
-

'"

«Iderbal R. 'da Silva, com soa, fibra inQuebraotâvel e 9 desejo de servir ao seu torrão natal e

ao seu POVO,' vitorioso Das uroas. a 19 de janeiro, há de cOD,du�ir com firmaz8 o nosso querido
Ist'ado de- Santa Catarina ao lugàr que lhe está reservado DO concerto dos demais Estados do Brasil».

, '(0.0 discurso do sr. ,Paulo, Baner, no memorável comício monstro d'e,ltajaí).
--------�------�--------------

)«Caçador jamais assistirá a um

espetaculo cívico Ião empolgante»
o senador Nerêu Ramos, eminente Vice-Presidente (la República e

que ora nos honra com'sua visita, recebeu 'o seguinte telegrama:
"Dr. Nerêu Ramos.

'

Florianópolis
Aindk vivamente .emocíonado, é com máximo prazer que comunico>

vossência comício aqui realizado dia 6 favor .candidatura 'dr. Aderbal,
constituiu verdadeira consagração nosso candidato. Jamais Caçador as

sistirá espetáculo cívico, tão empolgante massa se comprimia frente

estação rádio local, vivando incessautemente nomes G;al. Dutra, Senador
Getúlio Vargas, Senador Nerêu Ramos, dr. Aderbal Ramos e outros. Co-

I . '.

mício contava cêrca duas mil pessoas. Falaram drs. Ylmar Corrêa, Tas-
so 'de Miranda, AlDltônio Teixeira, srs. Laurindo Cardoso, AlUno Bueno,
Marcidiano 'Santos, Teotônio Carvalho, Carlos Marzukewicz, -João I Ba
tísta Sanchez e Senhorinha Orandas Farias. Cds, Sds, (a.) Siqueira

Empolgado pelo magnífico comício ontem realizado nesta

localidade, adversário que fui na eleição <de dois de dezembro e

diante da magnífica campanha eleitoral 4ue vem' fazendo o invic
to Partido Social Democrático. cujo' 'chefe em nosso Estado é O'

grande estadista bras'ileirO' dr. Ner êu 'Ramos. venho expontanea-

Veeme-,nte apo'stro Íe do J"ornalísta J� F'. Macedo 'Soares mente hipotecar a v. excia. a minha inteira solidariedade junta-
.. �.. mente com os meus amigos de Felipe Schmidt. (a.) Francisco

Rio, ,[O (E.) - O senador Car- res escreveu o seguinte ' topico varam com os comunisias, inctu- Klobukoskí,
,

los Prestes' em discurs'o pronun- num artigo pub1icado na impren-, indo na respectiva lista de candi-

O
,I ''r--

dado em Maceiô, declarou que os sa paulista: datas um [uiio Lturbides, »eterano prOCrlSSO contra o sr. Ademar de Barros
comunistas iriam apoiar o candi- Gabam-se os cmnnnistas da aco- do credo estronçeiro. Em Sergipe Rio, 10 (A. N.) - Um rnatuti- lo, co:m um parecer unanírne da
dato da Uhião Democrática Nacio- lhida que tiveram seus ofereci- os "udenistas" entram. em seme- nq oficioso diz que o processo ins- Oorníssão de Estudos dos Negó-
-nal. mentes de apoio à candidatura se- lhantes ignominiosas combinações. oaurado contra o sr, Adhemar de
Entre, fato vem sendo comenta- natorial do sr. José Américo na Prestes declarou na praça pübU- Banros durante a intel'V'Hntoria do cios :E,,,badualils do Ministério da

do desfavoravelmente, pois aoolu-: Paraíba. O sr. Otávio Mangqbeira ca, em AracaJ'Ú, que o candidato 81'. Fernando Gasta, após as tramí- Justiça, no sentddo de ser promo-
f me as d'Úv'idas quanto ti sincerida- também 'não teve o discernimento I "udenista" dera pleno 'apoie ao tações necessárias, encontra-se de vida a nesrpoTIls3Ibilidade do sr,• ,de democrática das oposições co- de repelir a adesão pessoal que os seu programa mínimo, obseP'l�an-. novo na i'nl81'wmto:ria de São Pau- Adhemar de Barros.

ligadas. moscovitas lhe deram. Em NJato do-se que' o candidato "udenista"
A propõsiio o sr. J. Macedo Soa- Grosso os "udenistas" se aconclui- Luiz Garcia é irmão de dois cNri- O, presidente Dut'ra 'em eoníerên-gentes [anâticos da facção mos-

covita. Carlos e Roberto Garcia. As •

perspectivas' de Sergipe, caso vin- ela com os generaisgue a descarada aliança dos de- '. ., "

mocratas, são as mais. tristes que R�O, 10 (A. ,N.� -- Fim rrohc��do, que est�La se realizando, na Esco-

é' possioel. Moscou. o governará IJ�' Maíor do Ex�r�lIl:o, uma :mmma� de generaas 'com a presença do pre

através dos 'mascarados i seroin- sidente da Repúblíca, general Eurico Gaspar Dutra. �presltava-se Uilu

do os inierêsses estrang'eü'os". .

objetivo polÍltLoo-mJl!1ta;r a esta reunião, sobretodo porque ela se pro-
,

ce�s'ava le� caráter secreto. .

"

'

A rprOlpúsHo, o vespertino "A No,Í,ie" [pIJlblica, em 'SUa edição final, a'

seglúllfle nota "Noticiou-se, hoje, que estaria sendo realizada na EscnJa
d<8 Estado, Maior do ExéI1c,irto I uma I1cunião em signo, da qual, parti<cipa
ram o :presjrde'ute da RepúbHoa, todo.s os geuemus e a maioria �s mem

bros da Comis'sã'O de Segurança Na,c�onal. P'I�ocU!l'ando cientificar-s'e do

fato, a reportagem de "A Noite" avisrtü1l'-:se üom as altas a,utorida:des,
Berlim, 10 (D P )- O de,sarma- que nlos illJ'formli3�'am ser aquela r,eunião <de ,car,áter 'CO/111'll!lTI' e que il:ouo�

menta físico da A!.emanha talvez os aSSulDítos ,i:lIO Estado Maior do ExéI1cito ligados á def.esra nacio.nal são
a nação mai.s milj,tari's-La da hi,s�ó- sempre tratados" natur,almente, 'em a31'Mer secreto. Houve apenas uma

Dia, está virtuáJlmoote i('JOImpleLo, confe-l'êlijlCÍa do mauo,r GeraMo CordeiTo sôhre ,a segurança' l1'ado�al".
graças á estre�ta coü.peração en

tne a's grandes potências, anunciou
o major-general Rob81�t' V.,T. Har

p,er, dire,Lor da Divisão àa.s Fôrça,i
Ál'mHld3!S dio Govêrno Milibar Nor-
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CHl'GADA DO. EXMO. SR. DR. NERÊU RAMOS A CIDADE DE LAJES

LUIZ CARLOS PRESTES A�AIA, A,,:U�OJt

Enérgico :Hrotesto da Franca
PARIS, 1� (D. P.) - À França, protestou energicameute perante os

govêJrnoo brítâníco ,e amerícano contra O< que consider-a violação dos ter
l!11ÜiS do acôrido sôbre o Iraque Petnoldun Company pelas companhias ame

ricanas, segundo anuncíou um porta-voz do MinJrsrtério do Exterior. O
protesto fOiÍ mortivado pelo fato do r,ei Lbn Sa'llidi ter fei<t:o concessões pe-
1.rolifems a cOll11!pail1ihja,s omericanas que ,estão rejpreselnltadas na Iraq ]:)e- Virtualmente
1rQli'llll Gomrpany.

'

WASHINGTON, 10 (D. P.) - Um por,ta-vo'z d.o De[partamento de Icomplefo
Estado, falando á 1nliP,rensa d,eclaro'll que o Gorvêrln,O americano recebeu
uma nota francesa sÔ!br,e o caso das oon,oessôes pertrolif.eras n',a Smtdi,\'l
na Al'ábLa.

Cassado o daregistro
candidatura, H. Borqhi
RIO, 10 (A. N.) - Foi re<;olvido, finalmente, pelo I Tribunal Supe

rior Eleitoral, o rumoroso caso do reglistro ida caJIljdidatura do sr. Hugo
B

'
A te-.&mer.jlcano.orghi ao governo d,e S. Paulo. Unanilmemente, a mais alta corte da

Justiça Eleitoral resolveu cancelar o registro da réferida candidatura" M d f·do qUe resultou o afastamento do conhecidO' lider petebista da luta elei- orrem e rio '

torai que está se travandó pela conquista dO' gO'vêrno ,pau],ista. Pelo TSE Londr,es, 10 (U. P.) - A zona
foi ainda �egada a concessão de novo prazo para registO' de outr:o can- de ocupação, bnitâ:ni'0a Icanrtinua' a
didato do PTB. sofl'er I'Ii.goroso inV'erno. Nas últi-

PRESID:€NCIA DO MINISTRO RIBEIRO DA COSTA mas 23 hO'l'aJs, für.am anUlOOi,ad,as
O julgamento do caso Borghi teve início, ás 10,30 horas, quando o mais 8eils mo'rLes ,em cons,equên

ministro Ribeiro da CO'sta assumiu a presidência do TSE, em sUbstitU'i-, cia do r'r.i'o. Nos últtmols 4 dias de
ção ao ministro José Linhares, que havia se declarado im'pedido para ram-'se Hm Ha,mbur,go nada menos

,tomar parte nO' referido julgamento. , de 23 ca;sos de mortes.
#

Bello".

Mai,sv tr'ês valiosíssimas adesões
Mais três adesões va liosfssdmas e que muito honram ao PSD,

vem o Candidato da Vitória de recebe-Ias. São elas as das con

ceituadas famílias dos srs, Percjliano Leandro de Souza ,e Lau
rentino Leandro Cordeiro e a ido sr. Francisco Klobukoskí e de

seus amigos de Felippe Schmidt, Damos a seguir, os documentos
firmados pelos referidos senhores:

"De CANOINHAS - N: 50 - Pis. 100 -- Data 7.
Dr. Aderbal Ramos da Silva

FLORIANóPOLIS
Udenistas que fomos na campanha de dois de dezembro,

quando levamos ás urnas' do distrito de Paula Pereira, 'deste mu

nicípio de Canoinhas, ponderável contigente de eleitores. em fa
ce dos acontecimentos pol'íticos que elevaram o dr. Nerêu Ramos
a Vice-Presidente .da Repúblíea para honra de todos os catari
nenses, vimos em nome da nossa numerosa .. família, apresentar a

vossa excia, por intermédio do ar. Olivério V.' Vorte, dr. Orty Ma-
- chado, Alvaro Machado e' Dorgelo Cordeiro, nossa irrestrita su

lidardedade á 'sua viotor iosa candidatura, que há de fazer sempre
a maior grandeza .de nosso querido Estado. Cordiais sauds, (a.a.)
Perciliano.Leandro de Souza e 'Laurentino Leandro Cordeiro.

xxx

De CANOINHAS - N. 50 - PIs. 67 - Data 7.

Dr. Aderb�l Rimos da Silva

FLORIANóPOLIS

Quarenta, e oit,o horas de prazo

RIO,�.a!.�,)! !:�b���?;"S�I����S'!?""ã" d�

hoje, examin(}u o proce,sso de cassação d,o registro do Partido Comunis-·

ta Brasileiro, reqúerido Ihá tempos pelO' deputado Barreto pinto. O ad.·

vogado Himalaia, Virgolino, cujos autos lhe foram encaminhados ).leiO'
Tribunal Superior EleItO'ral, encerrando um ped<ido de diligências fir-,

mado pelo procurador :geral a,d-hoc, Alceu. Barbedo, em virtude do im

pedimen,to do procurador :Temist?clis Cavalcante, .resolveu intimar 6'

Partido Comunista Brasileiro a respo.nder O'S qUeS'ltOS formulados pelO',
dr. Alceu Barbedo odentr� do prazo de 48 horas. A im,pressãO' reinante'

nos círculos políticos, de que O' referido processo será, julgado antes do

pleito de 19 de janeiro.

'/
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artl· O Social Democrático Não acredites no comunismo !�_.-..

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO
CR,{TICO, seção de Santa Catarina, recomenda à votação dos

seus. correligionários nas eleições de 19 de janeiro próximo os

seguIntes candidatos:
GOVERNADOR: - Doutor Aderbal Ramos da Silv�.
SENADOR: - Doutor Francisco Benjamin GaUotti.
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. .

•

•

'-

Não acredites no comunismo. O comunismo não e brasileiro, E'
russo. E na Russiá ao contrário do que te ensinam, o povo, prinei
palmente o operário, vive como escravo, sem direito a reclamações,
pl·oibido. de fazer censU1'as. 'mesmo no caso das maiores injustiças.
Qualquer gesto, qualquer palavra de protesto contl'a' atos oficiais im

porta em prisão ou morte.

E' verdade que no Brasii ainda há muitos erros a corriçir e rnu'i
tos problemas a solucionar mas compensando esses males, possnimos
o qrande, o inesiimauel do da liberdade: liberdade de nos estobete-

I
cermos onde bem rios convenha; de. exercer a profissão ma'is de acordo
com a nossa capacidade e gosto; de seguir a politica que melhor- nos

satisfaça e de professar a reliçião que quisermos .

No Brasil somos donos absoluto do nosso trabullu: e do produto
do nosso suor. E se wn dia a fortuna nos viel' a1'TanCar da pobresa
para nos encher de riquesa, ou nos transformar em proprieuirios de

fazendas ou [tibricas nenhuma lei virá reclamar o que é nosso.

INada disso acontece no comunismo, porque sob esse regime lha
terialista, não há [amilia, não há pátria, não há reliqião, li! não há -I'note bem - não há nem sombra de liberdade de pensamento.

No comunismo desaparecem todos os outros pa1'tidos, todas' as

Ioutros doutrinas politicas. Ninquém. pode discordar do governo. Todos
teem que ser comun'istas. E se .alquem. l'eCUSQr a filiar-se no partido, ...

será desprezado, esquecido, sem direito á causa alguma.
Lá o homem não se pertence. E' propriedade do Estado - de um

Estado não dirigido pelos opel'ár'ios";'mas governado por uma nl'Ín01'ia

de espertalhões de explomdores para os quais o operário é timo. massa

bruta; tuna mera máquina. � I

Em troca do seu trabalho; do seu suor: o opel'ária recebe - I
. .

I I

quando recebe - pão apenas para suas estritas necessidades; e 'roupas

para se vestir modestamente. Não lhe é dado escolher nem dispor do

que é seu, porque ele nada pode ter.Tudo é do Estado,
Não acredites, pois no comunismo. Ele quer roubar a tua liber

dade, destruir a tua fam'Ílla aniquilar a tua Pátria e blasfemar contra

o teu Deus. Ele é contra todas as ptiirias porque só quer o dominio.Ra'dl-O. DI-lu'.sora,imperial{sta, internacional da Bussia.

Operário brasileirot de L�nuna
Ergue teus olhos para. a Bandeira gloriosa do Brasil! Escuta os 'li�

acordes »ibranies do Hino Nacionoll Contempla o céo estrelado de onde: Todo o Sul Catarinense escuta.

te prateie o Cruzeiro elo Sul!
I
diariamente a Rádio Difusora.

Terás coraqem de rasçar essa bandeira? de despreZa?' esse Hino? I .

de Laguna.
ele escamecer dessa Cruz? . .

970 Klcs. (ondas .mêdias) ..
Terás coragem de vender a tua Pátria ás ambições insac'iáve'is da Horários de irradiações: - Da�

Rússia Soviética?. .
1 O às 14 e 17 às 22 horas.

Serás tão vil que preferes trocar a tua vida humilde e. troballiosa, Representante em Fror ianópol'isc
mas digna e honrada, de orasueiro .lim'e e altiuo, para se'rvÍ1'es de D. F'. DE AQUINO
lacáio dos senhores de Moscou., desses senhores cheios de ódio e de Red. do Jorn!:ll «O ESTADO»

maldade, que não saberão respeitar nem o teú lar, nern a tua honrá,

nem a vü'tude de tua esposa e o pudor de tuas fi.lhas?
Se já te deixaste iludir pOl' falsos amigos, reparti que estás á beira

do precipicio! Volta atraz!
.

.

Ajoe-lha-te coriLigo_ e beijemos juntos a nossa terra, a =: do nosso

Brasil, deste Brasil que nos poderemos [azer grande e [eiiz se nos

unirmos contra os seus inimigos. Deste Brasi! que se .orgulha do nosso

I

suor, que se digni{'ica com. o nosso trobolho, que se engr.andece na nossa

humildade, porque é sôbre os alicerces dos nossos sofrimentos, das .nos
sas fadigas, das desilusões do presente, que se erguel:á � .prosp�r�dade
e o bem estar de nossos filhos. O futuro da nossa Patna. A glona do

nosso Brasil. A çlária de termos sabido sofrer e lutar para não vende?'

a nossa Liberdade. '. .

Operário do Brasa! Não aCl'edites no cl\munismo. Acredtta untca-

mente no Brasil! P
.

JOÃO FRAINER

Laboratório
Radio-Tecnico-Electroo

Fundado em 1935
Montagem ie rC<dios, Anlpli

iicadores-Tranlilmi••c!)l·e.
Material irnportad" direta

mente dos ·U. 3. A.
'Pronr ie tár io

Otomi1r ,Gp.orges Bohm
E:GCb� - Tecnico - ProfissioJ\o)

formado na Europa
í:·lo,.ian6po'�.

�UQ João Pinto n. 29 .• Sob.

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 AntODllla de Barros
Doutor Othon d. Cama d'Eçà�
Doutor Rubens a..Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Calil Bulos
Doutor João Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui Cesar Feurschutte
Doutor João Estivalet Pires

.

Protogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
.Arnaldo Napo li
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 Odebreeht
Heitor Pereira Liberato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar 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 'I'rabafhísta 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 nobre e altivo povo catari!Ilense.

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

te; Rogério Vieira, Secretário; Pedro Lopes Vieira, Tesoureiro;
Aderbal Ramos da Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castro
Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro 'Soares Machado, Vi
tor Buhr, Pompílio Pereira Bento, Ernani Bíttencourt Cotrim FI
lho, Frederico Hardt, Adernar Garcia, Valério Gomes, Alfredo
Campos, Carlos Esperança, Heitor Pereira Liberato, Jairo Callane,
João dos Passos Xavier, Atílio Fontana, Gasparino Zorzi, Carlos
Zipel'er Sobrrnho," Roberto Oliveira.

I
: !

PARA RECEBER A.MOSTRÁ GRÁTIS
.

ESCREVA O SEU ENDERECO AO
.

lIlBORITÓRIO 001. S. D.
CAIXA POSTAL, 36

taLUMENAU _ SANTA CATARINA

"

SOHIA SIMAS SILVA
participa aos aeus parente.
e pelsaaa de suo intimidade.
que seu lar foi enrequeci:io
com o nascimento de lua

irma.inha

M'A G D A
ocorrido em 7/1/47.

TOME
O MELHOR

NO'U
APENAS Cr' 1,11 .

. Com essa infima quantIa Voe'H I está auxiliando o seu. pr6ximo. I'Centribua para a Caixa dia EsmoI»
APERITIVO j "". h"Ii ....l1t� II. 1i'lorianÓD"U.

I tinAiirRõsA
I Rua Deodoro. 33

,

Florianópolie

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no BrasilI QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA?

A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
ou no estrangeiro.

Rua Felippe Schmi<1t 22 - Sobrado

Novidades todas
aeraanas ·'1

I TRABALHADOR

VOTA EM:

WILSON AUGUSTO DA COSTA' SCHIEFLER
CANDIDATO DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, QUE DEFENDERÁ NO LEGISLATIVO ES

TADUAL O DIREITO DE TEUS FIIIHOS.

-- SAÚDEEDUCAÇÃO
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eocial' O Partido Comunista está fora da lei
Río, 10 (tA. N.) - Em ,declara": tor que l'euiTláu para um es.forço em franca aJtiviK:l,a,Ó,e dentro das

ções à �mpr:ellsa de 3ão Paulo, que comum e decisivo, todas ,3IS forças nações vstoríosas, grandes e pe-
ARNOLDO PAMPLONA retransmntímos daquí, o ministro dias Nações Unidas,' embora d�.pois quenas, para solapa!' as ínstdtui-,

Deflui, ho]'e, o aniV8r ..ário nata- d J ti f'
.

P tidDR. AFONSO M. C. DA VEIGA Iícío do IIr. Arnoldo Pampiono, (''3 LOS Lça a mmou que o aru o da vi,tól'ia este ohjetívo não tenha ções democréttoas, 'e por conse-

Na data de hOje comemora o ativo aocio-gerente da Soco Inter-
uornunísta está fora da lei desde a sido alcançado e os quíntas-colu- guínte, tirar a liberdade dos povos,

.seu natalício o SI'..dr. Afonso Ma- mediária. de Au tomóvei.. promulgação da atual Oonstituição. nas e cavalos de 'I'ruía estejam que por esta se bateram".

['ia Cardoso da Veiga, dil'ewl'· do MuitísaimQ conceituado nos cír- Refenmdo-se hoje a êsse f'ato, o

S
'

d F
curca comerciai. e automohilí3ti- g;eneral Goes Mnnteiro oísse que

. erviço ,e '.omento da Producão d C, co. e no.sa apitaI, o anlveraa- não pôde perceber claramente nas"Vegetal. riante receberá, por certo, inú-
O ílusu'e ani,versári3lnte que é' meros felicitaçãe., à.. quais no. declarações do, rnínistro dia Justiça,

.abaljsado engenherro
'

agrônomo,' a"'IOClomoa. o fundamento ou os Iundaenentos
A sf ú d" I . I' príncipa.is da

í

legaltdade arguida..oes rUi a e ,aI1g1o Cill1OU' o de amiza- FALECIMENTO·
di'

,

t· Podia, porém, admitir, errtre ou-
. es erure 'nos mo IVO porque será VVA'. LUCINDA GRUMICHE'
_grandeme,nLoe' homena.g;e,ado. No Hospital de Caddade. cn de

tras cousas, que aquele titular

DESEMB. SALVIO GONZAGA le achava interne da. faleceu. cri- quisesse entender que tendo sido

'I'ranscorre, nesta data; o ani- tem. à.. 18 ho.ras_. a exma '1'.0. Jeito o registro do Par-tido Cornu-
" I I'

. Lucmda Grumlcne, nísja, em. vir+ude de uma lei dita--y,ersarlO nata I'CIO do exmo ISr de- O sepu't"'- t d
.

•. , eh ..en o e seu corpo) toria! L' 'C L'L'
_ .

sernbargador Salvllo Gonzaga, da lerá etetuado hoje. na Cemitério' I an er.ior a ons l' uiçao vi-

.siossa mais alba corte de JUS/tiça'lde
Seio JOllé. gente, contendo dispositivos para

Cultura das mais hribhan.tes A' família
A

enlutada apreaento- �'esgual'dar e defender o regime
- ,

'
mOI nono. pelamea. democráttco, imp l ici barnerute devia;Ba.o reaIS 'e nume.roso,s os serviços . �__

,

L d II d
ísso produzir o efeito de camcelarpor s. excra

.. 'Pl'f�s aoos á coIe;tivi-! D!Ulgura' O O prt"-.dade, 'em CUJO seio, por seus des- UU tudo quanto fosse coutrárío aos

.. Q' dí d 'b
prmoíp ios dessa mesma Iei supre-.raca os, pre I'C� os, ,�oza de grande melro mOI-o o.estírna e constderação. , �,a:, re:H�mindo uma �uestão ju-

"o. Estado" associando-se ás Curn.iba, 10 (A. N.) - Em R'e- rídíca, sobre a qual so o Supremo

.muiltá.g. homenagnes que o íntegro, sei-va, imponfãinte município deste I 'I'rfbunal Flederal e o .Tr.ibunal. �u:,
maxísu-ado receberá por tão fmspi�'1 estado, foi inaugurado o prímeíro l perror. EI'�lt,ol1al podiam ma�lfes
-eíosa data, apresenta-Ihs respei- moinho para tr igo, centeio, e fubá, tar-se. Isto quanto ,ao aspéew pró
,tosas votos de fieJi.cidades pessoais. CjlLe vem 'trazer. a,s melhÓ'r,es pers- I pl'ialmme J.e�a,1. Mas, hav�a airr1da

AUGUSTO CESAR pBcoli\'as ao des'envolv,imeliÚo agrí- outros qLle se podIam oConsl'demI' 18Pt"
·

Pelo tran�curso do seu aniver- cola. p'Ol' extensão e analogia. P'el'gu'n- .

- equena� pO enelas
,. I, I'

. .
, la, enoLão, o �aneral Go,es: "Seria

.

. sal'JO na,;a ICIO, seta mmto cum-
) .' ... t

-

lPrimenfado� hoje, o jovem Augu�- Jornalista Rinaldo lí'CiiLo .po�' e:x;�n�pl,o, o l'egis'lr? de apresenlaIn suges oes
to Cesar, fJ!.ho do ,sr. HygliI10 LUIZ

•.
' •

um pa,rtiK:lo tli[)lCamen'te f'3sclsta? I L nO

,Gonz.31.ga, es'c.rivão do ci.vil. de'sea �lltrlD E no fundo ,e na forma, fas:câsmo .

o ;,es: ,10 (D. �.) - Os- eon-Idade. de a,'PIIas,euLar seus pontos
C f e boJ.chevi!smo não sã,o jg'Llalmen- vlt.es �vlad,.os pm 18 p,cquenas

I
de v1S',ta somente por meio de uo-

, omanca. �

Lê I d
FAZEM ANOS, HOJE:

Enwntra�se em FIorii3lnÓpÜ'1.is, te to,ta,Ji,tários? A ação dos partiúos pIO nClw,s a .1'& IUls.pa,na ,eX1Jt'>('

seus/tas._ o sr. J,osé MartiJlllelli.
tend'O .oIJiLem, ,nôs honf1é1Jdo com ,sua des.sa espé.cile não põe lil:_rn perigo pontos de v�sta sôbl'e a elal.>lIl'�çiio' ,Sall,ieritou 'O porta..N.oz que' 'O

--::- O
v1sil.a, o jorna,lista R'e,i'naldo' FÚ- as instiLLüç,ões democráüc,a,s, cUJ'a

de trrutaJdos d"e paz com a ,\:el�la- ponto de vi,sÍ!a das' potências de-
,

meni'no José Naza,l�eno, H- -

h A t
.

]ho do sr, J.oão Jor.�e CoeJ,ho. Ll'in, !l'epresentanLe dos Diários def'esa 'e,sLá pne"sc.rila na própr'ia
fi a e us, rl�, .

sugerem qlll' es-, vem ser expostos em r€lpresenta-
_ o sr. Augusto de Sá Marti-

Asso'c,iadüs em SanLa, C3ILa�':�na e I Cons.tituição? Indo mais além, até
&es 'Pointo.& ICL� ,VI,Sola ,seJam u,preseu- çães orai,s 0:u es:cpitas, uma v€z

dll'eLol' do nos'so conJ rade Jornal, ás ciaUlSws 'e. ,consequência's' da g'u.eJ'- ta.dos paI eso! Il,o ou oralmente - que .os convites I"epl1e.sentem uma
n, iél'e, oomercianLe. �

d I I

_ a exma: viuva Maria Ros,e
de J()�nviLe'·. l'a, CODIV'eIlTI lembrar qu!e a vi,tórj'a 'e� .arou um parca-Yoz do Foeeing tentativa de (lonsu�tar as peque-

"Campos. elas Nações Unidas dev,eria tl'.aze,r,.
Ofwe. Esta dec.l.aração_ foi feila a na.s potências na fWSle atual das

_ a sta. NaLercia Auro,ra da" _ "I como principal resultado, a Iiber-;--PI r.o::�81l,0 da Illlf,ornn\:ao, �e .que o I fl!�oci'ações. �osteriorme.nte olodaJS

,Oosta. Quem nao se apresentar a epoca tação d.os povos dos r,egi'mes de' Gmel110 Holallir:ftS, mu,m!,p::;>Lala seu tenam ocasla,o de se mamif.estar
geral de i,nspeção de saúde da sua I farça. '<"oi e:s,!';e pensalm'''nt,o dl're- desa�)ont.aJ1).('nl\\. sobre a fOl'ma do

I
rnai,s pormenorizada:melll.te como

- a exma . .5'ra. Maria Fragoso 1." _- - <>
_

.Linhanes, 'esposa do sr. João Li-
classe será considerado refratário co1l\llE' felll) as p'equenas poten- 8e deu na Confierência da Paz em

e pagará multa de 10 a 50 cruzei- elaS para
\
daJ'-lilf's 1I111a opol'tuni- París,

'Vida
.ANIVERSÁRIOS �

::D,hares.
- a menina Elsa Ama,ral Faria.

ASPECTO DA
_

CHURRASCAriA OFERECIDA A SUA EXCIA.

(Art. 128 da Lei do Serviço Mili
- a exma. 'sra. Eulalia Silveir'a,

,.esposa do sr. Gustavo Si.lv'eira. tar).
- a menina ,Maria José, fiLha do

,.sr. Dr. Bau)"er Filho. Regressou a Parí.s, 10 (U. P.) Anuncia-se
- o menino Anf.ôni-o, filho do· da Inclo-ChÍlna que, em .com�equên-

"sr. Otoma.r BoZ/n. exped.·ça-·0- -

-

" 1
cia da calma reinant,e, a's autori-

� o sr. HUlmber.to· Climae.r, co- ,
dades frances3ls levantaram o es-

.mÊi'['Ci'ário.
•

tád.o de sitio em Hatnoi. Foi l'eini-
_ a sta. Dorotéa Rumtour, fi- ManaLlJS, 10 (A. N.) - Regres- cia,do o abstecimento da cildade. O

.'lha do ,sr. Kurt Ramtour, concei- sou a esta o3lpiltal a ex,peldição do comando francês diz que a situa

tuado c.omel'ciatJ1ite nas ta capi,tal. Scrviço de Proteção :aos Indios, que ção é favo,rivel.
_ a menina Matl'Íla Euri,lia, fi- foi ao po,�to. dos Irmãos' Bi.glias, --------------

lobinha do sr. ,Cristovão Nunes Pi- onde se v.el'lÍLcou o massacre de Os Fuzileiros
1I.',es; funcionário da D. R. dos Co,r-' ci',vilizados 'pelos indi@'enas. Todos

i'ieios. úerfJJm bem, -nã.o tendo sido ainda. Navais
- a menina Alda Ney, filha do ex.p]i,cada,s as causas. detB.rmiman-

,.sr. Alberlo Alv,es. tes dos launenLávís 8JContecimen-

PAULO GEVAERD
Comemora m� i., uma data nQ

"talicia no dia a. htl)•.
·

o jovem
::Poulo Gev,�erd F.r�eira. funcioná"
'�io da Delegacia ri.�al. e Secre
-tório, d. Int.rcombio. Cultul'a da
A..ociagáo do. Ex"30mhatente.
'" esta ( apitaI.

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

- a exma.. sra. Zl:!lmtra Bento Los.

"Vieira, esposa do sr. J.osé Hi,póli
to Vieira, 'comerciário.

•

ros".

Ce'ssou a luta' na
Iodo-China

Grom,vko se
..
opõe.à oropnsta americana

Lake Sl1{�,e,,�, 10 (l,. P.) - Du- guinte: "Ou vocês concm�dJ3In1 com
rrul1JL<C a r,eunião ontem d.o Conse- I a proposta a1marif)ana para o cou
lho de Segurança, Gnomyko, 11epTe- troLe da energia atrunica ou re
s'entando a União Soviét'i,ca, .,se cusaremos a ÍlI'atar me(Ed!as para
OPõ.s eruergÍlCamentJe á ,proposta o desrurrnamentO g�a,I".· Em res
americana p.at'a se d�SlCmti:r a ques- posta Gr.omyko doolarou ser a
tão do controle da ,ener·gi.a atômica ener.gi'a atômica a' ehay,e do d,esar
anLes do desarmament.o g,eraJl. "'A mamemo geral.
atitude 1:lmeri'càna - disse Gl'Ü'-

myko - pane,ce, se r,e.sumi.r no se-

ALUGA-SE

.............................. '

TOME APERITIVO

� () T
Dois ot}moa galpões, �ervindo
para deposito ou para garagens.

Ver e traear na Avenida
Mauro Ramos, 13 r

K

Vendem-sa
Um quarto, 'uma sala de'
jant�r, ,um ':quarto de

ereança etc etc.
,

Tratar à rua Vidal Ramo.
no, 24.

Rio, 10 (A. N.) - O Almi<rante
Si.Jvio Oama1ngol comandante do '

Regi�,.ento de Fuzileir'Os Navais DOENÇAS NiERV,",SAJ,
Com 08 progreaa08 ela ..etUeJa&

doo}ar.ou aos j.ornai,s que est,e re- hoje, u doenÇ1l8 nervosas. qUaJl4.
gimento vai deixar a J.lba d3ls Co- tratadas em tempo, são m.lM '"",
bras' e i!I1gtalar-'se na ilha do 'Go- feitamente remedliveis. O .:ar'n....

aId
' ,ismo, frato d. ignorinei&. só pCHlt

POr obsequio a que� souber vern or� em Í!�,rl1enos que � Ma-,'prejadiea, Olt incUvidll08,aletado...
do paradeiro de um c'içnorri- rmha ah pOSiSiUl. Neste sentií;l-o" o �lt. e�eriíaid.d... O 'Ser."i�o N..
nho de pelo marron Fez e que mi,nisLvo da. Marinha já tomou as cionà" Cf. 'DoeD(u meatilie' .Is.."

at.nrte pelo nome CHIQUITO, nooessárias providências, enme as ". alll Ambulatório, qae aten-de er..
.. bliéalllente 08 doentet!J lle""O!lf)tI ,..

informar ao sr. Patricia S. quaJ,S 'sôbre a nova sede do regi,. '••".uee. na Raa Deodoro "'••_ ,
Borba. rua Rafael Bandeira. 18. menta. , .. ......... Miorl......

PEDE-SE

(,

"

\

, ,

Catarin8nse: O dr. Saulo Bamos, o humanitário médico que ha uma decada de
aDOS vem atendendo 'com carinho e zelo os nossos doentes. é candidato .a

deputado estadual pelo -Partido Trabalhista Brasileiro.

Catarinense, vota em Saulo Ramos, e· terás 3' certeza de teres' alguem na
assembléia legislativa que defenderá os teus direit'os é as leis trabalhistas.

Traba,lbador ,. catarineDse, 'prestigia C611 teu
I

voto, o médico 'boDe�to que é
teu amigo e ceobece as tlias necessidades.

Vota em Saulo Ramos ca_didato a deputado estadual pelo P. T. B.

•
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nha para bem! Toda a Ilnglaiterr� I panelas. ._

está cornprovando a verdade desta
A construção em madeira do

antiquíssima esperança da huma-' .avião de caça "Mosquito" condu

nidade. O desastre n-equentemen- \iu á descoberta do. novos 'ta-ata

te acelera o progr-esso, e a titãní- n�enLos. da madeira para dar-lhe

ca luta dos últimos anos não foi tremenda resístncia é dureza. Es-,
exceção. Dos estragos dia guerra a

te novo material se compunha

Inglaterra está tirando proveitos. pl'inci.palmente de capas . delgadas
Na sua luta pela sobrevivéncia, de madeira Iigadas sob enorme

a Inglaterra manteve se us cientis- pressão. Os corstrutores de aviões

tas alertas m todas as formas de na Inglateira estão entrando no'

investigação industrial. Hoje seus
mercado ele móveis com -maraví .

grandes fab.rican tes estão adaptan_llho.SOS m�i,erÜtis novos; ,5,e:1s .pro

do as descobertas de tempo de dutos serao belos e servirao para

guerra á produção de paz.
muüas gerações.

'

"Quem extraviar ou inutilizar' o

Durante 150 anos a casa Êlking- Os materiais plásticos não cons- certificado de alistamento pagará
tau de' Birmingham manteve a f'a- tí tuem novidade, mas durante 0.5 m.�lta de 10 a' 50 cruzeiros, outros- ,"ma cle seus .excelentes artigos de anos de guerra a indústria 1)1'0- sim incorrerá em multa de 20 a 100

prata. As exigências da guerea, nó- grediu a passos ele gigante. Os ta111- cruzeiros aquele que extraviar ou

rérn, a levaram a fornecer equipa- quisias precisavam de um mate- inutilizar o Certificado de Reser

menta para os combatentes. Agora rial para o piso de seus tanques vista":
voltou á sua produção de antes da sõbre os quais não escorregassem (Art. 129 da Lei do Serviço MiJi-

guerra, porém muito mais rica em seus sapatos. A investigação cien- tar) ,

conhecimento de metais e ligas e tíf'ica, resolveu o -problema, a êsse

com melhores métodos de f'abri- mesmo materíal está revestindo

cação. os soalhos de qualquer côr, de

Grandes prensas instaladas para modo que os salões ficarão' hri

fabricar lança-chamas, fuzis Bren, lhantes como cris ta I polido e du

peças de tanques e couraçadas, es- rarão mais ele vinte anos.

tão .. agora trabalhando na fabrica- Da mesma forma, grandes' pro
{ião de jarras de vinho, bandejas gressos foram r-egisLr;ados durante

da chá. O aço espectalmente endu- a' guerra no campo da s·egurMl.ça
recído e usado para as formídaveis construção de casas .e de pontes,
facas dos Comandos está sendo na' medicina, nos instrumentos de

empregado num novo e mais ef'i- ótica, e em todos os ramos da 'ati-
ciente tipo de cutelaria. vidade nacional.

Perto de Portsmouth.: grande
-----�-------

base naval br ítáníea, a firma Sa
muel' White, construtora de bar

cos, está utilizando toda a perí
cia empregada na construção de

destroiers, torpédeiros e Sp ií.f'i
res, na fabricação de uma nova

espécie de fogões para as donas
de casa brítànícas.
Outros metais inoxidaveis, ca

pazes de tomar a polimentação

Quando se forem as dare.
agudas após cada refeição e des,a
pareçam os ardores causados pelo
excesso. de acido no estomago, _
sim como a azia, que é um Verda
deiro vexame social, tOl'na-M •

vida novamente apraaivel.
Porque continuar a SOffer' .,

A primeira d6se do saboroso •P6
Digestivo DeWitt. dê alivio ime
diato. Este afamado produto 'res
tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e p!"oporciona
ahvio com a primeira dóse.

J. Peça "na Farmacia o

"'PtI
.

.

{E.@]t1VBDe II/Ilft'

- Tendo deixado o exer-cício do

cargo de Delegado do r. A. P. C.

(Instituto dos Comerciários) nês-
te Estado {O tendo que voltar . ao MOEDAS J SIMBO- 'J VENDA I COMPRAParaná, o Snl'. Jos·é Ernesto I

LOS LIVRE LIVRE
Ericksen Peneira. faz ciente ás,! Libra

I�pessoas 'que com êle tem contas e 'DoIar U$S
negócios partícu lares a liquidar, Escudo Esc
que se acha á disposição de qual- Peso Boliviano Blv
quer possível credor, na sede da Peso Chileno P$ch
Delegacia cio r. A, P. C. até o dia Coroa 'Sue?:a Sw.Kr.
14· cio cor rente e na .Delegacia .elo Franco Suiço Sw.Fr.
r. !'-. P. C:' ·em

.

Cur-itiba, (Avenida Peso papel Argentino M$N
João Pessoa -:- nO 103, 50), claque- Peso ouro uruguaio O$u
la data em diante. Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Florianópolis, 8-1-47. I Peseta Pts

Franco Francês Fr.ír.
Marco' Vm/J
Florim Pls
Franco Belga

o
Blg

Taxas .fornecidas pela agência do
sem confirmação

Envie ao seu amigo distante
um número da revista o. VA
LE DO. ITAJAí, edição dedi
cada a Ploríanõpolts, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

A V 1.5 O

AO
I

COMERCIO

B R'I T O
o alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

Camieae, Gravatas, Pijamee.
Meia. de. melhorês, pelo. me

nores preço. eô Da, CASA MIS
CELANEA - Ruq,C. Mafra, 6

CONTA CORRENTE POPU�AR
Jurp1l 51/2'''8. 9. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimenteção com. cheques .

Banco do Distrito Federal S.:4.
CAPTTAT,: ('R$ 60.üOO,POO,O()
RESER\"AS: CR$ 15.o00�OOOiOO

Rua Trajano, 2.3 • Florlêllnõpolls'

ESCRITóRIO JURlDICO COMEBCIk):;
A"Ul\to. :l!1uridicoà.- ComerciaÚl....:.Rurais e' Informativo.

Endél'eço Tel. ELIBRANCO - LAJEs _ S'anta Catarina
CQn.ulte � OrganizoçÕ(l ónte.· d. •• decidir pela: com

�ro ou vendo de imo�.ie. pinhaÚl ou qucdqu.r
. emprellCl neet. estado

Diret;'r:'.- DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
A.DVOGADO

.

�ua Frei Hogéric. 54 _. Caixa Postal 54 - Fone 14

A' Fábrica de Vassouras Santa Catarina, estabelecida à rua

Sanctos Saraiva, 68 (Estreito) tem o pr azer de comunicar a

todos seus freguezes e interessados d est a e d emai s p'",ças, .que
já está acei� pedidos de vassoures para qualquer

.

quantidade e pronta entrega.
Florianópolis, 2 de .janeiro de ! 9(47

MACHADO & BASTOS

Câmbio'

176;4416 74,555
18,72 18;'50
0,761 0,752

10,4457 �O,4361
0,6139 0,5968
'5,21Ó9 5.1496
4.3738' 4,:3224
4,SQ67 4,5194
10,6062 10,2778.
�,9008 3-,85'5
1,7146
0,1574 0,1556

0,4271 0,4221

Banco do Brasil,
._-- '--- ----

RQsolvido, enfim, seu problema financeira f
A.dqu.ira TUDO de que necessita.r,

de UMA 13Ó VEZ,
pagando PARCELADAlVIEMTE,

oom ..s VANIIJ.'AGElQ'S da compra à, vi.ta.
.ervindo-se do

SISTEM A.
.
,

CREDI ARfO KNOT
......5
c.tpdos

Móvel.
�Io.
Geladel,..

Bicicletas
J61a.

Uvros
Chapé••
'n.tai�çÕft elétricas e ..n�
Artl,os pa,. .,..entes

Peles
Ca.cos
,Qualsqu... artl...

..

INDÚSTRIA, COMáclO' E SEGUROS I<NOT $. A..

0.1(.......

Operária - Colono _-' Industrial
Hornem do

�Vota. em.

Será

- funcionário I
Povo

,
.

i;.:
,,,;)

tua
,

voz no· Parlamento' Nacional
'.

1'
• ----------------------------------------------------------------

I I

"

•
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, r

.FARMÁCIAS DE PLANTÃO
MES DE JANEIRO

10 - quarta-feira - Farmácia
. .:Esperança - Rua Oonselheiro Ma- ,

ira.
4 - sábado - Farmácia Nelson -

- Rua F,elipe ·Schmidt.
'

5 - domingo -:- Farmácia Nel
,'Son - Rua F1elipe Schmidt.

11 - sábado - Farmácia Mo
-derna - Praça 15 de Novembro.

12 - domingo - Farmácia Mo-,
-derna - Prata 15 de Novembro.Í

18 - sábado - Farmâcia Sto.,
Antônio - Rua João PÍiIl.1(,o.

19 - domingo - Faernácla Sto. '

.Antônío - Rua João Pinto.'
25 - sábado - Farmácia Cata

'l'inense - Rua Trajano.
26 - domingo -�aI"mácia C�

tarinense - RuI!. 'I',najano.
,
O serviço' noturno 'será efetuado

"pela Farmácia Santo Antônio sita
-á rua João Pjnto. ..

"

TELEFONES MAIS NECESSITADO-
- B0r?�eiros UÚ
Polícía 10U
Delegacia O. P. Sociál ...•.•.••••• 157.

Naternidade "",",.,............ H�.
, ospíta í Nerêu Ramos ....••.••. III
,Santa Casa '............. 1030
Casa de Saúde ,S. Sebastião ..•••• lUl
,Assistência Municipal .........•.• 166'
allspital Militar .. . . . . . . . . . ••• •• 115'

k;;se�Àé�a . :': : : : : : : : : : : : : : : :: : ::. 1�:�
'7- ll. r. A. C. 1;,.
{:apitani'a dos 'Porto. ' . . . . . .. . . • . •• 138�
164 C. R. leOe
_Fôrça P!,}í�iaJ III"
,PenltenClana 1511
.MO estado" _ 1012
•A Gazeta" "........... 1<>5.
,.D,ario da Tarde' :......... 1j7'
1. ti. A. . ... " , ...•...... ,. 1(;01
)f:!.lbv Pu..nerAr;& Ortig-a. .. �"" _ . ).�

, Empreza de navegaçao
P H'E R EM

Confederação Nacional do Comércio

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
A maxima rapidez e garantre para transporte de suas me rcadortas.

Agentes rm Florianópolis CARLOS, HOEPCKE S. A.

·CURSO DE MOTORISTA

EDITAL
'IMPOSTO SINDICAL

Para lOS Estados: AMAZONAS' - PARÁ - MARANHÃO
- PIAUÍ - SERGIPE - BAHIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESPÍRITO SANTO - PARANÁ
SANTA CATARINA - MATO GROS
SO - GOIÁS E OS TERRITÓRIOS
FEDERAIS.

A Confederação Naci.onal do Comércio, entidade sindical:
de gráu superior coordenadora dos interêsses do comércio em
todo terri:tório nacional e reconhecida pelo Govêrno Federal,
através do decreto n. 2-0.068, de 30 de novembro de 1945, puoli
cado a fls. 18.201, do Diário Oficial, de 4 de dezembro do mes

mo ano, torna público que, nos têrmos do artigo 589, da Con
solidação, das Leis do Trabalho, todo e qualquer exercente de
atívidades econômtcag ligadas ao comércio em qualquer parte
do territórto nacional, conforme díscrirndnação abaixo, estabe
lecidos em Municípios ou Estados, ande não exísttrem Sindi.
cacos de Comércio da sua categorla econômica, nern Federação
de Comércio, eclética, ou correspondente ao grupo de sua ati
vídade econômica, deverão recolher o impôsto sindical em ta
\'01' desta Confederação, durante todo o mês de janeiro próxi
mo futuro, sem multa.

1 - As categorias econômicas sujeitas ao impôsto símdi
cal devido a esta Confederação, nas condições acima citadas
gão:

a) - COMÉRGIO ATACADISTA: .de algodão e outras fi
bras vegetais; de café; de carnes frescas e congeladas: de
carvão vegetal e lenha; de gêneros alímentícíos: de tecidos,
vestuários e 1armarinho; de louças, tintas e ferragens ; de ma

quiníemos em geral; de materiais de construção ; de material
elétrico; de minérios e oornbustfveis minerais: de produtos
químicos 'para a indústria e lavoura: de drogas e medicamen
tos; de pedras preciosas; de jóias e relógios; de papel e pape
lão;

_b) - LOJISTAS DO COMÉRCIO: (estabelecímentos de'
tecidos, vestuários, adornos e acessórios, de objetos de arte, de
louças finas, de ótica, t.e cirurgia, de papelaria e material de
escrítórto, de Iívrarí.a, de material rotográfico, de móveis e

congêneres) ; Comércio varejista de carnes frescas; de gêne
ros alimentícios; de produtos farmacêutioos; de maquinismos,
ferragens e tintas (utensflíos e ferram-entas); de material elé-;
trico; de automóveis e aceesôrios: de carvão vegetal e lenha;'
de combustíveis minerais; de vendedores ambulantes (traba
lhadores autônomos); dos feiranJtes;

,C) - AGENTES AUTONOMOS DO COMÉRCIO: correto

I rés de .mercadorias; de navios; de imóveis; despachantes
aduaneír cs ; despachantes de estrada de ferro; leiloeiros; re

presentantes comerciais; comíssáríos- -e conaígnacárlos:
d) - COMÉRCIO ARMAZENADOR: trapiches e arma

zens gerais de café, algodão e outros produtos, entrepostos de
carnes, leite e outros produtos:

.

e) - TURISMO E HOSPITALIDADE: emprêsas de tu
.rtsmo ; hoteis e similares; restaurantes, pensões, bares, carés,
leiterias, oonteítarlas ; hospitais, clíntcas, casas de saúde; ca

sas de diversões, salões de barbeiros e caoelereíros, ínstítutos
de beleza e similares; empresas de compra e venda e locação
de Imóveis; serviços de lustradores de calçados.

2 - As guias para recolhimento do impôsto sindical de
vem ser procuradas nas Coletorias federais, Prefeituras ou

Agências do Banco do Brasil. Numa dessas erutidades o contri
buinte encontrará as guias e poderá obter informações sôbre o

assunto. Cf

3' - O Impôto sindical deve ser pago por intermédio des
sas guias, já preenchidas, em 4,vias, ao Banco do Brasil, ou

nas localidades ande não houver agência ou filial dêsse esta

belecimento 'bancári(), aos demais restabelecimentos bancários
nacionais.

Rio de Janeiro, dezembro d-e 1946.
Pela Confederação Nacional do Comércio

(ass.) João Daut d'Oliveira, Presidente.

Banco· Nacional do Comércio
SOCIEDADE ANÔNIMA

"

Serv ço de Pronto
e

Socorro de Autornóvers

Temos o prazer de comunicar a08 senhores acionistas
dêste Banco que o dividendo relativo ao 20• semestre de 1946
está sendo pago, a partir desta data, a razão de 10% ao -ano,

ou seja de Cr.$ 10,00 pena as ações integralizadas e de

I
c.s 5,00 para 8S ações por integra liaar-

F'Inr ianóp.rl is , 9 de janeiro de ) 947. "

,

" BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO S. A.

c Filial .ríe Flotianópolis

Ensine-se fi dirigir automóveis
Amador e Prof.vsmnal

Teoria e pr atica - conhecimento do motor.
Avencem se chamados para reparos de urgência.

Auto-E s ccra 1-4 7 �77
GA.t(I'.GE U.NIAO PRAÇA GAL.' OSÓRIO,' 40.

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

\
NA-O É NOÇIVO AOS ANlMAIS DOME STICOS
Ir -�

FILIA". VARIG:
EDIFICIÓ LA

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 13�

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 ,Tuoul'o
do Estado

Florian6pol,s
FarOl. Narba! AJf81 de Souza

de COSia AvOa

•

Dr. H. 6, S Medina
tarm. L.

Exame de lIC\ngue. Exame poro verificação'
de cemcer , Exame de urino, Exame poro
verificação do gravidez, Exame: �e escorro.

Exame poro verificação de dOenÇ';l8 do
�ele, boca e cabelos, Exame de, fézes,

Exame de secreções.:
Jlutnv!3ccinàs e tronsfu5ão, de sa"g·uea.,
l..xame químico de ,farinhas, bebido.

café. água,,; etei.'
'I

................- ......�..._....aa..IEI....�

F:ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sna preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - H�meopátias - Periu
mariaIJ - Artigos de,borracha.

Garante-se a exata, observância no receituário médico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTISTAS! VOTAR NO ILUSTRE PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO CATA�INENSE DE

DESPORTOS, DU. ADERBAL RAMOS DA SILVA, PARA GOVERNADOR DO ESTADO, É' CONTRI
BUIR 'PARA O ENGRANDECIMENTO DOS DESPORTOS EM SANTA CATARINA.

Direção de. PEDRO. ,PAUIp MACHAOO

;VAI ,sER llEINICrADO o CAl\l
iPEONA'I10 DA CWADE

o. Campeonato Citadino Amado
r ista da P Divisão e da Divisão
de Aspirantes será reiniciado em

fins do corrente mês, com o pré
Jlio inicial do segundo turno, Fi

gueirense e Caravana do Ar, in

tlenompido em agosto do ano fin
do.
Esta ínfonmação foi-nos forne

cida por autorizado paredro da

(F'�eração Catartinanse de Des-

portos, e, naturalmende encherá de

alegria e satisfação os a:paixona
dos do esporte-eei.

tendimentos para a realização de seriam ' realizadas, amanhã, em do, Ademir .e .simões. Para a se

uma ,série d;e Itres jogos de caráter Jo invile, e111 homenagem ao .ilustre leção marcaram: {saias e Jaime'
1 •

amistoso entre os selecionados dos presidente da F. C. D., dr. Aderhal (penalti).
dois Estados vizinhos a serem rea- Ramos da Silva, por i.nioiativa do
lizados em março vindouro. valoroso América F. C., f'oram PllEPAllA�l-SE OS CONCO.R-

Felicitamos os paredros da nos- adiadas "síne-die" por motivo de
.. ,

llENTES

sa "mater " 'Por tão elogiavel ati- força maior. Devendo ser reiniciado o Cam-

tude pois é nosso desejo reatar Da homenagem ao grande arnign neonato An;adonsta da CIdade,

relações o, quanto antes com os dos despor-tistas catarinenses cons- a�nda éste 111es,' os ,cooo_orrentes ao

nossos irmãos do Paraná esque- Lava um confronte .entrs o Avaí I
CItado certame ,Illlc.larao os pre-

cendo o J)'3ssalCio e . camiuhando e o clube promotor. para II vos na proxlma s.emana.
firmes para a frente vizando o

IS· d d " '" ·

fODLalecimenLo do- futebol pátrio. DERRJÜT�DA PELO FLUMIN�NSE oele a e liDODlma
Somente com êsse objetívo se-

A S�LEÇAO CARIOC_A
t

,. .

remos perdoados da elevada pena- P,IO,. 10 - �onforme es ava «4 N8"80»)
. ., anunciado, ·rrealIzou-se ontem o " .

lidada que a C. B. D. lmpos á nos-

�
_

. Assembléia geral extraordinária
sa entidade controladora do es-

confronto eIllt:,e a seleção car-ioca
. o C!:,uselho F,�scal da Sociedade, Anõ·

_ f' O Fluminense -super-campeão ruma A Nação '.
de, Blumenau, Es-tado

porte bretao. -. ,". '
de Santa Catar-ina, por seus membros

_ e 1946 que f'inalizou oom a VI- infra-assinados, atendendo ao que lhe
" " . _".'. foi solicitado pelos actonístas da Em-

ADIADO SINE-DIE <O PRELIO tória dO, clube tr-icolor pelo alto prêsa,. srs, dr. F,;ancisco de Assis Cha-

ENTRE AVAÍ E AMÉllICA escore de 6 x 2 Golearam para o teaubrtand Bandelr'a de !V1ello e .roao
,

I'
, ".

. Napoleão de Carva·lho, convida os renho-
AIS gr'andioaaís festividades que FI um insnse : Pinhegas (3) Orlan- r-es acionistas da Sociedade a se re';lni

rem em assembléia geral extraorrünâ
ria, que se realizará no próximo dia 22
do corrente mês, às 10 horas, na sede
social, sita na cida-de de Blumenau, Es
tado de Santa Catarina, à rua 15 de
Novembro, n. 642, afím-de delibe:-arem
sôbre a destituição da atual diretoria e

eleição de nova. De São Paulo, para
Blumenau, 4 de janeiro de 1947.

.

O Conselho Fiscal: Edmundo Moriteíro.

tel, expressivas homenagens ao exmos, srs. de há onze anos para cá, que visaram si- de desambarcar do trem que o Armando Oliveira e José Par-anhos do
..

S- PI' B d··t Rio Branco.'
,

dr. Nerêu Ramos, Vice-Presidente da Re- tuar a nossa Polícia M1l1tar à altura da trouxe de ao a.u o, o SI. ene 1'.0, Assinam também esta convocação os

.pública, dr. Udo Deeke, Interventor fede- dignidade que lhe compete e de que goza Costa Neto díríeiu-se para o Pa- sr,s. acionistas Fra�cisco de Assl� Cha·

ral, e professor Orlando Brasil, deputado no concêrto das demais organizações po.
'" teau'brland Bandeira de Mello e Joil.o

lácio Guaifi3Jbal'a lo,nde conf,eren- Napoleão de Carvalho,· com a quaL estão
federal, oferecendo-lhes almõço íntimo, f> !tciais militares dopaís.. .,., de pleno acôrdo.
que compareceram, além dos dois primei- ClOU 10'l1lg:arrnente com ü praSluen- Francisco de Assis Chateaubriand

ros homenageados, todos os Secretários de O seu belo-discurso foi· aplaudidíssimo. dce da RepúbliJca. g,eneral Euri.co Bandeira de Mello e João Napoleão de

Em nome do exmo, sr. dr. Udo Deeke,
" Carvalho.

Estado, comandante, oficialidade e um re- Gaspar Dutra: A sa.ída, d�::;s'e ape- .,-
_

t t d d n"
-

d 1 Interventor federal, falou o sr. Gustavo"presen an e e ca a gr"""uaçao aque a
nas aos J·ornalí,sta:s., que no dia 12

corporação militar. Neves, secretário da Justiça, Educação

O almôço decorreu em ambiente d� e Saúde agradecendO a homenagem do com'ffi1L'e voJ.lará a Si10 Paulo,
cordialidade, havendo, à sobremesa, o sr. prestada' ao Chefe do Executivo do' indo até a cida,de de Rio Preto.
coronel Cantídio Quintino Régis, coman- Estado, sendo também muito aplaudido.

QuanLo á ,siluação do interventor
dante da Policia. Militar, usado da pa- Falou, depois, ,o exmo. sr. dr. Nerêu

Macedo Soares, não exisLia alt,e
lavra, proferindo uma primorosa oraçã.e.. Ramos, que disse, de início, desejar con-

Disse o ilustre orador da intenção daque· gratular·se com o comando, oficialidade e l'ação p'o,is oonlinuava a 111,e1'eoer

le ágape, que oferecia ensêjo a êle e a praças da Polícia Militar por motivo do Loda a· oonJiança do Chefe do Go

todos os seus comandados de agradecer recente reajustamento concedido pelO
aos exmos. srs. drs. Nerêu Ramos, Insigne Govêrno do Estâdo e aprovadO pelo emi

Vice-Presidente da República e Udo Deeke, nente Chefe da Nação. Disse cl.as belas

clarividente Interventor federal,' os

aSSI"1
tradiç�es da,

luzida corporação catarlnen

nalados beneficios que têm prestado à se e do conceito honroso· de que ela gozI>

corporação policial, agradecimentos' êsses em tõda a,República, pelos excelent.��

q�e se tornavam extensivos a,o sr. deputa- serviços que já teve oportunidade de preso

do Orlando Brasil pelo empenho com que tar e pelos elevados índices de diSCiplina
se bateu, recentemente, na Capita.l da!te- e· de preparo intelectual técnico que têm

pública, pelo reajustamento de venclmen-' exibido em várias reuniões a que têm

tos de nossa Policia Militar. Aludindo à comparecido seus representantes.
assistência. dada àquela corporação militar O brilhante discurso do exmo. sr. VIce-

do Estado pelos exmos. srs. drs. Nerêu Ra- Presidente da República foi aplaudido
mos e., UdO Deeke, mencionou' a elevaQâa 'longa e calorosamente.

�TARINENSES X PARANAENf:lES
- A Federação Catarjnense de Des

portos, no sentido de estreitar as

relacões com a entidade do fute
bol paranaense (j,s'tá realizando en-

No Quartel da Polícia Militar Cont!nua a merecer
A Policia. Militar do Estado prestou 5R do nível lntele�tual e técnico-mllltar da c(R)·nfI080(AçaN) L d

.

feira, num dos salões do seu vasto Q�ar- mesma e os sucessivos atos do govêrno, 10, 1 ..
- ogo 'epOliS

TOMEM

Uin�D �r2o�nti�o
"SILVEIRA"

Grande Tônico
vêrDo.

pessoa conhece
dora do interior
do Estado, ramo

de madeiras, para orgoI\izar firma expoctador�. Se dia

puser de capital da-se soci'edode ou some�te lnteresse.

Procurar JAFE, «Hotel La Porta», marcando encontro

PROCURA-SE:

Argen.ina ...EE.
Unidos

Joao fellip Zottar e uma.

espõsa d. Dulcinea de
,

Oliveira Zottar Wa;sbi.ngl,Q;n, 10 (U .P.) -;-' O mi-
e

l1'i,str.o das aelaçõ�.!3 Exteriores do

Eq�,ado-r, sr. Trujilo, Pl',e<jj,g,s,e' que
a Ar,goottna 'e os Eslado.s Unidos

s-olucionarão' as SU3JS div'eI'igências
polHic3JS ainda este aUQ. Mi,nw!,os

8JnLes de tomar o 'avião para Mia

mi, de -onde regnes'sará á sUla pá
tria, o sr. Tru�i.Io decl,a;rou aos

!jol'na1tstas que "aJmbos encontra

rão os meios de ne,SlQlver o impas
,s.e poIíLico do ipróprio si:sLema i�'
JJer-amerJmtno. Aduziu lespenal' que
a r�a:pI'oxim.ação entre 'OIS EstadoS
Unidos e a Arg,entina Lerá lugar
nos s.e.i,s primeilros meses do anq
€Im CUNl<O, o !l'ue pod,e'rá vir. dar

um cuns'o l'egular ãs oonferêooias
ceXIlJtÍ:Ilie[ltails & cel<eb.<rar€lm-s'e no

Rio de Jwneiro e Bogotá. Acres

oentou "que a Arg.enl,ina .está dis

posta e des.ejosa de lra,balhar em

cooperação com os Estdos Unidos,
e Ii:mitIl'andü too,as aIS imfluênci,as

id1eológi,c.a.s européia,s que não

concord.al'am com a ori,eniação
Mr<Le-lwmedcana" .

o P'. R. P.· desmente participam ao. parent.. •
amigol o noacimento

d••eu .filho
Do' Díretório Estadual do Partido de Representaçãõ Popular, rece

"emos .Q seguinte comunicado:
"Desautorizamos, formalmente, um boletim lançado em alguns mu-

Ihdcípios �o interior, atribuído ao PRP, segundo o. Qual êste Partido te- '. .. ,ti
.

ria rec,omendado �utro e�ndidato que nao o lançado pelo Diretório e Irevlsao 'Uo tempo
Conselho Estaduals, no dIa 29 de dezembro p. p. .

Serviço de Met.eorologia
O candidato do Partido de Representação Popular, que cOnta cOm Previ,são do T,empo, a:té 14 ho-

o apôio dos Diretórios Municipais de 8ta. Catarina, sem exceção' de um
do dl',a 11'

•

d d
• ras .',

siquer, é '0 dr. Carlos Sada, figura repr�st!iJl,�tiva da sOCle a.e. ca��l-
.

T.empo: Instável sujeito á <lhu-
:nense, e cuja candidatura recebeu a sohdarIedade d,os correbglonarlos

vais e trovoadas.
de todo ? �tad.o. Tempelr.a.turo: Estável.

Florlanopo}Is, 9 de janeiro de 1947. V,eIlJtOis: Variávei,s, frescos.
O D.1RETóRIO ESTADUAL" T,emp8lrat.uraJs extr,emas ele ho-

-C-u-r-s-o--A-n-to-n-'.-e-ta--de-B-ar-r-o-s- je: Máxim� 29,9 e mínima

23'7.,�REABERTURA DAS AULAS 1�. de Março RETIRARAM SUAS CANDI· .

DATURAS
M,gtricule das 10 às 12 horas

. Tôdas as bebidas, incluslVti a'\
Dias 22, 24 • 25 aluno. qu. já frequentaram o CUrll?, fabricadas em outros

.Bst,adOS'j26 • 21 ••
'

aluao. novol do. 2°, 30 a 40 anal.'
.retiraram suas candIdatura.!,

Z8 •• alunol novo. do primeiro ano.
l)ara reinar nos. lares cata�.

Novo e importante apa1relltamentó l::sDS:iSt'ória ed� :�!�it1:OCU:(IT:
A

t d P g' COMERCIANTE: Dá um li·

o o o ocf�o 1�)!,�r_�<ÓD!_" n!��.?! o�enh'i:O :.'mi::�o:aF:;:': {;::
'Clovis Comes. que dirige o Departamento NaiOlonal de p()ll";too, e Ca!laIs� tribuirás, assim. para a forma-

o doutor Clo:vis Cortes emtrou ,e;m ,ell'tendwelntos oom o govêru? do ção cultural tios catarinenses

Es1ado .no sentido do pôrlo de Par'31nagruí., pOir intermédio daquele De- de amanhã t

partamen,to, ,receb.er a;par�lhamento 1110 valo,r de vint� miJJhões de CT'U-
. ("Campanha pró-livro" do

zeÍlr'Os de modo a ficar' alptp! -a melhor atooder aos ilnte.ressadog do Estado. C. A. Xl de Fevereiro) •

João FeUlp Zottar Junior

"As autoridades civis ou milita

res oue indevidamente' retiverem

docu�entos de situação militar,

pagarão a multa de 200 a 2.000,00
. "

cruzeIrOs.

(Art. 12-1) do Lei do Serviço Mili-

tar).

.i

,

R.'I�T··'Z,!
iCines·R!.'. O,IX"!I

,

'.
. ...I

.RITZ ---; As 7 Y2 horas

'10) - Cine Jornal. Inrormativo
- DFB.

20) - Ingr-id Bergrnann - Ga-ry
Cooper - em:

NULH·ER EXOTICA
Com: Fl-ora Robson

Aust in.
Uma Iínda mulher ... uni homem

rude. .. um conflito exoítaote e

provocador ...
Censura: - Até 111 anos.

Preço' unico : Cr$ 3,60.

e Jerry

ROXY - As 4 lh 'e 7 Y2 horas
10) - Jornal da 'I'ela n. 45'

DFB.

Mickey Rooney - Bonita.
Gramvile - em:

ANDY HARDY PREFERE AS
LOURAS

Mais uma eletrizante aventura.
de Andy Hardy, alucinado por tres

louras "boas .'>."
30) ._ Ann Sotbem -, Jiames

Craig - em:
"

SABOTADORA ROMANTICA
Uma alegre e fasoinamte >comé

dia, sentimental ,e rornantíca ...
Oensura:

.

- LrvRE.

Preços:
As 4 lf� Cr$ 3,00
Ais 7 lh <Cr$

2,M)
3,OQl

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

ll'i,tz - amanhã ás 4 1,4 - 6 % e

8lh horas:
Lana Turner - John Hodiak �

James Craig
A FELICIDADE VEM DEPOIS
Ese queria uma esposa de falo"

não uma .mulher qualquer ...
.

ODEON - ás 4,30 e 7,30 hrs.
� Programa Colüso

A P llEFERIDA
P in - Up ,-- GirI.

(Técni,color) oom: BelJty Grabl.e
- John H'arwey - Joe E. Brown

(,o boca larga) <} Mar-Lba Raye (a,

l;>oqu;i,nba) - Mutta Musica e Mui

to Riso!.
Os 3 mosqueteiros, na

màis sensacional av,entura:
110RPEZA HUMANA

Com: Bob SleeJ.e, Tom Ty!1er-,.
Rufie Davis e ma.is Dunca,n Re�

do e Loi,::; COllier.
(\OOtinuaçao ,do elletrizant(

seriado:
..

• TRlRn MISTE,R,Io...'lA.
ALIam L3'fl,€ e Ray Aldridge _.:. ,
10" .t;pIsódiu",.
'Preços: Cr$ 3,00 - 2,40 e 1,S!}.

lmp� 10 '(Dez) aIIlQISl".

sua.

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

IMPERIAL - ás 7 ,�O DW'as

__ A luta de vida ou mom

,tM ,homens e fera.s!
CRIME NAS ANTILHAS

�om: James Dunn e She:ila RyaL.
Prços: t:r$ 3,00 e 2,40.
"Imp. 14 DOI".

••••••..........

Amanhã - Fina�mlen1l8m
ODEON - liMPERlAú
A 3" Vitoriosa' �pr.ese.ntácão

1947!
O }'>iUSIONElOO DA ILHA DO�

TUBAlROFil
Com: WarmeT' i:1�r.

Stuart e .JOitm Car,ra.dIM.
Gloria.

OTr1<1{XA� F, RF.�LAMAÇôES .,p'Q "'7'" PI') (.EIT0R' Sp n , ...... '11..

interessa. é. realmente. u�a pT"oVide�\a
�a"'a ,.,.f'tdi'r,.'t��· f)' "'�I" �Ati'l7er ,..r,"��-i... ',,.,

para que al�ma falta não se repit.a: e

NÃO o e&eândaJo que R 'I'I,a -ecIRm"c,O",

ou queixa pod�rá vir' a oausar, encami·

nhe-a (l SEcçÃO RECLAMAçõES.
&. O ESTADO. Que o raso será leva"'"

.em demora ao conhecimento de que...

de direito, recebendo v.•. nma inform,,·

I� do resultado. embora em alguna e.

_ n10 sejam publicado8 nem • �

, , m�c:ão nem a, pi-ovidência tomada.
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DR. SAVAS LACERDA
lBJIIjca médico-cirúrgica de. Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
.

contato
IlOXSULTóRIO - Felipe Schml

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
alllDD1I:NCIA - Conselheiro lU·

fra, 77.
TELEFOJI!ES 1418 e 120.

Ausente

DIt. ARMANDO VALtlUO
DE ASSIS

1)01; S«-v1ços de Cl!nlca lnfantU aa
.4eIdstência Municipal e de

Caridade
ClLDJJCA KJl:DICA DE CRlANC48

ADULTOS
OON8ULTORI0: Rua Nunes ...
8laado, 7 (Edlflclo 8. F'rlUlclllOO).
COn8Ultas das' 2 às 6 hor�

•

BmSID1I:NCIA: Rua l0:arechal Gu1-
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONJ
QaURGIA GERAL - ALTA CI.
.URGIA

,
- .KOLJl:ST1A8 DE ..

, •• ' NHORAS - PARTOS ...

Ir'ormado pela Faculdade ce 'Med.l·
c1nna "tia Universidade de SA.o

"uJo, onde foi assistente por r..
fio. anos do Serviço Cirúrgico Ó(I

Prof. Alfpio Correia Neto
Cliru!:'gia do estômago e vias b.·
1fIIres, intestinos delgado e groao.
�.!de;

.

rins, próstata, bexiga.
atero, ovários e tromnas. Varlco·
eele, hídrocele, var;�s e hem.

CONSULTAS:
du 2 às 5 horas. à Rua Peipe
lIcbmidt. 21 (altos da Casa PII'

raiso). Te!. 1.598.
IUl!8ID:fllNCIA: Rua Esteves JII·

nlor. 179; TeJ. M 7&4

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade t. \iFlorianópolis

Assistente da Maternidade
CI..fNICA M1!:DICA EM GERAL

Do�ças dos órgãos inter nos, espee;u..
, mente do coração,

ELBCTROCARDIOGRAP1A
Doenças 40 sangue e doe uervos.
Doenças de senhoras - Partos.

Omoultas diàriamente das 15 à. la ,

i horas.
.tende chamado. a qualque- hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir..

. leso 18. Fone � iO�
USID1=:NC;A: Avenida -Trompo..úi..

62. PonO! 766

DR. MARIO WENDHAUSEI
DwetM do Hospital "Nerê» Namor-
CI..fNICA MtDICA DE ADULT06

E -CRIANÇAS
eon.uItório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.embro \AItO. d�_ "Belo Horizonte")

TeJ.. 1545
Consulta.: da. 4 ás 6 hora•.
lleaidência: R. Fel.ipe Schmidt, 38

- Fone manual 812'

DR. NEWTON D'AVILA
Operações.- \l'las Urinárias -
Doenças dos intestinos. réto e

IUlUS - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

"Is!ot�rapia - Infra vermelho,
Consulta.: Vitor Meireles.' 28.

..tende' diariamente às ll,l!{> Ila

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

P()ll" 1067

DR. MADEIRA NEVES
.,.-6dlco especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS .

. Curso de Aperfeiçoamento e Lon
. ga Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas. em diante.

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto n. 7. sobrado -

Fone: 1.461 - ResidêncIa: Rua
Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(J)jpJomado pela Faculdade Na.
donal de Medicina da Unlverslck·
4. do Brasil). MédIco por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
..... MentaIs. Ex interno da San·tI
casa de Misericórdia. e Hospital
I"elq·uátrko do RIo na Capital I'.

deral
ULtNlCA Mll:DI<:A - DOENCAt'

NERVbsA8
- Consultó!rlo: Edlf!cio AmeJla

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Con8Ul�

Das,15 ás 18 horas -

'lUldência: Rua Álvaro de CarYll
lho rio 18 - li'lorlanópolls.

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de SifllillO

do Centro de .Saüde
DOENÇAS DE S1E'N'HORAS ..:..
SfF'IiLIS AFEoçõES DA
PiELE - RAIOS ]NFRA-VER:
MEDHOS E ULTRA&-VJlOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D,. Ja4me Câmaea, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - 'I'elefone 1.461

Residência - Rua S€te de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

T·elefon.e M. 834

Transportes regu,lares de carqas do pôrto de

s10 FBANClSVO mo'· SUL para NOV! 10RI•
I

I

I o

Illform ações COlTl 0& Agen tes

Ftor ir nópolis - Carlos HoepckeS/A - CI- Telet�oe 1.212 ( End. te'eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A' - eI - Telelone 6 MOOREMAeK

.,

COMUNICACAO
E X P R E S SO SUL A M E R I e A NO

E. Figueiredo & Cia. Ltda.
Rua General Couto de. Magalhães, 262 o •• São Peulo

. Tranllporte. de cargo. em geral
\

DOMICILIO A DOMICILIO
-lhes um número- da revista O Temolil o praser de comunicar aos Snrll comerciantes e interelllado�
VALE DO ITAJAí, edição de- em geral, que a partir de Janeiro pr?ximc:" po..aremoll q fazer o

. dicada a Florianó'Polis no..o serviço de tranllporte. de carga. �lretomente de sxo PAULO Q
. .

. FLQRIANOPOLIS e v�ce-verlla. com V}ilgens regular .emonalmente,
----ru--&-n-o--1I.--"" .. em caminhõe. propries.MAl(...n.fUJ' • '-dA.. Informaçõe. com o Snr, GUILHERME GONÇALVES D',IWILA

(Agencia Geral de Transporte.). rua Alvoro de Corvo lho, 2.
.

Telefone 1.677. _. End. Tal. «DAVILA»
Florion6poli., 22 de Dezembro de 1946.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

A.DV 00 ADO
Crime e cível

CORstituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolorat6rios

I Elcrit. -- Praça 15 de Nov.
lo. andar.

Relid. -- Rua Tiradente.

I FONE _o 1468
47. I

}·....,.,·��"ii':..;;;��UI ti ..

DR. M. S. CAVALCANTI
Cifnfca exclusivamente de crianças

Rua Sald·at)ha·�Maxill!ho._ :!.�"'
Te1efone M, 732

�

DR. PAULO FONTES
Clín·ico e operador

.

Consultório: Rua Vdtor MeiJreles, 26
Telefone; 1,405

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

'Telefone: 1.623
",":""""'illf"'.

o mELHOR DOS mELHOR·E 5
____• uc. o N.S' N9 �o�

COMOU""" DAS CONTRI&UICÕE soe GUERR.A OO-tA80RAiORIO 001W'
o PREce OISle 1>1I0t>V"�' 6AIllOU 20'Y.

Aproxime-se mais
amigos e parentes

de seus
enviando-

AUTOMOBRISTAS I
Atenção .�

Pal'c1 o seu dínalTlo ou

motor de arranco

OFICINA iNALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Tenha sempre em casa uma garrafinhm de

arER IIIVO «K NO T»

AgAaoid•• Repr••entaçõ•• em
O.1POl

Matri. : Flol'ian6poU.
Rua João Piato i n."

• .,
.

CGixa Po.tal , 37
FUie:! : Cre.ci6mo·

R'lIo Floriano Peixoto. ,Ia
(Edil. Pr6prló).

Telegrama.: ·PRIMUS·
Aqent.. uo. principal,
....unlcl"loe do E!,todo

I

23.

Cedasrro Social do «O Estade»

Operário:

,__'��------------------------------�-------------------------------

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

cornpon abaixo e remele-lo á nossa Redação afim de cornpletarmos
quànto antes, o nosso Inovo Cadastro Social.
I' ,

Nome ..

Sexo Est. Civil D. Nasc. . ......•..••• Oi

Pais ..

Esposo (a) .•...••• , •••.•.••••••••••.• ;..•.••••.•••••.••••.••••• � ••••

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

Cargo do Pai (mãe) ....................• ;� .. .'.........• � .......••.••

Observo •........•.•••..•• : •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• _

I
.

.. . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
,

...

• Agradecei-íamos, também, a 8Cintileza' de noticias de nascímeatoe,
casamentos e outras, ,de parentes ou de pessoas amigas.

Dr. .Henríque S.lodieck
j, ; '.

ADVOGADO.
Rua

(Altós da
Felipe

.

Schmidt 21, sobr�.do
(CASA PARAISO) - Florianópolis

ESCRITÓRIO JUBtDIf:'O COMEBeIAL
(Com um Departamento Imobiliário)'

Vendas de pinhais, fàzendas e emprêsall
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

, ADVOGADO
R.a J<'reí Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa POl!ltal 14

Fnulpl'peo telelll'J"ifieo! -"Elibraneo" - Laje.; _,.. Slio C_lad..

,_o

OSVALDO DUTRA defenderá· teus interêsse.s
na Assembléia· Constituinte (omo o tem feito
ã- frente da ·Delegada. do I.A.P. dos Màrítimos'l

VOTA EM OSVALDO DUTRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A
mente o dr. Aderbal, cobrindo-o cial do O Estado) - Constituiu : mia Clezar, Za ira Machado, Alrni Cão polttica através de seu Estado,
de nODeS.. I verdadeira consagt-ação a chega- Rosa, Alzira Rodrigues, Joaquil::i o dr. Aderbal R. da Silva visitou o'

Discursaram, !1Jé�'s<1 visita, ',a,s dai da Caravana da Vjtór ia á Som- Melo e Maria Rodrigues. distr-ito de Turvo, ande teve opor-'

professoras Üelci; Canela e senhor-i- brio, O 'povo daquele préspero dis- Erp seguida à essa mamf'estn- tunidade de constatar a pujança.
ta ·"�dili.s Acordi, ressaltando am- trrto 'e representantes de outras cão de apreço e simpatia do povo do P S. D. naquele futuroso dis->

bas as personalioadcs dos drs, A�er- localidades, constituindo enorme de SOIlbrio, realizou-se gur-Ia ü'ilLo, em visita �a vi,J)rante ruço Ih i...

bal 'e Nerêu Ramos, cuja obra ad- .massa humana, recepcionou o L1r. churraseada, da qual par í.ícipou ;1 da dispensada pelo povo.

mínistrativa foi posta em evi- Aderbal Ramos da Silva' com .cs- grande multidão., Saudou o Candidato da Vitória

déncia. trondosas aclamações .. A ala !'f-\- Após a churrascada, venífiéou-se o padre Gregór-io, vigário local".
CONSAGRADA RECEPÇÃO minína do Partido Social Demo-s um grandioso cornício, L.endo os cuja saudação, eivada dos maios--

EM SOMBRIO crático, composta de '110 senhoras oi-adores ocupado o palanque ar- puro sentimento cristão e paltrió-'

Araranguá, 10 (Do enviado espe- \ e senhoritas da sociedade de Som- mado na praça da localidade. uco, f'oi entusiasticamente aplau->
_______-'- , __;__

•

bri-o, formou alas á passagem do "Discur-sou, primeiramente, o "r, dida,
.

Can<di,dato ,dia Vitória, cobrindo-o Alvaro Silveira, presidente do d1.-

de flores e vivando seu nome, ES'HI r,eLóri:o do P. S. ,D. naquele distr í- CO;vliCIO MONSTRO EM ARA

agmemiação política feminina tem to, seguido, na tribuna, pelos drs. RANGUA - REPúDIO PúBLICO'

a segumte d iretor ia : presidente. Rubens de Arruda R�Üls e Hipo- • AO APOIO COMUNISTA.

Nelza Matos Pereira: Vioe-prest- lído Pereira, todos rartamente Araranguá, �O (Do enviado es-

dente, Arlínda 'Peixeira: la secre- aplaudidos. i pecíal do O Estado) - Retornando

tária, Adiil'ia S3JUVOS; 2a secretarin, Fez, também, uso da palavra: o a esta cidade, o Candddaío da Vi-,

Ladir Pereira Martins; la tesou- sr. Manoel Ferreíra Gomes que,
I tória ,r,eaJizo'U,.á noite, da sacada.

r-eira, Lair MaJrtins Pereira: 2a te .. em nome 1€10 Partido T,raJJalhisrta
I
dos esciítõríos do dr. Belizár-io Ra,

i soureira, Dorvalína Clezar ; mern- Brasileíro, recomendou ao e].eito-]'
mos; e pera'lllbe 0o.n],pa�t.a <ffi':ütidãcp

.

hros : Hercília Clezar Stuart, Noe- rado livre os nomes dos dns. Ader- o seu anunciado cormcio, tão an-·

-------------------------:�-------------------...::..---- bal Ramos da Silva, Lúcio Cor- siosamente esperado pela popu-'

rêa, Francisco Benjamin Gallrrí.ti e, lação.
'

� Joaquim Fiuza Ramos e, bem as- Eizerann uso da palavra <Os drs.,

sírn, o do candidato petehíeía á ,OLhou D'Eç:a e Bubens Ramos e'

Assembléia Estadual. I
Ü aoadêmíco Roberto Lacerda, te.n-,

O rir. Aderhal, ao iniciar seu dis- do a incalculável massa humanas

curso, r-ecebeu Jql'midável ovação adamrudo delirantemente os can

pÜ'pular. Seu ,eSlplêndido di,scurso 'di,dato.s pe,sSiooiISltas.
impressionou vivamente, empol-! O dr. Aderba), p r.onun-c ia, então,.
gando a mu1üdão. Em sua magni- magi's.Lral peça oratórila, consta.n

fica oração, o Candidato da ViM;- temenbe �l1iterrompida pelos lliplau-'
.ria enalLeceu as pel's'ona]j.dadr,s do I SOIS do povo.

Presirdento DuMa ,e do Vioe-Pl'esi- i Quarnldü falava o dr. Ot:hün Gama,

dem,te Nel'êu Ramos, s,endo os no- D'Eç.a, afir'lna;ndo que "()o PSD não

mes de.s'sas duaiS impolutas fig'ul'a,s seria ap.oi,ado pelos comLlini'sll,als,"
alCia,m3Jcli.!'.simos. Aliás, 'em Lodos os pequ,e.TliOo 'grupo udenisbas 'ex-a.Jta-'

comíciÜ's, principalmente no su.! dos pr0Lendeu d'esmenbr o orador'

(1,0 Esl'aldo. sompl'e que é ,pron11n- ás insinuaçõe,s daque,l'e grupo de

ci.aclo o nome do dr. Nerêu Ramo,�, mruscarado.s udenLslas, a. c6mrjacta'
o 1),0\'0 j)l'onompe' em CIlllnsiás(j,- multidão, pelos 's'eus ruplauso's,
cos 'e dl\lllOl'arios viyas ao Vioe- inLIlJLerruptos e calorosos, abafou

Presild,enf,e (la República. compleLamente as voz,es dos apar

O REPRE8E:\TT,A�TE DO CLERO, beruntes, não mai's se verilfi.ca'l1do'

K\JI TURVO, SAUDA O CANDf- p61'Lm�).ações, finaJi.z,ando o càmí-
•

DATO DA VITóRIA cio CO'm mnpo]gallLes e frenóf.ilCas

Amrallgu á, 10 (Do envi-a,do es- ruclamaçõe.s. Reillla im,Cü<rubesltáver

p1ecial d'Ü O Es'lado) - Pro,s's'Ü- .oer·Leza llO lf'iunfo eXlPrless,ivo do'

guindo rm sua gloriosa p'ell',pgTina- P. S. D. ne.ste nl'unicípi.o

E dizem que o mal é só no Brasil!
o govêrno inglês a�olará medidas:

de, emergên,cia
.... LONDRES, 10 (D. P.) - O GovêrnO da Grã-Bretanha lançará mãO"

de suas fôrças 'ar.madas par� transportar m.wntimentos ,em 'Virtude dO"

alastramento da greve dos transportes em todo o Ipaís. Milhares de lll_0-'
"

toristas já se juntaram ao movimento que rec�eu hoje 'pela manhã a-

adesão ,de mais 500 empregados de grandes _firm.�s 'londrinas, o que veio

acarretar a paralização, total do transporte de gêneros alimentícios.

Ao que se informa nesta capital, os empregados das docas também

se juntarão á parede. Em vista da &,ravidade da situação tocante a aIi-·
,

menta.ção, o Ministro «lo Abasteciment(} .anunciou hoje que o "prosse

guimento da ,greve obrigaria o g�vêrno a adotar mledidas de emergên
cia para assegurar a distribuição de víveres".

Araranguá, 10 (Do enviado es

pecía! do O Estado) - Após haver

.sído recepcionado nesta cidade

por crescido número de pessoas, o

dr. Aderhal Ran1Q'S da Si.!va e sua

,cGmiltiva segu ir-am para o distr-ito

de Mileiro, acompanhados de pres

tig+osos .poHtiéo's pessedistas,
Em Mileiro, na ponte sõhre o

rfo Manoel AIV'es, a Caravana da

Vitó-ria fiai recebida por gr-ande
multidão, que vívou entusiastica-

Floilan6poHt, 11 de Janeiro de '947

So.BERBA MANIFESTAÇÃO. Po.PULAR AO. EMINENTE DR. NERÊU RAMo.S, VICE.PRESIDENTE
o.CASIÃo. DE SUA RECENTE VISITA AO. SEU CÉSPEDE NATAL

DA REPÚBLICA, Po.R

Liga B. Operaria
A efeméride de hoje registra

maiÍs 1.11111 runiveI'lSárilo �e fundação,
da Liga Be:nefi,oent,e Gp'erária, eu

t.ildrude que, v�Il!do de 1891, já p,res
rt,OU e vem pr,est,andlQ ,r,eais e ex

pr,esl8Í'vos benefí.cios ,aos sel1S as

sOIcia,dos.

Sempre conduzi.da modelar.men

te, Item nBla as nO!ssa,s cl3JSlses tra
ba;lhistas um motivo de orgulha,
�jj.gna, portanto, de merecer -cada
Viez mruitOr alJ1tpaT.Q d,e todas.

"O Estado" apre'senta-1he voto.s

de felilcid3ldes.

Estão sendo
esperados hoje
LO;IlIdres, 10 (U. P.) -.Áis pri

meiras ühegadas 60S repres,enrtan
tes estrangeiros pr.ra a oConrf,erên
.ei:a dOiS del,egadf)õ do.s miIlii-stros do
Exterior dos Quatro GràJndes s'elI'ão
élJS dOts represel1Jtantes dos Estados
Unidüs ,e Franca, lesperruncl!o. aJIna

nhã nesta Icarpital.

LUIZ DA COS1A
FREYESLEBEN
Via aérea, acompanhado de'

sua exma. família, seguirá
hoie para a Capital FederfJI,
onde permanecerá atê o dia
19 do corrente, o n'o�so esti
mado conterrâneo e acatado
ciru,rgião-dentista, sr. Lr,;iz da

Cost.._a Freyesleben,
De�ejamos a S. s. e sua

exma. família boa viagem é
feliz permanência na Cidade
M;uavilhosa.

'O perfil. de um candidato
AJtGUS

Os Estados Unidos da Amér;Íca -do i Norte foram abalados
agora, por um entus,iasmo sem precedentes quando a figura de
Joe Martin, o queridíssimo Joe Martin, foi á presidência da Câ
mara de Deputados de Norte América. Ele é considerado como

provavelmente o lider de concepção ,mais democrática ,que os

partidos possuem, há muitos anos, na América.
Porque êsse cidadão é' a e,nlcarnação perfeita d:n sinceridade,

da honestidade, do desprendimento de interêsses próprios, Q pOvo
,da grande nação ianqUe ',d'eHrou com a ,sua eleição. A alegria de

que se tomaram todas as classes populares foi impressionante, e

como há !muitos allt!os não Se observava ,ali. O fato evidencia que
a massa popular sabe o" que {luer, e se entusiasma pelos homens
que verdadeiramente merecem o respeito e .a confiança da na

ção. Da: mesm,a maneira c,?mo o povo norte-amer-icalllo, a gente
de Santa Catarina, deste pedaço do nosso imensurável território,
teve para com a candidatura do dr. Aderbal Ramos da Silva rea

ção idêntica.•A figura profu,nda "" eminentemente democrática
dêsse candidato á governança do Estado, provocou no seio de to
das as' classes o acolhimento mais delirante e entusiástico, '

Isso porque, ,da mesma forma que aColn.teceu no país 'amigo
da Amér�ca do Norte, � povo ,de' S'anta Catarina crê integralmen
te no seu futuro condutor, ressa.lta com respeito as ações da sua

vida limpa e a sua personal.idade fo�te e humanística. A COllliVel'

gência de todas as simpatias políticas sôbre o dr. Aderb-al Silva é
a pro-va de que êsse conterrâneo irrefutavelmente congrega na

sua pessoa, todas as qualidades j'Ilidispensáveis para, que um ho
mem público seja éstimado tão intensamente, e seguido êom tan
ta confiança a destemor.

A sua eleição, pois, é certa, liquidamente certa. O povo que
o escolheu afetivam.ente,' o elegerá legalmente.

E o fato de ,setéolo'car no posto'diretivo mais alto do nosso

Estado, um homem 'talhad'o ,para o estadismo são e sincero, que'
sabe separar o trigo do jo,io, sem ódios mas ao contrário, com a

serenida,de i�pertubável dos fortes e dos bons; êsse fato diz por
si só da evolução dQS catarinenses no govê-rno Nerêu Ramos" e

da compreensão do povo em que as boas obras começadas devem
ser a todo o custo levadas a têrmo.

.

Aderbitl Ramos da Silva já 'disse: Uma vez eleito, as portas'
do 'palác,jo estarão sempre abertas :para vós: para os grandes a

quem nunca temi, e para O§l pequeno a quem sempre respe}tei.
Por tudo .isso, grandes e pequenos, cidadãos e cidadãs do nos

so Estado"fizeram de Aderba1 Ramos da Silva o - Candidato da

.vitória.
•

nos CorreiosrouboMisteriosot' '

I RIO, 10 (A. �.) - E�tá en.v;olto no maior mistério um sensllicÍ-onaf

ro;ll!bo oco,IT1oo ontem 'ma Rep'arrtição' ,Central doiS COl'reios. Em uma das·
( ,

secções, f'oram arrolII1lbaidos um ,arm,ámio e .a "Casa FOl'te" onde estav,am,

guaI1diados numero.sos I1e1gi:srtrado.s Idle vlli10r. Ao: que !DIl'fo-rma o. "DiáriiÜ da'

Nojlte" des'apa'r:eceral11 envelopes. _com valores no total de mwis de ... .- .•

Cr$ 116.000,00. O arnnário "Villado" fOlI'tissÍll11'O, de f.err;o" era fe.chado.

por um oa'deooo, o qu,al [oi enil:reta'filto. arranea-do pelos milial1tes que o'

carregU!l'aIln. ESltá rube,rrtü inquérito,

Não será reduzido
•

valor do cruzeiro
Rio, 10 (A. N.) - A impIie,]:�s.a do Fumo Mone.tário Inberl1Ja'0i'onal.-

,procurou ouvir ,o mi.ni,g,tro da F,a- O mini:str6 Corrêa e Castro co-

z.enda a propÓls'ilto de d,aspacho mentou:

prooedelIlJte de Nova Y.o,rk, que ci- "
_ O negulamemto do Fundo Ma

ta br,echo de um arbg.o no "He,rald netário IilItennllictonal, nas permit-e
íl:r.ibune ", ,e ,oomentárilOS dOIS cír- esroolhe,r o infibaiIl!ue de fixar as'

,(m],os hnllinlCeiros da.quel.a cidade, a·
IlIossalS t:L'{jas. O Br.asil, uSllinJdo des-"

lIElspei to da redução do val-o'r da te direito, ,está agururdarJIdo tem-'
mOleda bl1rusi!ieÍlr.a. PJlS me.l.ho:re.s. Não vamos tomar--

Desmenti:nrdo categorioarme,rute �í1fl providêllJC!ia agüra".
ruquel,rus noU(}ias, as's,im falou o mi-

n��o: .

O lueloegr3Jma dilz, ai.nda, que a
•

s,upos,ta modif.i.ooçã'o do v,aliOr do

-cruzei:ro seTia o prim'eiro p,a:sso
dad,o no ,seIllbdo de. p,enmi.tir ,a eil-

Illrarda do Bralsil ent1\e ,os membros

,PROMOVIDO
Acaba de lIer a..inado ato pro-'

movendQ a large.nto o Il', Nicolau

irmo da. Sontos, da Escola de'

Apr( ndizes a Morin beiro.
Parabénl.
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