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Em Itajai, a 18 de dezembro, os operários I! as (Jla�ses menos ·l�recidas da fortuna, consagra
ram o candidato do P .S.D., em um comicio-Qlonstro. Ai está a PlOlâ de que os pequenos se não
d�ilam' lograr por favores e lembranças, que só lhes são feitos DOS anos e nas vésperas de elet-

. ções. Dai, também. o haver declarado um modesto e altivo. trabalhador: «O nosso voto, a 19
de janeiro, não será, apenas, uma .bomenagem ao dr. Aderbal R. da Silva; será, ainda, uma vingança»•••

I

o Pantido SOCIAL DEi\IOCRATICO e o Partido TR..<\BALHIS'l'A
BJL.<\SILEIRO sugerem ao conciente e livre elei'torado catar í

nense, os seguintes nomes, por todos os títulos Despeitados ,e

ilustres:

o .� �,TIG@ D�,I.O, DE, SANTA CATARINA

Proprl.&a�o o Dlretor-GeIleDte: SIDNEI Nf:tCETI ....:. Diretor:' BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

•
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Caravana da Vitó
•

ria
Cresce, dia a dia, o

Aderbal
Dr. Locio Correa

entusiasmo pela
Ramos da Silva

candidatura

Prosseguindo erp sua triunfal
excursão ,pelo interior do Estado,
seguiu ontem, para Rodeio e mu-

No Oratório Dom Bosco, peran
te enorme assistência de colonos,
de destacadas figuras do comércío
e da 'indústria, falaram o sr. Lean
dro Longo, candidato a deputado,
'drs. Loherto Leal, Biasi Faraco e o

sr. Antônio Gomes Almeida, sendo
todos entusiastieamente aplaudi
dos,
Por fim falou o' dr . Aderhal R.

da 'Si,lva, que foi actamadíssímo

Hoje á noi [;e a Caravana da Vi
tória n'alizará grandioso cormcio

na -cidade de 'I'imhó, onde reina um

erutusiasmo in'" i "cutivel pela oan

ddaítura Aderhal R. da Silva.

Para Governador do Estado:

DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA

Para Senadores:.·
DR. LúCIO GORREA

DR. FRANCI,sCO BENJAMIN. GALLOTTI

Para Suplentes de Senadol\es:

DR. AGRIPA DE CASTRO FARIA

DR. ERNANI BITENCODRT COTRIN

PROFESSOR ORLANDO BRASIL

ROBERTO GROSSEMBA<CHER
Suplentes do SeIlia,dor el'eiLo em 1945:

CARLOS DA GOSTA PEREIRA
DR. ROGÉRIO VIEIRA

HANS JORDAN
Para Deputado Federal :

DR. JOAQUIM FIúZA RAMOS

Para Sl1p11ntes de Deputados:
DR ARISTIDES T..ARGDRA

DR. LEOBERTO LEAL

'.

•

Senador Ivo
d'''quino
0!!nrÜlntl'a-�e na �capi1al, onde

v4j'1l 'j)a�'f.:fll' as J,e'5Là::> de fim de

... Dr, Rsusl Scheeier, cari- ano, o ilnslre 'pal'lamenlar catarí-
Conforme. friiVenws'- oportunída- didáto a deputado pelo nense, S011U'Lior Ivo d'Aquímo.

de de no ticiar, fOI acolhida com eleitorado pessedista de S. excia. roi aqui recebido com

gerais simpatias, a candidatura do Brusque, e uma figura 005 melhores votos de boas vindas
dr. Lúcio Correa, a senador da Re- de grande prestígio nos dos seus numerosos amigos e ad-

'J)úbJi,ca.. meios sociais daquela' mírajlores.
Cidadão de destacados predica- região F'igura de relevo no cenárío po-

dos de irnteligência, caráter ínte- lítico 'e iuteleotual do Estado, o

gro e patriota sincero, soube sem- nicípios vizinhos, a Caravana da senador Ivo d'Aquino vem se de

pre impor-se ao respeito de todos Vitória, que, ,eun toda a palite, vem sompenbando de maneira Dobre e

pela sua atuação pública e soeiar, encontrando um entusiasmo s':m- hrilhanoe do mandato flue.(J povo
Santa Catarina terá pois, no fi-- pre crescente de representativos lhe confíou.

lho ilustre, um digno representan- elementos de todas as classes so- 'Sua voz sempre se fez ouvir em

te na Câmara Alta e muito espera
ciais. I ..J .'

t d'-' pro 'lIOS superiores ll1 eresses o

de suas atividades ,e da sua supe-, A propósito ontem mesmo rece- Estado e da Nação, que á sua cul-
r.íor compreensão das cousas. bemos o segumte comunicado .tele- tura e ao' seu alto patriotísrno de-

S. S., que é figura de real pres- gráfico: vern assmalados serviços.
tigio no norae do Estado, para lá Arrozoeira, 2 (Estado) - Depois Honra-se, 'por isto, o nosso Es-

seguirá hoje, em :p:ro.8's·eg1uime:nto de uma viagem de. contínuas ma- rbardo na cultura e no trabalho CÍ

á campanha polttíca do PSD, sendo nífestaçõas de eolidaríedade, ehe- víco do digno conterraneo, a quem
diversas 3JS homenagens já pro- gou aqui a Caravana da Vitória, wpl'«}sellltarnos os nossos cumpri
gramadas para recepcionar 'o fu- que realizou um empolgante co- montas com votos de feliz estada
turo senador. mício. entre nós.

I
1-

o dr .. Nerêu Ramos e. a Ala Moça
do Partido Social Democrático
O Acadê�ico Ubaldo BrisigheIli, Presidente da Com. Exec, da Ala

Acadêmica do P. '8. D., recebeu, o seguinte telegrama:
Muito grato- atenciosa comunicação seu telegrama 23. Não me sur

preende iniciativa dos nneus jovens patrícios sempre prontos a partici
par das boas causas. Queira transmitir demais signatários telegrama ma

nifestação.' meu muito apreço. NERBU RAMOS '

o futuro regime espanhol
LONDRES, 2 (U. P.) - O correspon,deute do "J'imes" em Madrid

informou hoje que os círculos de informações madrtlhenos [ulgam cer

t,l a notícia de' que todos os partidos espanhois exceção do carlista e

comunista, assinaram um pacto para formação de um govêrno de coa

lisão na Espanha, cuja finalidade [seria realizar iUl!l plebiscito afim-de

I determinar qual o próximo regime que o povo espanhol escolheria. O

'mesm.o correspondente acrescentou que tal notícia .eausou sensação na

Espanha, principalmente em Barcelona..ICompromelida a embaixada .

russa Eleições a 30
: PARIS,2 (U. P.) - O mistério que 'cerca ainda a partida do diplo- de Marco

I -t Id d
·

Imata brasileiro.vdr. João Soares de Pina, de Moscou. atingiu seu ponto
...

ÇOI aram so a os IDg eses::����:teoq:f:!:: :;; a��::�;�'::sp:::s:eg::c:::n::�:::sea:m��::::� noHI������g�'r�â����t�nünc�o:Ov:�� ,

O J'erusalém, 2 (D. P.) - Ao pros- luta "com a ,policia, que foi obriga-
tempo, a dar maiores detalhes sôbre o incidente de que foi um dos pro- foram fixadas para o dia 3 de

. . ". I'
. . . ,. 1

. -

I' rt· segUIrem hOJe o exercüo e a po J- da a alv,eja-Io.
tag;omstas num restaurante de Moscou e que o obrIgou a 'Sair da Russla. março, as e elçoes par amen aIes, , , . , Os oll,tros "oram trazl'dos a Je-'.

, ,., _ d E· t d 1 AI . h f Cla brItaDJlc.as as buscas para a ,

Soares de Pma declarou ao INS que 'o. Itamarab era 1) umco orgao os s a os. (a eman a que a-
.

. r'

G.ue po,deria fornecer maiores detalhes em tô�no do assunt'o assim co'�o I
zem parte da zona de ocupação bri-, CllJptu�ll: .d'a n:embros da h�t'Lln z�aJ

. ,. . . .

"
.

, Leuml, lmph:cadros no aço I, ameneo,
funclOnarIos brasIleiros reSidentes em Paris. ..._ tallJ.ca.

,

'1" d ,. 'l"adomJngo u elmO, e quaero mI lu -

No entan,to, o diplomata brasileiro disse ao INS que "tudo que posso res britâni.c'Os, interrogall'am 1.300

, dizer é que ,não estava embriagado no dia do incidente. Flutuará novamente judeus ,em tr,es aldeias da costa e

Com a pele morena e sorridente, Soares de Pina recebeu () corres� detiveram mais de 100 SIlJsp·eito,s.
J><'ndente do Internacional News Service em seu aposento no Hotel Cla- Paris, 2 (U. P.) - Uma informa- As iu'VesUgações tiveram lug.rur em

ridge, desta capital. Sua acolhida foi afável, porém cheia ,de J:eticências ção oficial da üompangil Generale Natava, Petah Tinva e RiS'110 Le

diplomáticas. Transatlalllrtic, rev,ela que o luxuoso Zion. Sómoorte 20 dos iIl!terrogadüs
"A Rússia é um país muito interessante, e não voltarei para lá" - ex-linelr alemão "Europa", semi- foram levados para 'campos de con

afirmou num momento de maior expansão, e segurando um gorro cosa- afundado, no po�to de Hav·r,e, em oentração, em Latroun. _O membro

co de côr vermelha que se adaptava muito. bem quando o provo\!., Soares virtude de il:er-se chocado contra ó da Irgun, AbrÇlihm Mi,zhezi que foi

;�l de Pina disse: "foi o mais bonito que pude encontrar'�. ,Casco do transatlântko "Paris", detido juntamoote com outros qua-
Ter,mi,nou insistindo que não tem o hábito de se embriagar. será posto a flurtuar nnvamente em Lro suspeitas. faleceu posterior-

)� . '

Fica assim comprometida a embaixada russa .no Brasil, que infor- 1948. O "EurOipa" tem atualmente menir no haspital, ,em eonsequen-
Omo

DNJU e contrário.' ,o iI1,ome de Liberree". cia dos ferimentos reeebidos na

�I1� � � "_»)_�__;) _

rusalem, onde serão j'ulgadoo5 pe

rante uma Gorte MaDeial. ,se f,orem

culpados, poderão ser condenados
á morte, conforme as disposições
de emergência que se acham em

vigor rat"UalmenLe. Mose .seadlÍ , que
foi 'sequ'estrado pelo gruipo terro

rista Stern e o5ubmebdo a um si

mulacro de julgamento, acusado

de delatar os judeus, foi ,encontradG
mais tal'de no 0em�tédo, incons

ci'ent,e, por e:teito ,dos máos tratos

que recebeu. Recolhido peloo bri

tâniCtos, Seadi foi enviado a um

hospital, de onde mais tarde reti

rou-se para sua residência.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido Social DemocrátiCo co�� sã� o.s MnaastefraiazlelfJed;�Us�daDte"A COMISSÃO EXECÜTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO-
anti elerícaís li

CRÁTICO, seção de Santa- Catarina, recomenda 12. votação do;; Roma, (U. P.) - O cardeal, RiO, (U. P.) - Falando a im-
seus correligionários nas eleições de 19 de janeiro 'próximo os patriarcha, monsenhor Giovanni prensa sôbre o plano oficial de

seguintes candidatos: .

Piazza, foi vaiado em Veneza por inseminação, o agrônomo João
GOVERNADOR: � Doutor Aderbal Ramos da Silva. uma multidão de anti-clericais, Ferreira Barreto revelou que es-
SENADOR: - Doutor Francisco Benjamin Gallótti. -

SUPLENTES: _ Doutor Agripa de Castro Faria, Professor no momento em que se dirigia ao tão sendo instalados 52 postos em

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher. povo na praça San Marcos. propr iedarte de criadores gaún-
SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa. A policia entrou em ação, quan- chos e que durante três meses, a
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bittencourt Cotrfm, Roberto do os que ali se encontraram reu- partir de 5 de janeiro próximo, re-Oliveira e Otacílio Vieira da Costa.

nidos para dar uma demonstração

1 �lizar-s,e�'ã? 80 mil ins,:minações. ,

,

de lealdade ao Papa" e protestar Acentuou que para eS,S18 trabalho
contra a campanha anti-religiosa de vulto, um dos maiores ernpre
de certos jornais, enfrentaram endimentos zotécnicos que 'se le

várias centenas, de contra mani- vam a efeito na América Latina, o
! .'

festantes, que empunhavam ban- Ministério da . Agricultura está
de iras vermelhas,

I

fornecendo todos .os recusos .em

A benção do Papa, que o cardeal material, técnicos' e reprodutóres.
pronunciou, foi interrompida

.

por Disse, aiqda, que não levaraá

vaias, mas OE 'católicos gritaram muitotempo para que em automó
mais alto: "Viva o Papa!" veis, pombos-correíos.v, paraque-
As demonstrações em Bolomha das pequenos se faça chegar, pron-

e. outras cidades italianas, trans- tamente,' ao-s 'pateos das fazendas,
correram em completa calma. material fecundante.

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

DEPUTADOS FEDERAIS:
Doutor Joaquim Fiuza Ramos
Doutor'Arístâdes Largura •

Doutor Leoberto Leal.
DEPUTADOS ESTADUAIS:

..'. Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora Ant�eta. de Barros
Doutor .Othop.""da'.Gama d'Eça
Doutor Rubens éle<Arruda Ramos
Doutor José BoabÜd
Dout'or Armando .Catil Bulos
Doutor João Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui César Feurschutte
Doutor João Estivalet Pires
Prutogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seára
Doutor -Antônio Dii> Mussí
Professor Gregório Berkenbrnck

'

Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Loures Ribas
Felh Odebrecht
Heitor Pereira Liberato
Tiago José da Silva
,Alfredo Campos
.Guilherme Urban
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orózimbo 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 incluído em virtude dos en

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

à maior disciplina para assegurar ao Partido- vitória que lhe evi
dencie o prestígio no seio do �obre e altivo povo catartnense.

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

te; Rogério Vieira, Secretário ; Pedro Lopes Vieíra, Tesoureiro;
Aderbal Ramos da Silva, Ivo d'Aquíno Fonseca, Agr ipa de Castro
Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares 'Machado, Vi-.
tor Buhr, Pompílio Pereira Bento, Ernani Bíttencourt Cotrim FI
lho, Frederico Hardt, Adernar Garcia, Valério Gomes, Alfredo
Campos, Carlos Esperança, Heitor PereiraLiberato, Jairo Callado,
João dos Passos Xavier, Atílio Fontana, Gasparino Zorz], Carlos
Ziperer Sobrinho. Roberto Oliveira.
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Até os selvicolas �ontra O comuni'smo �:�:s f�iii�:
RIO, (A. N�) - Segundo notícias de ll'Iaceió publicadas Magazine

, nos vespertinos, os seJvÍcolas da cidade de Palmeira. impedi- PEDRO PAULO MA�H.A.DO

ram os comunistas de realizarem um comício na véspera do Esportes

Xatal. Juntamente com p�pu.lares, os índios descera� armados F-A-R-M-A-C-IA-S-D-E--P-L-A-N-T-Á-O--
de' paus e outras armas rústíeas, forçando os eomunístas a de'"'. MES DE JANEIRO
slstlrem do comício.

,.. ,
10 - quarta-feira _ Farmácia,

Acrescenta-se que os mdIOS consíderavam ofensa a �ossa 'Esperança _ Rua Conselheiro Ma-,
Senhora a realização de propaganda comunista no dia do nas- fra,
cimento de Cristo.

P E (cA S Ci E N U I NAS
,'I

DE SOTO, CHRYSLEY, DODGE, PLYMOUTH E FARGO,
para' Automóveis e Caminhões

acabam de receber os concessionários de SOTO nesta Capital
Ruo Deodoro nO; 14

,OFICINA DE SOTO Autorizada à Rua Padre Roma, 53.
Serviços de meç:ânlca em geral. •• Rapi,dez e Perfeiçiio.

I,naugurar-"e-á no dia 2 de Janeiro de 1947
Profilllianai. com conhecimentos comprovados sob à direção de

co.mpe!et;l.te técnico diplomado em Me..cânica e com aerviços
,

pre.tados à Aeronautica.

""

COMUNICACAO
EXPRESSO SUL AMERICANO

E. Figueiredo & Cit!1. Ltda.
Rua General Couto de Magalhães, 262 -. São Paulo

Transporte. de CQl'ga. em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temos o prafler de comunicar aos Snra. comerciantes e interessados
em geral, que a partir de Janeiro proxímo, pasllaremaa a fazer o
n0180 serviço de tranllportes de E:argali diretamente de 81\0 PAULO a
FLORIANOPOLIS e v!ce-versa,' 'com viagens regular .emanalmente,

X
em caminhõea propries.

.

Info a�õeSl com o 8nr, GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Ag �ia Geral de Transportes). rua Alvaro de Carvalho. 2.

,

Telefone 1.677. - End. Tal. «DAVILA». '

Florian6polis. 22 de Dezembro de 1946.

-�-----_ .. _._------ ---------_,

ESCRITóRIO JURIDlfjO COMERClÁL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Dí retor s dr. Elisiário de Camargo Branco

A.,VQGADO
Rua !,'rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caba Postal M

Endereço telellrifieo: "Elibranco" - LajeiO - St. Catari••

ESCRITóRiO J"URtDICO COMERCIAL
A..untos :'lIJurídicos.- Comellciais --,Rurois a Informativo.

Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conlulte nO'!ilo Orgpnizoção antes de lO decidir pela com

:l)ra ou venda (de imoveis. pinha�1I ou qualquer
el;\'lpresa ne.te e.todo

.

Diret9r: •• DR. àLISIARIO DE CAMARGO BRANCO
, -,�DVOG.ADO

Rua Frei Bogértc, 54 - Caixa Postal 54 Fone �.4

te...

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO· E ELE<iAHCIA 1 IPROCURE A

alfaiataria Mello IRua Felippe Schmidt 22 - Sobrado .

v

NA-O É NOÇIVQ 'AOS ANIMAIS DOMESTICOS

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a, - Limite Cr$ 30.000,00

� Movimentação com cheques

�'JI�)J' ,Banc� do Distrito F\ederal S. 4.·'
CAPITAT,: CR$ 60.000�000,0{1
RESER"·AS: CR$ l�OOO.OOO,OO

Rua Trajano, 23'· Florlanõpolls •
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4 sábado - Farmáoia NeJSOlll'
- Flua F1e1iJpe Schmidt.

5 - domingo - Farmáoía Nel
son - Flua F1e1ipe Schmidt,

11 - sábado - Farrnáoia Mo
derna _: Praça 15 de Novernhro..

12 - dommgo - Farmácia Mo

dtEwl1ia - Praça 15 de Novembro.,
18 - sábado - Farmácia .sto.

Antônío - Flua João Pímto.
19 - domingo - Pa,rmálCill)&í,JJ. ,

Antônio - Rua João p�nto'l! II
25 - sábado _;_ Farmácia Cata-, (

, "

r inense - Rua 'I'rajano.
26 � domingo - Fanmá.c

tariUEloDise -' Rua 'I',oojano.
O � se.rviço ruOIDUl'nO 'slerá' e,f: rruadlOI" ,

pela Farmácia .sam'Lo Antôni
João PiIMO.

TELEFONES MAIS NECESSITAP08
Bombeiros .........•.....••..•••• 31!.
Polícia , �.............. OU'

Delegacia O. P. Social .. '.. ..• •. . .• 57'"
Maternidade ....... ,

,
"

5"

Hospital Nerêu Ramos �l,
Santa Casa ...............•.••••.' 51!:
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• ,.
Assistência Municipal ........•••• J'"

Hospital Militar .. . .. . • • •

.

:�148 B. C ..

Base Aérea ......................' '. !:7' B. I, A. C. .... ., .........•. I

Capitania dos Porto. ..•......••.•••.

I
f' �16- C. R

.

FÔ'ía P?}i�iál ··i I�PenltenClarla , , 1�"O Estado"
�MA G�zeta... . •••••••
'"ii'

IJDiário da Tarde-" •......•••. I
., '!! ,,!

L. B. A. ,
t I

.ttmu. FIlXl.erlu"ia Ort:í�,3.·I
I'
I ,
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Sensacional· r.pudio ao res.ime russo
.

lol'rega da declaração do ,adido comercial russo DO Mexico
N'1w_,� York, 2 (U. P.) - Damos, encontra-se o atual repr-esentante porta-voz - Aleixiev nonca foi

a inLegr'lLda declaração de repú- russo junto á ONU, Andrey Gro- adido comercial á nossa embaixa-
di.o ao regi�éÜcO feita pelo :nJyko, da, ,-e sim um simples tuncíonãrío
ex-adido comercial�baixada SURPRESA NA EMBAIXADA da nossa seção comercial".
russa no México, Kiril M. Aleixeiev, México; 2 (U, P.) - Um porta- O citado informante declinou,
e entregue aos jornalistas por in- voz da embaixada soviética decla- porém, d-e fazer outros comentári-os
terrnédio do seu advogado Martin r-ou á AP que, "acreditavamos que sôbre o caso.
Rrchmond: Aleixiev já se encontrasse, hoje, GROMY,KO NÃO QUIZ COMENTAR
"Residindo àLualme.nte nos EE. de regresso á Rússia, ou pelo me- New York, 2 (U. P.) - Andrey

UU" com minha mulher e dois fi- nos a caminho de lá", acrescentán- Gromyko, delegado da Ilrss à Onu,
lhos, considero de meu dever af'ir- do que foi uma supresa á decla- recusou-se a fazer qualquer co
mar publicamente que me oponho ração publicada pelo ex-adid-o, por mentár ío á decla-rações publicadas
ao regime soviético, explicando as intermédio do seu advogado,' _em pelo ex-adido à embaixada russa
lIazões dêsse meu antagonismo, New York. �o México, Kiril �. Aleixiev, de
A polftiea interna do govêrno "Aliás - 'acrescentou o me.SIDO repúdio a regime soviético,

'

soviético está baseada no prmcí-
pi-o do completo isolamento do po-
vo russo com as -nações democráti- (j) ��

\ \ '
ocas .especialrnente com os EE. clARA PRESENTEAR· ,\DU, O governo soviético tenta per- ..,r7I;t

j b l' :z
sistenternente inocular no povo o OOCDeQtII , • - '1_

Dutra Mendes, esposa d-o ca- esptrito de animosidade contra tu- CHEâOlJ,NIo SE 1.�"1 ;- i::,pjtão Eloy Mendes,
.

do o que é estr-angeiro. Durante a � , '.r'
sr, Euolides Carreirão. minha -per-manênoia no exterior, llftXU/1E. ••• '/,

_ o jovem Leopoldo Geraldo, compreendi a monstruosidade das J./ , \
filho do sr. Marquês de Diniz, mentiras espalhadas em toda a

�:�%��a����f��;,:0;:e::. r�::'�il�;r�:��������:E F�!�!t�!�'�'�!O�!���SL���!t!i��Jile!!,��!...,1.Bamerges Mac-had-o, povo russo com o fim de provocar tiva para lodo o sistema regional orador da tunma, 'e o professor. .

.

o sr, Osny Lisboa. a sua indignação contra o regime de estatística. Lourival Câmara, escolhido 'pelos ODEON - A' 8 7 e 9 h-ora.
-o sr. Natalino Lopes, funcio- democrático dos' EE. UU. É que são r-eabizadas com brilhan- diplornandos cama pa.raninfo. Efe- O ÉBRIO
cionário dos Correios. Duramle tôda a minha vida tra- tísmo, as festas que solenizam a tuar-se-á, também, a ,ellitr.ega de Corn : Vicente Celestino, Antónia

_ o menino Irineu Santos, fi- halh ei lealmente para o po-vo russo, entrega dos diplomas aos alunos prêmios aos Estatístíoos-Auxilla- MarzuUe - Direção de Gilda de
lho d-o sr. Jorge Garcia, que eu amo, e ao qual me sinto que concluíram a primeira turma res que se claseid'iearam em pri- Abreu. ..

::NASCIMENT-OS: profundamente ligado. Entretanto, do Curso de Aperfeiçoamento "M, meiro e segundo lugar no desen- Exounsionando _ Nac. Coop.
• Está de parabens o lar do sr. tomou-se perfeitamente claro pa- A. Teixeu-a de Freitas", objet.ivan- rolar do curso.

.

A Vo-z do Mundo - .Altualidades.
'Ed,erberto Machado e exma. sra. ra mim que ôsse meu trabalho, do .destarte, as diretivas da adrni- iPaI'1ti.c�pandlÜ do júbilo [ust.if'i- Preãos _ Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00.

, pelo nascimento de sua' pr ímogem- como o de todo o povo russo, bene- nistração estaoual, em ,prol de um caldo dos 'estatísticos de Santa Ca- "Imp, 14 anos",
· ta, ocorrido a 25 do oorrente e que ficia, apenas o regime s-oviético ,e conjunto iluncional realmente ca- ta.ri'na, congratulamo-nas com êles

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

re.cebeu' o' nome de ZUá Maria. não ao próprio povo". paz ,e e.specializado -em ,seu mister. por 'esta primei-m vitória �la cam- IMPERIAL - ÁS 7,30 hrs.
NOIVADO Alex,eiev di.sse Ler pr,e,senciado Esse curso de divulgação Cl.ütu- pamha de 3Jpri'l11oramentQ intele- NASCE O AMOR
Contratou casamento com a Srta. alos de brutalidade pralicados pe- ral e ,esp'ecializacão téclIüca, que tual de s,eu conjunto de servidores. Com: John Carro'l, Suswn Hay-

Marila da Graça Borja, di!.eta filha lo govêrno rus.so ,e pela poli.cia se- recebeu ,o nome do maior esta-tís- ward e Gail P.atri,ck.
<do Sr, Franciscú Procópio de Bor- crel,a soviética, tendo sabido de tÍlco vivo do país, mostrou aos FI'Iooy Martin e Ray M-ckiil1ley.
ja do alto ,Comémio desta praça e muilo-s outros casos por inl,ermé- funcionários-alunos que o fre- Lns,trmçã'O 'da Brigada Gaucha
de ,sua EX'l11a. esposa D. Maria Mer-I dio: de amigo:� �ntI'e as altas au'- quentar.aJm, ,esplêIlldida.s aulas téc-

N.ac,
--cedes de Carvalho Borja, o Sr. tondades sovletl,cas que CO'nheceu nÍlcas, especialmen�e de Estatísti-

Pl'e(}os: _ Cr$ 3,00 e 2,40.
,Mario ]\1a.estrini- di,gno Revr,esen-' no d,es'empenho das ,suas, funções ea e Geografia Humama,' r'e1>r-esen- "lmp. 14 ;tI).OS
twnte Cotner.cial neste Es,tado ·e taildo, [lor esta fOl'111a, notáv,el co-

Ofi'cial da Reserva do Exér.cito Na- labopção em favol' da mai,or Mi-
.

I t t' C p O R O VALE DO ITAJAI' ciên.cia e .ainda maior produtivi-CIOIli!IJ, :per ence,n e ao . , . .

filh-o do Dr. ,Roberto
.

Maestrini Procurem na Agência dàde d-o funcionalismo de ,que dis-

.funcionário Público Federal e de Progresso, põ'e o Departamento de Esta,tísti-

,sua Exma, esposa D. BialIlica M. LIVRARIA 43, LIVRARIA ca do Estado.

Maestri'ni. ROSA Das fesLivioOO'es que se reali-

VIAJANTES: z&m hoje, ,wns,t.am;

Relação dos passageiros que em- Ás 8 horas - missa, na Cate-

harcaram pela Aeronave da Cru- que Manoel Ass'11mpção. Osny FUIr- dral M:etropolitlana;
· :zeiro do Sul PP-GBX Tupi no dia ta,do, Carlos Bastos Gom�s. Ás 13 horas - alrpoço Íntimo d.os

· 1-1-47: Desembarcoados pelo mesmo, avião: Corpos Docente e Di,soentte, no Li-

Para Curitiba: Dr. Epaminondas De Curitiba: Luiz de Abreu. ra T,enis Clube.;
"

Ribeiro, E'rwin MeiSllloc. De Sã'Ó Paulo: Antôn.io de Frei- Ás 20 horas - Solenioade de en-

Para S. Paulo: Erika Martins, tas Moura, Dorothea Moura, SillVia tnega dos diplomas, no Palácio da

José Garbi, Aloisia Gonzaga Oayres Fleming, Maria de LOUirdes �olen- ss-embléia.

"Garbi, Menor Sandra Cayres Garbi, tino Costa RetbeICl'. Ás 22 horas - saráu dansante,

Agn'es Rieschhieter, José Tarquino Procedente do Rio: Geronço- Ávi- nos salões do Lirá Tenis Clube.

'Balsini, Carmen Balsini e Cláudio la, Sathumino Martins, Maohtifdes A sol'ooidade de eutrega dos di- Envie ao seu am.fgo distante

,'Balsilll'i. Moura Ribeiro de Fig:ueredo" -Car- plC!mas contará oom .a pre.s'ença do um nd'mero da revista O VA.

rr�:j:�:�r;OFr�!�,: d:.o�::�� ��i:J.�:�:r �a;;;o�u���u ��:oos� �::�:,� �;:. P;�:t�:::o�.o ir��:��í '�aD: t.�=POl��Ç� a�:=, B·R ,I, T '.O
, bal C<>sta, rumar Medeiros, Fortu- Neto, Clotilde Ferreira Gomes, Ge-I

de 'Apelaçã,o, Exmo. e ��Vlmo. A_:- esta�á c:.��uind�� O alfaiata IBdlcHO:,'!lato Joaquim Pereira, Rogélio San- ni CtIlr<CÍ-o, Onália MOUTa, Ilio de cébispo Metropol�tano.· .I�cursar�o ma or sao eu ura

l1iago Paz, Laila Freysleben, Henri- Lavi�n-e, Emília Mayer. no ato, o Estatísrbco-Auxlhar Maria de nossa terra Tiradentes 7
«

-=;t�"""�__H_MM_"•••M.M•••••••M.M.�•••"••••� de coletivas. Ferraris, em Os Partidos Politicas e a vida
Quando se quer localizar e classificar um Estado, a •••••••••••••••••••••••

I
'

I da Nação, observa esse pgrmenor� grande acuidade e

,,;ga���i�o,a��:: ��Se!��o�;:::!. pormenores: forma de

LI·berdade e Democrac·18 precisão. ..

A g'ênese dos exércitos é a necessidade de garantIa

ta..;sEtasl,8e SneI'aa'sufbo�mtana��e����������l:t�t��ai.a��:�: " ----:-1 e ordem, susteIlitar as instituições em vigor. amparar ()
.. >3 v

ESttado assim como a l).ação o quiz organizar, além, é
, 00 em si é federativo ou unitário,

,

Aris�teles deu á forma dos govêrnos humanos a tri- •••••••••••••• •••••••••••••• óbvio, da defesa externa.

Si urna promessa é feita, de defender o Estado, pro-
partição celebre em monarquia, aristocracia e democracia, Lydio Martinho Callado

l1lWlciada de modo solene, por aqueles que abraçam a
: mOOalidades normais, cuja degenerescência para a norrna-

Essa vigilância de que falou o pai do Direito Natural carreira das armas, e' evidente Que não devam se exaltar
1idade gera a tirania, a oligarquia e a demagogia.

é hoje a necessidade imperiosa da democralCÍa de defender- no professamento ativo de ideologias que visem subver-
.

A forma de govêrno mais coerente com a evolução o se contra o solapamento da sua estrutura pela infiltração ter o regime que juraram defender, e preservar,
progresso, e a' própria natureza, humanas, é oom d'Úvid!i dos extremismos. O :poder governamentab- diz Hobbes - deve sua

a}guma a democracia.
..

E' ilusão tàxélir-se de paradoxal a idéia duma democra- origem -ao desej.o,de manter,a o�m no seio das socleda-
Do obscurantismo li'bel'ticida do século 17 veio o gri- cia forte, repudiar-se a pos,_"';'bilidade de sua existência. des.

ta renovador dos enciclopedistas, vinculélil1rlo de ícono- ,Urge que se protejam os postuléidos da d?�trina da li- Ademais, governo é coação - insiste Jellineck e 80-

dastia pOlitica e eS!pÍrito do Sléculo. berdad�, inda mesmo que isso inclua umá restrição �pa- bretudo gara-nt�a.
.. Então, já então, quando· ainda os reis, pelo direito rente dos �ossos direitos mals imediatos.

'

Não há Q;�star,te, incomp�tibili�q.e entre democracia.
,de Deu,s, dispunham a bel prazer da vida dos seus se- Herbert Spencer se alarmou de há mu>tü, ,dizendo que é força subsistencia.'

.

:rnelhantes, Jean Jaques Rousseau dizia ao mundo, com a "se não se tomam as pr.ecauções convenientes, o acrescimo Seria estÚ'P�do e :retroativo numa época de agitações
angustia: dos que se revoltam contra a consagração de er- da liberdade aparente será seguido duma diminuição da 'li- em todos os quadrantes, !perigosas e subver,sivas, soltar'
.roo: "Si existisse um !povo de Deuses, governar-se-ia de- berdade reaL" "O individu.o contra o Estado". núa de cabelos soltos, a democracia, entre as feras ideolo-
moeraticatluente" (O Contrato Social pg. 83) "Não há go- Lembra-me agora urn reCente detteto-lei da presi- gicas e ambiciosas,
vêrno tão esposto ás guerras civis e ás agitações internas dência da república restringindo certos d�itos de parti- Há instituições religiosas, sociais, existem hábitos
·<como o democrático ou 'popular, porque não existe outr0 darismo politico nas classes armadas. nacionais profundamente arraigados e entranihados através
que procure com mais força e' frequência mudar de for- Nada mais juridicamente puro que esta determina- ,dê gerações e gerações, que carecemos proteger para le..
m�. nem que exija ll1,aior vigilancia paro sustentar-se na ção governarrnental, implicaooo numa pequenina cessão gá-Ios ao futuro. .�. i: sua" (idem). de liberdade individual em benefici.o da garantia e Úberda- � t'·) 6,,_, ;nua) na Dlg.} J I

__ANIVERSÁRIOS
MENINO AIRTON

-

Festeja seus' riataís, hoje, o me

nino Airton, filho do sr. Gustavo
.de Oliveira..

STA, ELI MARIA PERFEITO
Aniversaria-se boje, a st.a. Maria

.El! P,erfeito, filha do sr,
I

Nicolau
dos S. Perfeito.
MARIA DE LOURDES MACHADO

GANDRA
Passa, hoje, o aniversár-io na

r-talicio da exma. sra. Maria de
.Lourdes Maohadn Gandra, digna
<esposa do n-osso estimado conter-

raneo sr. Rui de Castro Gundra,
-eomercíante em Barreiros.
.FAZEM ANOS, HOJE':

- a' exrna. sra. Diva Gama D'Eça.
a exma. sra. Genette Vidal

'.

•

o SEU QQC;ANISMO

RIT"'Z··"
•

.' . ..•
..

'i •. ,';
.•

'

..•..,�.Clnes aoX'Y,.;

:.'
..

RITZ - Ás 5 e 7,30 hrs
ESCOLA DE SEREIAS

Red Skelton, Esther Williams,
Carlos Ramirez 'Harry James.
Elthel Smith 'e Xavier Cugat,

Censura: Livre,
Cine Jornal Informativo - DFB.
Metro Jornal - Atualidades.
Preços: Cr$ 6,00 - 3,60

Crianças até 10 anos - Cr$ 2,40.
••••••••••• o ••••••• o •••

.

HOXY - ÁS 7,30 'hms.
Helmut Dant.ine, Faye Emerson,

Ray.mond Massey AI3Jll Hale e Pe
Ler Lorre.

HOTEL BERLIM
Censura: Até 10 anos.

Jornal da Téla - DFB.

P.r�\tOS :

Estudantes, milifares e pess-oas
sindicalizadas - Cr$ 1,20.
Sras e Srtas. - Cr$ 2,00.
Cavalheiros - Cr$ 3,00.

o me,LHOR DOS meLHO�E S
LIC ti H 50 N� LO!>

CO_QIM. 0.$ COHflt18UICÕl S. !)� O"fll'�" DO�l�OQAtOQIO�OOI.�
o •• fCO D!'\'� " 'OU ao.,.

Bandos de ladrões
infestam a França
Renes (França), 2 (U. P.) - Ban

dos de ladrões, compostos de ho

lllJens e mulheres, arnnados de me

tralhadoras, granadas de mão, co

an teriOlI'll1len temo outras armas

usa:das pelos maquis, vem ater-rori

sando as ricas fazendasl \britânicas
Os bandidoshá várias semanas.

mataram hoje um fazendeiro, feri

falIU oU/tros Idurante um "raid" que

,r:ealizaJI'am numa fazenda, onde

foram roubar alimentos. A polícia
mobilizou fôrças para capturar os

ballldido.s.

"
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o mamoeiro - Caeioca pápaya
L - da família das Carícáceas é

planta da América tropical e que
Irutifiea duraote o ano 'inteiro.

O seu ·fruto - o mamão - de

que há muitas variedades: Melão,
Caíano, Gigante da Baia, Indiano,
etc, é uma baga globosa ou alon

gada, em rOl'ma de enorme pera,
óca, contendo semen t.e.;; pequenas
e pretas, pesando cada Iruto de 1

a 3 qualos (até 10 quilos). Por fóra
o mamão- é verde amarelado, duro,
contém um suco lartesceote que
encerra a papaina ou pepsina ve

getal, que é um fermente digesti
vo de alto valor. Por dentro é mo-

I Le, com polpa amarelo-alar-anjado,
perfumada, açucar-ada e de fá-

cil digestão. ,'...
Rico em vitaminas A, B, C, e D,

possuí moderado teor de açúcar,
8 a 100/0 ·encerra sais de cáleío l
fósforo .e f'erro, mas é pobre em

ácidos.

Quanto ás virtudes medicinais, a

semente é vermífuga, emenagega e

oarrnmaí.íva, enquantc o f,ruto é

laxativo suave ,e acalma as batidas

do coração.
A f'lor é usada, quando cozida

em várias aguas, como verdura.

Também dá um xarope contra tOIS

ses e bronquites.
As folhas e ainda o mamão são

empregados pelas cozinheiras paro
amaciar as carnes duras, prática
conhecida dos 'indigenas que envol
viam as carnes de caça com o fim

de torná-las macias.
O fruto .verde cosido, como J.e

gume, presta-se ao preparo de en",

sopados, souff'lés, saladas, doces

(com coco é muito usado) e pvin
cipalmenbe para-a extração da pa-

t

paina.
Quando se extraí o latex o fruto }

, .... ';
"F QUINTA ZONA AÉREA

amadurece rálpildam8Jnte. :� .�,� •. " BASE AÉR!lJA DE FLORIANÓPOLI�
Emprego ou Cargo .�................................................ O fruto maduro f'oenece ,eXCi8- E D I T A L

,,- z
.. _"

_--:-- "l�'i.i-:::,"· 'd�--'"
, lente sobremesa, quer puro, 'quer ',. ., '�'

�argo do Pai (mãe) ',' .. . •. .•.•. .. . •.. •. . . .. . . .• . . ...••• com creme, com açucaro quer aihda O Comandante da Base Aerea de Florianôpõlts, por ordem
I como salada, como se fl111 para ma-I do Exmo. snr. Ministro da Aeronáutíca, faz público para co

ca, dando gostoso xarope peitot-al. nhecímento dos interessados, que o exame de seleção para ma

Do ponto de vista industrial po- tríeula à Escola de Aeronáutica, será realizado nesta Unãdade,
de-se preparar suco 8'1)1 lata -ou

no dia 4 de Janeiro de 1947 ás 9 horas.
vidro porém, misturado com x'a- '. .

'
- -

� . . iI��,,

idif'ioado: podia' se fazer xa Os candidatos a referl,da: matrfeula deverão utíüzar-se Ué:W3<

rop'e ruCI I, Iv,", eh ., . ""
-

'.

raplf, g\ellé:�a, «narmelada, compo .... conduções da Base, qU{:l achar-se-ão esta.(lWnadas em f�ente

ta, mamão sêco, mamão or ístaliza- ao tra;piche munidpal ,às 6 horas e 40 minutos.
do pio].es doce :e outro.s j)lI'oduios. Base Aérea de Florianópolis, em 20 de Dezembto de 1946 ..

,I
'

(Da RlevisLa VitórÍla). AlrBER.:r,O ,UCHõA _ 20 Ten. Av. ,Res. Conv. - Respo-m.-

Empreza de neveqaçeo
C M'EREM

NAVIO-MOTOR "ESTELAN
A maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias.

Agentes em 'Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

CURSO DE
Serviço de Pronto

e

Socorro de Automóveis
Ensina -se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem-se chamados para reparos de urgência.

Auto-E:,cola t,-47 ..77""I--' -.\...:_,", � �.......-.... _ ,.
.

.

'"

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSORIO, 40.

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

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afini de completarmos
�an1:o antes, o nosso IllIOVO Cadastro Social.

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

Sexo :. -. Est. CiviJ '.' . . .. D. Nasc, • ...••....••••

Pais : �...............•••

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

pbserv. . , ..•. ,. � .

,
•• � •••••••••••••••••• ' : ío �',', i i " i

Agra.deceriamos, também, a 8'CIIllÍile.za de noticias de nsscímeatos,
casamentos e outras, de p�tes ou de pessoas amig�.

- >-
-

C â m bi O
MOEDAS I SIMBO- I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

Libra

[�$S 175,4416 74,555
Dólàr 18,72 18,50
Eseooo. Esc

1°'761 0,752
'Peso Boliviano Blv

-

0,4457 0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968. 'Coroa Sueca Sw.Kr. 5,2109 5.1496
Franco Suiço Sw.Fr. 4.3738 4,3224
Peso papel Argentino M$N. 4,5967 4,5194
Peso oaro uruguaio O$u 10,6062 10,2778Coroa DiNamarquesa DanKr 3,9008 3,855
Peseta

I Pts 1,7146
Franco F1,rancês Fr,fr. 0,1574 0,1566
Ma·reo "-:__ Vrn/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,4271 0,4221

Taxas forneci,d�s pela agência do Banco do Brasil.
sem confirmação

o mamoeiro

iFR,IC4

Amaury H, da Situeirà
Eng. Agrônomo,

QUQ.Qdo Alguém. tal como li .....
lheiro da üastl"ll.QiIo a.oima, oilIrecero
lhe. em a.mé.9'91 gaSto, � cé.liee do
emelente aperitivo KNOT. 1embrlr
_ V, Sia. d6 lI<ll'escentar. ao�
oe· .. gentilera:EITEÉ TAI1-
B�i'1 O I1EU APEiUTIVfJ

PREDILETO!

EXPANSÃO DAS LINIIAS AÉREAS DO BRASIL NO MUNDO - DoJo

principio do ano, para esta data, a expansão lias linhas aéreas requlares
brasileiras aumentott consideravelmente, sobretudo com a inaugurat;ãa
da primeira rota' transatlantica, seruida pelos Bandetr'antes da linh(J.·
européia ida Panair do Brasil. No mapa cima, pode-se apreciar ti

extensão das rotas cobertas pelos quadrimotores da principal or(/am
zação nacional de transportes aéreos, que representam 1866 quilometros
do Rio a Recife; 3200, do Recife a Dakar; 279�, de Dakar a tLis�oa;;
1455', de Lisboa a Paris e 337, de Paris a Londres; Noutra direção, vê-se
a rota Rio-Roma, aberta em fins de 'agosto ultimo, representamdo /8811

quilometros ,

de Lisboa á capital italiana. Dessa maneira, a linha euro-
,

péia totaliza 1-1.534 quilometras, numa só direção. Em breve, o mapa.

atestará uma nova rota, ligando o Rio ao Cairo, no Egito, Beirute, n4iJ

Libtmo e Damasco, na Siria
------------ _, - -----------------�--

fiJJiII :i�,� I
r V.t1_TO lIAKI10rU/If/J.pllr. � U6IJR()$
,' --'--ZTAJAI

.

VENDEM-S'E

Ministerio da Aeronautica

Um barco a vela, com 4
:

metros, apare'leamento eorn- I

pleto. Tratar a rua Vidal Ra-
'

mos 45, das 12 às 18 horas� CHUPI Q' TaSSE o B.R O'N:QU iTE

de<ndo Pêlo 'Ajudante da Base.

Re�olvido, enfim, seu- --problemâ'\\financeiro I
Adquira TUDO de que nec\Qs\1tar,

de UKA SÓ VEZ,
.

,,:�, �;.

paga.ndo' PARCELADAMEMTt:J', ""-
,

com &8 VAlV'l'AGENS da compra à vi.ta, -''lo,'
-aervindo-se do

. ,

CREDIARIOSISTEMA KNOT ,,-

R_.,.s
Calpdos

Móveis
Rédlos
Geladelnu
Baciclebl.
Jóías

Llnos .

Chapéus
anstal'llçõeJ elétricas e .........
ArtIIO' p.r..........tes

Peles
Casacos
Quaisquer artl...

'.

INDÚSTRIA, COMtRclO E SEGUROS KNOT S. A.

�I De.' I. fi ... U AI t'f III.

o. K, .ne.,
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i. .. que o f.umar, m�t,rle OiS in

.díos da América do Ncnte, acha

!;fe .,aslSlofc�aclü ás oer ísnonias reli

giosas do mesmo modo que, no

PROCURA SE mundo antigo, se achava o incen-
-

•

Al18actall. ReprHenflaçôu em
soo Oeral

"um quarto para caeo l de fino 2. " que uma antiga tnadícão Matrl.: Flol'ian6polil,
'''trato •. com 2 menores recentemen- -helvétiea diz que 00 som dos sinos Ruo João Pilllto; n, II

'1:e chegados do Rio. Interesse um " C-aixa POlltal, 37
"Ou dois quort os

"

com pensão em afugenta os raios. .rUiel: Crellciúmo S d t d"Ca.a de todo re.peito. Trocar re- 3, ., que, sob pena de severos R'I,1o f'lol'iano Peixot.o. e/n.. acer o e coD e-
:ferencias. Informaçôes para Silva. castigos, os faroleiros das costas (EdU. Próprio),

d
�

,:na redação deste jornal. inglesas não podem beber a me- T.legl'amaJI: ·PRI�S" na o a morte Precisa-se de um empregado .

..•..............••••••••• ,. nor quantidade de alcool, ACllDnt•• uo. principal. "

I
para limpeza de Cllcritório

;Entreg� de pacotes a domicilio 4. , _' que uan hotel de Mamkato,
«Dunlol.l)los elo Eetado Varsovia, (D. P,) - ,CÜipJSelho "'�Tratar .. '" rua ""'ir d' t

_ ,'v de Guerra condenou á morte o pa�
,. "" ..

' -l! a en. es

,despacho de encomendas, reca-
em MilmesqJ", nos EstaJdo!s Dni-j �

n H sobrado
d

'

d
,�" " dre .BO!leslay Ste,fani, pm' atuações'

• •

,

os e outros - servrços e
dos, ;nn.".�

.. 'I''''' \l·ln 1)0"'0 ·all'te."l'laJllIO de
•

,
corretagem. ': ,"""",'Y' ..

l'
cr

b NeliQ L'gc!(ki e R I �uQvers·ivÇls. e Clançl�-tinas.. IA''p'r'o'XI'�m''e' :sle'
..

'm''a'I:s" 'd'e"
.

's'e'u"s
flB'ua quoote que o leSla e so X'a! I

. - - -,

1'<' } -

.Rapid�ª � �f.dencia,

I dT . (õsta Avlia Ugocki . �eguil)jdo mlÜmna({OeS da lmpren- •

O e nte .

d
.'m- l-T-"U'

'..

_ -, �..a'oI.'a a calefacão de todo O e 1 1- • I I' d 10 d' amIg S pare s enVIan o·

n u"
tem o prazer de comunicar

,sa po aca, O proloesso urou las
-lhes um número da revista O

-

1 1 1 d 'aos pareI).tes e amIgos o nas- tend.o O pr()lmtor acusado. Ü padre VALE DO ITAJAI·. edl'''a-o de.'
'Praça 5 - nO, 2 5. .. que a Gvande Mu�a ha a r :<

I
cimento de sua filha de ter 'aJconselhado a Juv.entud,e d' d FI'· . l'

FONE: 16-96, China nelP,reSIe!D!ta urrn volume de CAROLINA
'

polaca de rebe�dia cont.ra o go'Ver-
1M a a orIanopo IS

FOTO' .�
..

ANDRE; :��:o.::u�6:ã::h:':;::a:�t'o: :' .�:='S��e Pc�;��:�� �:�d;: t���
..

'1{'
..

'N'
, ..

O·
....

T"
" ..

P e
·

d nado .á IDade ,por twi.s delittos.-
ATENDE A DOMICILIO pElidl'a de maior val.o:r, como ge- r cisa-se e

:iBanquete. _. Jantare. 00 Calamen- m!lmeIllte se aJcr:edi.ta; que a 'pedra ."

tos .. Festall •• Batisados o. ' .

I JlpografoCompetencia e rapidez. que .o,oupa·o pnmeLro IUg,a!I', c.o-
,

Hetel Metropol -- Tel. 1,147 mo vialor, é o rubi,le o diamamte o

IC'
�.

,E MPORIO ROSA' Praça 15 de eê@undo,;equeissosevelrifica om .co·�Pdetel'lcbl� etm ·ser-

N b 2
'

I t· t f"I VlÇOS e' ga lne e.
ovem ro n. 1. pOil'que e re ,a' l-'V,amen e aCI en-

I f-L'
.

., ,.. , ... , " ",. , , , , .• " contra'r um diaJmante. perfeito, ao
n ormCaçotes.

na lvrarla

, d'f' 'I' t '
a arlnense.

pa'sls,o que e 1 'lCl ,Imo enoon ralJ:

um rubi em ,ta1s oondicões.

TERRENO'
venda na Avenida

'Branco, em frente ao numero

'99. Tratar ns mesma sV'eniçla.
"n°. 89.
... . . . . . . . . . . . . . . . . . �

.

VENDEl\1-SE
MOVEIS ANTIGOS

Diver.a. ca.as e grandes terre

'''1\0 coza pasto e agua corrente

.,.ituadoll em Coqueiroll. Tratar na

'.;allia nO. 87 logo OPÓII a COllela.
........................

VENDE-SE
'Uma casa sita a rua Tenente

"'Silveira no. 42. Tratar com

Artur Moellmann, Caixa Poa

'tal, 32. - Blumenau.
.; ." ..

"Vende-se
"Um prédio sito á rua Fluvial, em

-Haja!, bem próximo ao Cais do

'1Pocto, cujo terreno mede de frente

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

','mar Nunes.

BAR
VENDE.SE

TIRADENTES
._

.

-.�- '�'''''.'''''''

• RE'í'mARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclusn'1.:i ali
fabricadas em outros Es{�os,

�mretiraraI?
suas candidattU'a.9� I.r! ara remar nos lares cafln'i-

, n,cnses, -:- em vista da ce't'M<ssi- !

I /p,i! vitória do aperitivo KNOT.

I

I
f

Nao pu�eram rODeio-, ·111Ig.t!!o�iDI���S_ Tod" II ;,
os teatros e cinemas de Heidelberg,
cidade na zona ode ocupação norte-
americana, fecharam as portas por
ordem superior, por absoluta falta

de carvão .

O conselho da .cídade ao dar a

odem acentuou .que OiS hospítaís,
têm, ·1P·rioridaJd'e nos suprfmeruos
de aquecímento 'e iluminação e que

nenhuma casa de diversão recebe

rá suprimento ;de combustíveis.

-

Rio

1R!!�ç!la �c��aç!�SIO_ R�dio Difusora livyane", orgão do Comitê Pan-es- de Laguna
lavo e o "Times, News", .que se Todo o Sul Catarinense escuta

edita em lingua inglesa, ambos de diariamente a Rádio Difusora

Moscou, acusam de fascistas as de Laguna.
autoridades brasileiras, por não 970 Klcs, (ondas médias).
permitirem estas as atividades Horários de irradiações: - Das

racistas da "Liga Pau-eslava" . le 10 às 14 e 17 às 22 horas.

terem ordenado a prisão dos seus Representante em Fiorian6polis:
dirigentes. O "New Times" cila D. F. DE AQUINO
declarações do, senador Hamilton Red. do Jornal «O ESTADO»

Nagueira e artigos de vários jor
nais brasileiros .

S.NRS.
ASSINN4TES
Reclamem. ímedíata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus jornaes.

•- ._

I Nervo's D,ebili'
tades Provocam
la Neura,stheniaq

I

I iivíii"Rioi'íiõSi
I Rua .Deodoro, 33

Flortanôpolie .

Livros novos e usados.
em diversos idiomas.

••••••••• ·0 •••••••••••••••••••••••
.

-Os primeiros symptornas da
neurasthenia são geralmente a

insornnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e -ner.,
vosismo. Ao sentir quaesquer I
destas manifestações previna-Ise contra as suas consequen
das. Trate-se immedia.tamen-I
te, com um remedia de effelto i
positivo é immediato. Não Itome drogas perigosas. Vigona!
é o remedio indicado para I
qualquer caso de neurasthenia. i
'Vigonal revigora o organismo.
'restituindo ao fraco as forças!
perdidas e a energia da juven
tude. ás .pessôas exhauridas,

-
!

MAO DEIXE QUE O EX- f'
CESSO .DE TRAilAlHOlí
DEBILITE O SEU OR-I
GANISMO, PORQUE O�
CANSAÇO PHYSICOd
E INTELLECTUAL O,
LEVARA', FATAlMEN-,TE, A' NEURASTHENIA,

I1-

laboratório

Vi!tonã'i �
fORTIFICA E DÁ SAÚDE11
,Laboratorios ALVIM & fREITAS - S. Paul.i

i -'-·,lI.�1

I' ; .. -

.

IG�����?ar
nesta Redação um "macacc"
de caminhão (5.000 Kgs) per
dido na descida do Rio dos

�Bugles.

El\1PREGADO

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem de ródio" Anlpli-

I
ficadorell-Tran.mi"IilAlI

, Mabrial importadt> direta'
mente dos U. 3. A.

Proprie tár io
ütnmsr Georges Bühm

I
E:ectte - Tecnico - Profillliof\o)

formado na Europa
rlorian6po!�.

�ua João Pinto n. 29 ,- Sob.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no

, estrangeiro.

il1ii'l- nOENçA'
MUITO PE1UGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

·'1Novidades todas
semanas

• • '.' • • � • , t � t , , # f � • , • , t • , � • • • � , '" _l

v.
Q

J

SYLVIO PELUSO e

SENHORA

Tem o prazer de parti
cipar o nascimen to de

sua iilhinhe
ELISABETE

ocorrido no dia 23 deste
mez.

Fpolis., 27-12-46.

Copyrlghl da ,

TbeHAVE tOUHlAR01In�

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UlBORIITCRI!.1 OOIH S. II.
CAIXA POSTAL, 36

'aLUMENAU _ SANTA CATARINA

G.Dr. eLA'llHO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Constituição d. Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

'I;,Relid. �- �ua Tirad,e:Me. 47.
FONE -- 14eeI

",.-- 1_sest2&

CASA MISCELANEA distri·

buidora dos Rádios R. C.' A
Victor, Válvulas e Discoll.
Rua CODselheiro Mafra ,

'" .

" ,,!,OEl!.Ç�� :Nl1iJ!X�1M-�
Com- os pl'ógre880.l .e1a medlcbu,

hÓje, as doenç'IIEI nerVosiis, qllancle
trata4.lS� �.1e�po. sio male8 ,er•

feitamentê remediáveis. O �ut.n4.1.
.ismo, fruto da i,norâneia. s6' pod.
prejudicar os ind1vMuolI�afetadOs ...
tais enfermidades. O Ser.viço N..
cional de Doenças mentais disp6t
de um Ambulatório, que atende era.

do' Cultamente os, doentes aenOSOB ,.. Idigen�, na Rua Deodoro U, tlu =
Ib 11 Ihor... diàrllllllentA,

:
_ lIí'Ii�FJj"�l

No Abrigo de
:Menores

vende;n-8ê mudas de
eucaliptos.

Ma mesma localidade ver e

tratar com o vigia
Siriaco da Silva.

-
....
__

..... .r .:

COMERCIANTE: Dá um li·
vro à Biblioteca do Centro AÇa- I

démico XI d'e Fevereiro. Cori:'
tribuirás, assLtn, para a forma

ção �nltural dos catatil1ellses
de amanhã!

("Campanha pró-livro;j
C; A. XI' cle Fevereiro).

o S·ahã.

elA

"VIRCiEM ESPECIALIDA'DE"
.

I

WETZEL INDl1STRIAL-JOINVILLE (Marca
'�'''''�, ...�:

-

TORNA
..

A ROUPA BRANQUISSIMA
rerlsl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção -de PEDRO PAUW MACHADO

111 :!! '" !i{i]
Catolicismo

�QSANTO DO DIA
3 DE JANEIRO

Sta. Genoveva, Virgem
Nasceu Genoveva em Nanterre,

I:

A orientação atual da democracia deve ser portanto,
no sentido da garantia do que está realizado, em direção
vertical para cima e para o futúro.

*

* *

A liberdade é a capacidade de cada um de fazer o que
entende, e executar os atos de sua vontade até onde o seu

circulo de díre-to individual termina, isto é, até onde se

tangência com o de outrem. A liberdade absoluta, pura,
natural, é a liberdade interior, doe pensamento.

.

Em sentido positivo, todavia, ela é civil ou política.
A liberdade civil é exterior e compreende tudo o que

se pode fazer ou deíxar de fazer desde que a-Ieí não proí-
ba ou não preceitue.. '" '.

A' evolução operou' 'mutações-no' conceito, peísa. Vida:
em sociedade obriga os homens, pela' ordem e paz, a en

trar na renúncia dos seus direitos pequeninos e simples.
E' em beneficio da ordem que entramos numa flla

de bilheteria á porta do cinema, quando poderíamos com

prar entrada diretamente, sem esperarmos a nossa vez

Nesse caso a precedência caberia aos mais fortes, aos que
acotovelassem mais efiéientemente os outros.

Para haver ordem e paz, organizamos fila esponta-'
neamente, se�.9ue a isso nos obrigue qualquer lei.' E' o
conceito de justiça 1€ de liberdade, com eespeíto ao alheio,
jue evolucíonou.

I'

11

I
'f

, '

�

ODIN

�
LHE QECOMfNoaSala de imprensa

Belém, 2 (A. N.) - POIr iniciati-

do va do interventor José- Faustino,
será .inaugurnda, hoje, no palácio

_;._ Ivo Pereira, do 14° do Govêrno, a sala de imprensa,
destinada aos jornalistas ali cre-

denciados,

Liberdade e Democracia
(onduslo

Outro aspecto é o .acatamento .á .autorídade, .que na

aparência representa uma limitação da nossa li:berdade de

agir. 'Entretanto, ele é indispensável, como uma das ba

ses da sociedade organizada.
Korknnoff, diz muito bem: "A autoridade é uma for.

ça que depende não da vontade de quem domina mas da
conscíêncía de quem se submete."

Pela observação da nossa época, nós outros podemos
ver que a liberdade atual evoluida, é, acima -de tudo, a

exerção pacífica dos direitos próprios, dentro do respeito
aos alheios e á õrdem social.

*

* *

Democracia e liberdade - palavras elásticas, ampla-
mente esploráveis 1€..esploradas ... Em nome delas as maio
res atrocídadés foram cometidas, as mais largas especula
ções levadas a cabo.

Mas, como a Verdade, ambas são eternas, imutáveis
na sua essência, embora evolutivas na sua forma.

Podem os homens tomar por ..)1luitos caminhos que. os
afastem delas, e ao fim sempre terão de voltar a procurá
las.

No momento, ao se processar a escolha, pelo povo, do

seu governante, só podemos, com? quem preza a democra

cia e a liberdade evoluídas, amparar e batalhar pela can

dídatúra de Aderbal Ramos da Silva.
. Homem da nova .geração, mas em plena ...mat.uri.dade>

intelectual, bafejado pela simpatia popular, sua adminis

tração dos nossos interesses comuns será inegavelmente
a que Santa Catarina deseja.

Com ele respiraremos um clima democrático e de ple
na libeT(]ad�, dentro, sempre dos limites traçados pela.
justiça.

.

"Lastimar e amparar os que levam uma vida áspera e
difícil, não abrange complacência para com os folgazões e

aproveitadores", ,

Aderbal Ramos da Silva é bom e discerne bem. Sabe

espurgar rpragas e cultivar util�ades.
A obra arquitetada pelo senhor Nerêu Ramos MOI

ruirá com o govêrno de Aderbal R. da Silva.
Ao revés, ele conservará o que está feito, e que elevou -

Santa Catarina á situação de orgulhosa auto-suficiência, e!

prosseguirá o que ficou planejado.
Porísso, com A.derbal Ramos da Silva, a ala da moci

dade pessedísta da Faculdade de Direito de Santa Catari
na, trabalha, para que o nosso estado usufrua o bem estar

geral que merece, e para que nele jamais se C€t"ceiem Ií

berdades nem só desvirtue e desoriente á marcha progres-.
sista da democracia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Encontrado o esqne-
lete do aviad(H'
Londres, (U. P.� - o esque-

leio dum aviador bitâníco que per
deu a vida ha quatro anos atraz,
durante

-

um comhàte contra aviões
(j,upones8s, sôbre a cidade de Dar

I wjg, foi achado boje no' il1!fJ�rior
-----.,.- '"-------------------------- da nacele de SE'U aparelho, num lo

cal desolado ao 1l01'De da Austrá
lia, segundo dufor-niação do cor

respondente de News Chronicle,
O avião foi encontrado 'por abori

genes mos pantanos de Magroc«, a

100 miiJlbas de Exdarwin, cornp le
tameIllVe destruido, Lendo dentro da
naeele o esqueleto descar-nado do
aviador- hr itânioo.

,.r#�/-"',IA /f�'n
9''' iOP' �v''''' ,fJVJ'�I!'WT�

DE PION E IR O
R SERViÇO DE VeS.

DR. SAV.AS LACERDA
,cumca médico-cirúrgica de Olhos
_ OUvidos. Nariz - Garganta.

Preterição de lentes de
oontat"

OO!fBULTóRIO - Felipe Scbml
dto 8. Das 14 às 18 horas.

at8IJ)tlNCIA - Conselheiro »a
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 120t

Ausente

DR. NEWTON D'AVILA
Operacões - vias Urlnârlas -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen·

to da colite amebíana.
FiSlo!erapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 bll
I. l tarde, das 16 hs. em díante

Resid: Vldal Ramos, 66.
FOD" 1067

DR. MADEIRA NEVES
IIIMlco especialista e'm DOENÇAS

DOS OLHOS
'"

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
dâs 16 horas em dian te.

, CONSULTóRIO:
Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.46.1 - Resídêncía: Rua
PresIdente Coutinho, 58

"
-------------------------

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

iDOf Sm-vlços de CUnlca Infantil da
ASj!lstêncla Municipal e de

, Caridade
tlLrNICA Mll:DICA DE CRIAN(.l.u

�ADULT08
OONSULTORIO: Rua NUDes ....
eba4o, 7 (Edlficlo 8. Francl8eo).
Consultas das 2 às 6 hórllS

RESIDJllNCIA: Rua rVIare-chal Gui.
lherme. 5 Fone 783 '

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
, PREZADO LEITOR: Sp o que 'h.

interessa é, realmente, �ma providéncie
para endireitar o que estiver errado .>u

pára Que ale-uma falta nã.o se repita; c'
NAO o e'f�,!dalo Que a",. reclamação
ou Queixa poderá vir a causa: to encami-

-, nhe-a ,. SEC';JlíO RECLAMAÇOJl;S.
de O �STADO. que o �a.o será levado
sem demora ao conhecimento de Quem
de direito, recebendo v, a. uma inform ..·

�t) do resultado. embora em alguns ,.'C,..� I'sos cão sejam publicado fi nem a r�d.

,
.

DR. A.' SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na
eíonal de Medicina da Unlvet'91d�
4e do Brasil): Médico por coneur
00 do Serviço Nacional de Doen
M,' Mentais. Ex interno da SI!IlUl
Caaa de Misericórdia, e Hosplt.aJ
...íquãtrtco do Rio na Capital I.

deral
OLINICA M1JDI<:(\ - DOENÇA}

NERVOSAS
- ConSultó!rlo: Edlflclo AmAlit

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consulta.

Das 15 ás 18 horas -

llelldência: Rua Alvaro de Cana
lho nO 18 - Florlanópolia.

i'
J

DR. ROLDAO CONSONI '

Cl&URGIA GERAL - ALTA (,"I.
_URGIA - MOLJl:STIAS DIil ...
" .. NHORAS - PARTOS .•.

I'ormado pela 'Faculdade C::e Medi·
eínna da Universidade de Slo

Paulo, onde foi assistente por'.A
no, anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alfplo -Correía Neto
CJrurgla do estômago e vias bl·
&Iafes, Intestinos delgado e grouo,
tiróide, rins, próstata, bexiga',

lltero, ovários e trompas. Var1CO
,Nle, h1<1rocele, 'varizes e herna

CONlSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua FeiPe
�Idt, 21 (altos da Casa h·

ralso). Tel. 1.598.
amID1i:N€IA: Rua Estevee Ja·

nlor. 179; Tel. M 764

maçâo cem fi. providência tomada.

FILTAL VARIG: -Procer IS de Novembro
EDIFICl:> LA PORTA - Telefone 1325Aproveitamento

do rio Uruguai
Montevidéu, (U, P.) � Nos

f\_alàes de Ministério das hêlaçõ'8s
Exteriores í'ír-mou-se o tratado
argentino-uruguaio para o apro
veitamento bip,roétrico do Rio

Uruguai, em Salto Grande,
Assístíram ii cerimônia .altos

Iuncionár ios da chanoelar-ia e da
embaixada argentina.

O chanceler Lar-reta declarou aos

jor-nalistas que tinha a houra de
anunciar a próxima par-ticipação
do Brasil nas referidas negocia
ções uma vez que aquele país tem
interésses comuns no rio Uruguai.

Ten '-10 8emp"� 6ll\, é'(:y-c;a urna garrafinha de

nrERITIVO «KHOI»DR. BIASE' FARACO
Médico·chefe do Serviço de Sífl!l�

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SfE'N'HORAS -

SfFI'LLS AFECÇõES DA

PlELE - RAIOS lINFRA-ViER
MEUHOS E ULTRAlS-VrOLE'rAS
Cons.: R. Felipe Schmtdt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja'Í!me Câma�a, 46

FONE 1648

DR. POLYDORO S. THIAGO
Vl!dico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA Ml'l:DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspee\aJ.

_
mente do coração.

BLBCTROCARDIOGRAPIA
Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças de senhoras - Parto•.
Consultas diàriamente das 15 b II

horas.
Atende chamado. a qualque- hora.

inclusive durante a� noite.
CONSULTóRIO; Rua Vitor Meir...

les, 18. Fone 702
"JI;SID€NC:A; Avenida Trompo...Ià.

62. FODe 766
------'-_. _.' _ ...

'
..

DR. MARIO WENDRAUSER
Diret",. do Hospita; "Nerê.. Ramos"
CLíNICA MltDICA' DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de OltrO
J'reto" 2 - esq. da Praça, 15 de No
nmbro \altos da • Belo

� Horizont�")
,.,

TeJ. _1��5.".. ..;:,,�. ..

Consilltas; das 4 áS 06 horas.
Re.idência: R. Fdipe Schmidt, 38

- ,Fone manual 812

Laboratório
(Iínico

RUA JOÃo. PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Teliouro
'do 'Estado

Florianópolis
Dr. 8. G S, Medina Farm. Nilfbal Alus ee Souza

�arm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame poro verifico,ção,
de ,cancer.� Exame de urin,o; Exame �Qra

verificação dá gro.v_idez, Exame,. <le escarro,

Exame 'para verificação de doenç�& dCl
pele I boca e cabelos, Exame de fézes.

Exame de -secreções.
ilutnvaccincs e transfu!Jão de l!Iongues,
Lxame químico de farinhas, bebido.

café. águalli, etc.

DR. LINS NEN'ES
Moléstias de senhora

Consultório _ .Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - 'I'eleforie 1.46\1

Residência _:_ Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

TeJ.efo,n,e M. 834

Novas batalhas I
.Aíenas, lU. P.) _, Segundo

Idespachos recebidos
..

, Jwje .nesta.

üa.pitaI, est.ão sendo travadas novas

e s'Ungre:ll'ta,s batalhas' entre as

força,s do 'exérüi,to grcgo e as t1'o

j)'a;s r,eJJeldes na ar,ea de Lauda na

Grécia ,central A ,cidade do Rypa
ti, situada na plami,ce da Telssa- !
lia, a 10 milhas lésl,e de Lamia, \
caiu cm 'Poder dos rebeldes. I

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnica sxolusívamente de crianças

Rua S'aldanha Marinho. 16
'" Telefone M. 732

.

'DR. PAULO FONTES
Qlínico e operador'

Consultório: Rua VHor Mein"eles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 2,2

Telefone: 1.623

llUTOMOBILIST4S
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

fie ' 'r..\�O OFICINA ENALDA
Cf"o-Rad\o�\eÇ Rua Conselheiro Mafra

1_'__� ._n_e._9_4 _.:..

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA"
'UI...d. UI 117. - !ililll: II Ag,..
IlifCElfDIO� JJ T:RAl'f8P01!lT]I;lI

.

'Cifras do /3BJBDCO de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

,Or.
Cr$

80 900.606,30
5.,978A01.755,97-

67.053.245,30
142.176:603,80

•

Transportes regulares, de cargos do pôrto de
"

8ÃO'� FRANCISVO DO SUL MOVI YOBIpara,98.687.816,30
75.736,40! 306,20

Siaistroll pagos 0011 último" 11) aoa.

Responsabi lida ':tes «

I,nformações com os Agentes "

I

Florieoópolis - Ca,r1os Hoepcke S/A - Cl- Teleto:1e 1.212 ( End. teleg.
São FranCisco. do, Sul - Carlos Hoepck-e S/A .- C1 - 'I'elelone 6 MOOREMACK

Direto'rell :
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Cenralho'l Dr•. Fr9ocisco
"de Sá, Anisio Massarra, Dr. Joaqvim Barreto de Araujo
e José Abreu.

,1 "A
I melhore. fábrica•.

vi.ita

fabricante e distriouidOl"es das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemirall, riscados, brins
bons e ·,baratos. algodões, morin. til aviamento.
para alfaiate••

, que recebe diretamente:,' da.
Snr.. Comerc!ant.. do interior no sentido de lhe faze rem�' uma
Florianópolis, - ,FILIAIS': em) Blúrr\enau e Lajes.
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Repudiando publicamente a condenavel pratica da compra de votos, o 'IJr. Aderbaf
Ramos da Silva dig�ificou mais uma vez a campanha politica e prestou uma justa,
homenagem à conciencia do eleitorado que, por isto mesmo, á 1 9 do corrente,

o consagrará; governador constitucional de Santa Catarina.

.FJQrl,8nópotlt, a de_ Janeiro dei 1947

CONVERSA NDO
CONVERSA 5

Por SI DN E I NOpETI

.'

I
O Partido Social Democrático, avisa aos seus eorrelfgío

nál�ios e amigos que a ressalva termina no dia 4: do corrente.
Devendo os interessados procurarem o escríõtrlo do Par

tido para Informações,
o encarregado do serviço
AFONSO L. DE ASSIS

Política Partidária:
Rio, 2 (A. N.) - Pudemos apurar Gerais consultaram o Tribunal Su

que é substancialmente verdadeira per ior Eleitoral si os juizes elei

� informação de que, fi,ndo o prazo torais, são impedidos no caso de

para registro de candidatos, a 5 do terem parentes candidatos. O 'I'r i

corrente. providências especiais se- bunal Superior Eleitoral respondeu
rão tomadas imediatamente 'parai que sim, caso o parentesco seja
assegurar as liberdades el�iÍorai; até o terceiro grau.

'

até o dia 19, quando se ferirá o

pleito em todo o país. Essas provi-

recendo certo que este apoiará,
aquela oandidatura

- O sr. Mario, Tavares, cándida-·
to do P. S.,D. conta com o apoio do»
Partido Republicano, Partido De

mocrata Cristão e Partido de R.

Popular.
Caso os comunistas não

apoiem a candidatura Almeida,
Prado e, pelo contrário, a.presen-·
tem candidato próprio, serão cince
os candidatos ao govêrno do S•.
Paulo.

,- Parece que os trabalhistas
contearíos ao sr. Hugo Borghi não

apoiarão a candidatura do sr. Ma-

a-ío ,Tavares, como eslava SeIidiJ:',-I'"
anuncíado, o que reforçará a posí- '.I.

�Ii
ção do sr. Hugo Borghi.

RESENHA POLíTICA

A efeméride de hoje assinala 01"

aníversár ío natalícío do sr. dr•.
Rubens de Arruda Ramos, diretor-
da Penitenciár-ia do Estado e uma ,_

das mais expressivas figuras dos- ))meios inteleotuais catarinenses.
' {

Possuindo largo círculo de re

lações; receberá, o dlstintc ani-·

versaniante, as homenagens dos'
seus numerosos amigos e admira
dores, ás quais "0 Estado" se as

socia com votos de .p,erene,! feli.,..·
cidades.

F R I E J rt A· 5:"

E 5 P I N H AS, E TC.NUNCR EXISTIU IGURl

i
\
(
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