietropolitano, que presidiu
e celebrou toda.s as cerimônias ali realizadas.

Estiveram presentes ás solenidades o Cap. Ajudante de
Ordens, representante do sr. Interventor Federal no Rio Gran
de do Sul, o exmo. sr,. D. José Baréa, Bispo diocesa,no de Ca
::das, o exmo. sr. D. João Cândido de Caxias, Bispo prelado -da
cidade de Vacaria"o sr. Addo Caldas Faraco, Prefeito Munici
pal de Cresciuma, o sr. dr. Ad:roald.o Mesquita, Deputado Fe
�era1 e li�er Católico no Estado do .Rio Grande do Sul, e Ou-

tras altas '�utoridades civis, militares e eclesiásticas.
.

As cerHl!ônias de encerramento do Congresso revestiram
tie de g-rande brilhantismo.

1947
• A neriiqem. do proçresso, ete

• • trizando a nossa vida, faz-
1toS C1le1-' que cor1'ie1n mais velo

zes os dias.re mais rápidos se es-

coam os meses ..

,

c

Abono de
«carnaval)

fi

e de acõrdo com as palavras do

sr; Pizza Sobrinho, o abono de

Natal ao funcionalismo deixará
de ser de- Natal para' ser de ear-

plenárto",

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

Diversos aspetcs da excursão d« Caravana da Vitória
pelo interior do Estado, por entre o delirante

entusiasmo do povo

P"
.

rameira
III •

atomlcauZlna
LÜ'nd'l'es, 31 (U. P.) - Será ini- r.ó,a o "Evenilng Standard", acres-·

I ci·ada brevemGl1!f.,e iI.' con,sll'ução da eentando que a usina Icomeçará a

i)l'imeil'a llsina de enpl'gia aWmi- fUilloionà:r, parra nns ,experimentais ...
ca na Grã Bl'etanha. J� o que afir- provavelme'l1t'e dentro de dois anos_

�1tE'liu�LIIR�=:�i��
I�III['11'"I"

..A:J.EEC O'I5?DO

..' íl. .. . ... ,O, O iijI/OURO Ca8!W80:

,
,. i Eli!;uurm- = ..1 \)

.\

I .
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