
o povo do Florianópolis assistiu, onte,m, ao maior comiclo ia'lDfils rJlJViM��/".'
da chuva inclemente, ii imensa multidão qÍle ouvia as palavras do
Duma exbuberante demonstração de civismo e vibra�ão p'olítivas,.
dos, os que sagrarão, ii 19

.

do "corrente, o nome de 4derbal Ramos
, Santa - Catarina, ouviram até o final, sem arredar pé, as

porque leais e honestas, de Aderbal R. da Silva 'e Nerêu

•

mI � I �r .� � � �llnIB�
Oportunas cODs,-dera"o-es em torno do pro·ximo piei-to Grande e zeloso pastor da Igreja, o venerando arcebispo-' '. \I .

vem dedicando ao bem espiritual dos Héis, tôdas as suas ener-

Rio, 16 (A. N.) - Graças à gíuquos da Pátria, poderá di- seus programas políticos pe- gias e tôda a gramdesa do seu msígne apostolado.
fi'l"me decisão do presidente zer que votou contra a sua von- rante a opinião 'Publica. C

_.

d 'I' t
-

h'.

A f d t
.

f" -

t
' omemorando tao festiva ata, os cato ICOS pires, arao o-

Dutra, perfeita e sinceramente tade ou deixou de votar por ter avor as a a rrmaçao J)-,
SE' R, T

•

, t
.

"f' ti h a'"',- "

d I torí - -Je, a . XiCIa. e\ ma. JUS' as e sl,�n1 wa, Ivas o,menageillls >:1

integrado no espírtto da VI:W- sofrido coaçao de qualquer es- mos arn a a pa avra au orrza- .

"O E t d " .

d dei democrací
,.

A' tará
.

ld d
.

d d O ld A h quars 'S a: 'o se aSSOCIa.
a eura emocracia e graça ao

I
pecie. ,'1 es ara a íntegrt ar e o e svai o ran a, mem-

-

apóio que lhe vêm superíor- da nossa Justiça Eleitoral pa- bro proeminente da oposição
menre prestando os mais emí- ra assegurar-lhe o pleno direi- brasileira e atualmente nos

nentes valores políticos blrasi-I to de sua manifestação polít.i- Estados Unidos da América do Leen'Ieíros, principalmente da !par- ca. Norte.
te da poderosa agremiação A vitória das urnas, portan - Em declarações á imprensa
Partid*ria do Partido Social I to, sel'á a expres-são solene da daquela grande Democracia
Democrátíco, é de inteira con-I vontade popular. E os que f'o- 'acentuou que as eleições de
fiança e liberdade d ambiente rem derrotados não poderão 19 do corrente decorrerão deu
nacional ás vesperas das elei- invocar a seu favor, razões tiro da mais .objetíva Idberdade,
ções es,taduais. ! outras que as da defícíêncía de E assim será!
Não obstante a efervrscên-" ,

�,-�

da partídaráa, derrotando o1-------·
---------------------�-

entusiasmo cívico das massas -
,

,.

S
�

Ie o seu int�rêsse 'pelos fUW'l�OS ILínhe-eêrea I e�a expu so
gover')l'{Ldores"tudo,se processa,p

,.

e- ',do Br'�sl-Idennro da ordem e do mútuo

'I' arls-: 10 u

respeito, prova ex�tb.erante da Paris, 16 (D, P.) - Estão em

nossa evolução podítíca. I andamento as negociações nesta

�asos i:sola�os, um ou outro
I

c3ip.lital para se permitir a. aerovi a
mais graV'e, não-podem ser le- "Merrnoz " que liga a França á
vados em conta de falta de ga- Amér.ica do Sul, pousar seus apa
rrunt,i,as porquanto se restrín- rolhes em Lisboa, Portugal, a par-

. "d'gem a meros €lpIIS'Ü lOS' pes- til' da seg'uDlda: metade de janeiro
soais, muito de IaUlentar, não em curso. Os aviões dess'a linha
res,ta dúvida, mas inevi,táveis voarão agora diretamel1lte á Paris
p,ela,s' prÓtIl'rias contingências e Dakar, 'donde se'guirão pa\'a o

humanás.
r

Rio de Janeiro.
A verdade é qUle o pleito do

dia 19, oorolário da grande
bataLha civica de 2 de d,e;ze'm
bro de 1945, ,será o mais Une,
o mais l,impo e o de maior ex
pressão demQcrá.tica de tóda a
história poliUca do Brasil.

O eleitorado, escl'arecido e

oorucie:nte, VOltará sem o menor

contrrungi.meruto nos cailldida ..

tos qe sua; predHeçffi,o, PaTa o

que, além da mais ampla li
berdade .de opinião e das mais
positivas garanHas do govêr
n.o, disporá do absoluto 'sigilo tava de regr.esso á sua bas,é em

do voto. Teshm, quando se despedaçou cou-

Nilllguém, em todo o BlIasil, tra o sOllo a meio caminho da mes-

aind.a nos recantQs, mais lon- ma. I

um aeordo po.!iti.co com a condição
Sa,lvador, 16 (Ar N,) - Envolto de Lerem os comunistas seis pre

em nuyens de fumaça saida do feituras.
porão numero cinco do navio no-

ruegue,s "Hediz", anilhou a este

parto, pedindo socorro. Os serviços
de exünção do fogo, fOfI'am logo
a'l:acados, prossegui,ndo ativamente

, cóm o auxilio' do -corpo de bO'm-

CHUVA D'ILUVIANA beiro-s. O p.orão onde lavrou o in-
.

'
.

'

ceudior, trazia gTal1lde carl'egamerito Londres, 16 (D. P.) - Está sen-

M .:t b (
.

f de lãs e 'peças de aLgodão. do adota,da, na Grã-Bretanha, uma� art z urgo, A: rica do Sul) 16 (U. P.) - Toda a -llarte no;va mÓ.dalidade de exploração. debaixa da cidade de Maritz.burgo ficou inundada em consequên-. menores e cambio negro de crian-da duma chuva diluviana e da ma:ior enchenfe a,qúi registrada'
O d ças, da's mais revoliLante,s e odio-o_'esde �856, quando o p'l?,viametro mamcou 9 polegadas no ,cen- espe a"oo-se sas. Casais sem filhos" neS!te paístra ur<l�ano, entre as 16,30 horas de ante-ontem e madrugada \I

t- .. 1 t d t I i r

f'-- r. -'

I es' ao alUO aIll o a ua menLe 01' aos<1e onte'm, os preJuIzos sao e:nOI1mes. ' no so o t f" T.elerm, 16 (A. N,) .- "'a·laud·o á'e utiliza,ndo-os como
"
r11n os pa- D Je'

A' I-
) Wake Forest (Norte Carolina, 161 ra conseguirem tratamemo pre- reportagam em torno dos rumores

I ISnr,a andlo _ francesa (D. P.) Dm avião bunOltor de, ferencial na aquisição de aluguel sobre a nomeação do novo prefeito,
� � I passageiros deSiPed3içou-se contra o de casas, de a,cordo com um por- de Belém, o coronel Meira Lima"

LOlndres" 16 (U. P.) - O ill':íicio das negoiCiações anglo- solo nas imeriações desta citda-de, ta-voz de seis so,ciedatdes encarre- que vem dtesemp-enhwdo 3Jquelas
fralll'C8:sas para uma aliança, ao .que- se acredíta, foi reaUzadto ás ultimas horas da noite passada, gadas junto ao Serviço de bem es- funções, declarou ignorar esse fa
em ambiente de a:cóI1do defjlni.tivo, ,eJThtre. o sr. Leon Blum e E. ocasioTIamdo a morte á ,todos os tal' publico, da dispos,ição e cui- to, porém podia dizer que está cau-

Bevim. Blum re.cebeu, ontem, visitas parl1tioUllares, entre elas seus ocupaIlltes, em numero de dado de crianças ileg'a,is, cujo nu-, sa,do de desempenhar dois cargos
do c.onhe-C'ido líde-r ,sociali,sta briltânÍiCo, professor Haróld Laski. quatro. mero aqui aUmetlllta grandemente. cumulativamente.

•
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Rio, 16 (A. N.) - Na Delegacia
Mar-ítima fOIÍ instaurado inquérito
contra o portugues Jos-é Mourioer,
afim de ser expulso do Brasil.

Tra-t�do de paz
com a Aostria
, Londres, 16 (D. P.), - A reu

niã'o "especial" dos adjuntos dos
mini,stros do Ex,terior dos quatro
gTal1Jdes para a elaboracão do' tra
tado' fi'e paz com a Aus,Lda, foi

r(jalizada hoj� nesta capi,tal, telIldo
sido discutido o memora,Illdo do

governo austria,co em que· este
sÜ'lici ta ser revresentado nas dis
cqssÕes.

Desastre de aviação
Ottawa, 16 (D. P,) - O Q. G. da

força' aérea canadense, em comuni
cado distribuido á noite d,e ontem,
informa que cLnco membros da

aviação. canadense e um funcioná
rio civil peTderam a vida em con

sequencia do sinistro ocorrido com

um avião militar canadense entre

o lag'o Watson e o planalto "Shit
Horse" no Yorkon O aparelho es-

Incêlldio a bordo

o russo
(LLLg) ,

Boston, 16 (U. P.), - A' "União Sovlêtlea
"

encontra-se
atualmente três vezes mais poderosa em íôrçás militares ter
restres do que os EE. UU." - declarou o major general J_
Lawton Collins, chefe do serviço- de informações do Estado�
numa estatístíea do potencial militar das grandes nações.

'A Rússia e 6'S Estados Unidos - acrescentou ele são as!
maiores potências militares do mundo". Referindo-se. a Grã..
Bretanha disse o .sr, Collins: "A Grã-Bretanha acha-se entra
quecida, mas ainda, constitui UIl) fator de .gra.nde importância.
Em meu ponto de vista a, Grã-Bretanha jamais fará uso de suas

tropas coloniais. A Erança finalizou Lawton - mítítarmente .."
agora uma nação impotente".

D_ Joaquim Domingues de Oliveira
A efeméride de hoje é extremamente grata ao povo cató

lico de Santa Catarína porquanta assinala mais um aníversá
rio da olevação de s. excia. D. Joaquim Domingues de Oliveíra
a Arcebispo de Plortanópolls.

Blum regressou
Londres, 16 (U. P.) - o primeiro ministro francês, Leon

Blum, partiu hoje desta capital com destino a Paris. Blum de
clarou aos jornalístas não ter nenhum' comentár-io a fazer
atuahnente em tôrno das negociações para a conclusão dum
tratado de aliança entre .o Reino Unido e a França. Estou mui
sat'isfeito com as negociações - disse ele,

,

Inlercambio· de armamentos
Washington, 16 ru. P.) - O

p:mSi.de�;te
dos- Estados Uni ..

dos solicitou hoje ao Congresso 'nonte-am, rícano a elaboração
duma Iegtslação que :permita o íntercâm io de armamentos e

imllormaçõe,s sôbre novas anmas com as .otêncías estrangei
ras e que conceda o crédito .para a realização de peequizas sub
marinas. A Marinha pediu ipel1mtssão ipara "vender, empr1e,star
ou dar armamentos, navais :ás demais nações do mundo e rece

ber "Y' me,smo :nas mesmas ekcuns.t�ncias doutros países".
'

4cõrdo com os
comuDistas

Independencia
da Corea
Seoui (Co.rea), 16 (D. P.) - O�

represelntantes das 35 orgalil,izaçõe�
dire.itistas da Corea, decid.iram ho
je enviar de1egações aos ES!tadQiS,
Unidos e União Soviética para ser

exigida a imediata inldep'endelIlcja:
da Corea.,

Rio, 16 (A. N.) - O s�llador
Geoi1gino. Avelino, tiegTafou. ao

Correio da Manhã, afirmando que
COlm a pl'esença dOIS deputados co

munist3is A.golstinho O1ive�ra e

Dinarte Mar,iz Gentil Fel'reira e

Café FiJ.hQ foi fi,rma-do em Na(al

Tratado anglo
polonês

Exploração
\

de
menores

Varsóvia, 16 (U. P.) - Dmw
missão comel'cial polonesa partirá
com destill10 a Loodres nos fins do
c.orIlEmlte mês, para entabola,r ne

gooiJaç'õ1e:s, re\laltivas' á conclusãO
dum trwtado . comercia:l' e;ntr'e a

Grã-Bretanha e a Folonia.

Está caDcado...

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido' Social Democrático
A Co.MISSÃo. EXECUTIVA DO. PARTIDO. So.CIAL DEMo.

CRÁTICo., seção de Santa Catarina, recomenda ,à votação' dos
seus correligionários nas eleições de 19 de janeiro, próximo os

seguintes candidatos.
Go.VERNADo.R: - Doutor Aderbal Ramos da Silva.
SENADo.R: - Doutor Francisco Benjamin GalIotti.
SUPLENTES: - Doutor Agripa' dê Castro Faria, Professor

Or-lando Brasil e Roberto Grossenbacher.
SENADo.R: � Doutor Lúéio Corrêa.
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bittencourt Cotrtm, Roberto

Oliveira e Otacflío Vieira da Costa.

SUPLENTES DO. SENADo.R ELEITO. EM 1945:
Costa Pereira, Doutor Rogério Vieira e Hans Jordan.

.

DEPUTADo.S FEDERAIS:
Do-utor Joaquim Fiuza Ramos
Doutor Aristides Largura, I

Doutor Leoberto Leal.
'

.

DEPUTADo.S ESTADUAIS:
Coronel Pedro Lopes Vieira
Professora AntOiDlllla de Barros
Doutor Othon da Gama d'Eça
Doutor Rubens .. Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Ca1it Bulos
Doutor Jo-ão Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo
Doutor Rui César Feurschutte
Doutor João Estivalet Pires
Protogenes Vieira
Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
Arnaldo Napnli
Doutor Antônio Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos 'Seâra
Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Loures Ribas
Felix Odebreeht
Heitor Pereira Llberato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro Longo \

Prederíco Schmidt
ti,outor Wígund Pershun
Doutor Biase Faraeo ,

Or'nzimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylrnar de Almeida Cmrêa
Doutor Silvio Ferraro.

o. Doutor Aristides Largura foi Incluído em virtude dos en

tendimentos com o Partido 'I'rabalhista 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 catar�nense.

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

te ; Rogério Vieira, Secretário;' Pedro Lopes Vieira, Tesoureiro;
Aderbal Ramos da Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castro

Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, Vi-.
tor Buhr, Pompílio Pereira Bento, Ernani Bitteneourt Cotr'im FI
lho Frederiro Hardt, Adernar Garcia,' Valério Gomes, Alfredo
Ca�pos, Carlos Esperança, Heitor Pereira Liberato, Jairo Callano,

lUílio Fontana, Gasparmo Zorzi,. Carlos
Ziperer Sobrinho. Roberto Olfveíra.

Carlos da

,,', ;.__J' ! !

�
, .

, -,

• r

VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA?QUU
PROCURE' A

-Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

, '

�StJRl'l'O tWJ .;UUIDIVU VU.MERUlkL
A..unto.: IJurídicos·- ComerciaÜl-7.Ruraill II .Informativo.

EDclereço Tel. ELIBRANCo. - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte .sa Organização ontes de .e decidir pela com

?ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa neíte e.tado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

PECAS (jENUINAS
., .

DE SOTO, CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH E FARGO,
para Automóveis e Camiflhões

acabam de receber 011 concessionário. de SOTO nesta Capital
R U A D E O D O R O N". lA

OFicINA DE SOTO Autorizada à Rua Padre 'Roma. 53.
Serviço. de meccinica

_

em geral. •• Rapidez e Perfeiçiio.
\ Inaugurar-ae"á no dia 2 de Janeiro de 1947

frofi.siQnais com conhecimentos comprovados sob à direção:de
competente técnico diplomado em Mecd.nica com - e serviços

preltadcs à Aeronautica.

Decretos de 7 de janeiro de 1947
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVR

Nomear:

De acôrdo com o art. 15, item V, com

binado com o art. 87, do decreto-lei

n. 572, de 28 de outubro de 1941:
Sálvio Oliveira. ocupante do cargo da

classe H da carreira de Professor Norma

lista. do Quadro único do Estado, para

ex-ercer, 'interinamente, corno subst ítuto,
o cargo de Consultor-Técnico, padrão P,
durante o impedimento do respectivo ti

tular Elpídio Barbosa, em virtude de es

tar êste exercendo o cargo, em comissão,
de diretor do Departamento de Educaçãl).
De acôrdo com o art. 15, item IV, do

decreto-lei n. 572; de 28 de outubro

de 1941:

Teodósio Jorge Atherino para exercer,

interinamente, o cargo da classe O da car

reíra de Engenheiro, do 'Quadro nnico do.

Estado, para ter exercício no Departa
mento de Estradas de Rodagem.

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item IV, do
decreto-lei n. 572, 'de 28 de outubro
de 1941:

Berenice Coe1l10 para exercer, interina

mente, o cargo da' classe H da carreira de
Oficial Admínístratwo, do Quadro único
do Estado (Diretoria da Justiça -e Saúde i •

Decretos de 11 de janeiro de 1947
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:
De acôrdo com o art. '169. do decreto-lei
n. 431, de 19 de março de 1940:

Oscar Morais para exercer o carg-, de

juiz de paz do distrito de Pouso Redondo,
munícípto e comarca de Rio do Sul.
De acôrdo com o art. IS, IV, do decre
to-lei- n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Aires Gama Ferreira de Melo para exer

cer, interInamente, o cargo da classe J,
da carreira de Estatístico, do Quadro
Único do Estado. vago em virtude da ex,

tinção de um cargo da classe ·M. da mes-

Conceder dispensa: ma carr-eira, que era ocupado por Lourí-

De acôrdo com o art. 92, alínea a, do
.

val Ubaldo Câmara, e de acôrdo com a

decreto-lei n. 572. de 28 de outubro de tabela anexa ao decreto-lei n. 109-A. de

1941: 31 de janeiro de 1946.
A Luiz Gonzaga Carvalho. ocupante do

cargo da classe F da carreira de Professor

, Normalista, do Quadro único do Estado,
do exercício da função gratificada de dl.

retor do, Grupo Escolar "General Osório"

(2" categoria - vila de Três Barras, mu

nicípio de oanomnas)
Remover:

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do

decreto-lei n. 317. de 6 de dezembro

de 1946:

Valmor Ullano, que, exerce �- função gra
tificada de diretor, da direção do, Grupo
Escolar "Professor Manuel Cruz" (:ó:,. ca

tegoria) - de São, J?aquim, pára a do

Grupo Escolar "G\:meral Osório ,I (2R ca

tegoría) , da vila de Três Ba�ras, no mu

nicípio de Canoinhas.

Cecília de 'Sousa Andrade, ocupante do

cargo da classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quadro único do Estado,
do Grupo Escolar "Arcipreste Paiva", de

Curitibanos, para o Grupo Escolar "Deo

doro". de Concórdia.

Emília Guedes Miguel, ocupante do car

go da classe G da carreira de Professor

Normalista, do Quadro único do Estado,
do Grupo Escolar "Nerêu Ramos", da vi

la de Cambirela, rio município da Palho

ça, para o Grupo Escolar "Professor Ven\
ceslau Bueno", da Palhoça.'

Designar.:
De acôrdo com o art. 84, do decreto-Ieí
n. 572, de 28 de outubro de 1941'

Paulo Bathke Filho, ocupante do cargo
da classe F da carreira - de Professor Nor

malista, do Quadro único do Estado, para
exercer a função gratificada de diretor do

Grupo Escolar "Professor Manuel Cruz:

(3a categoria - São Joaquim).

I Decreto de 9 de janeiro de 1947

O IN'I':E;RVEN'I10R F'ElDERArL RlES0LVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 15., item IV, do

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

Serafim Ernesto Bertaso para exércer,
interinamente; o cargo da classe O da car

reira de Engenheiro, do Quadro único do

Estado, para ter exercício no Departa
mento de Estradas de Rodagem.

Decretos de 10 de janeiro de 1947
O INTERVENTOR FE:DERM.. RESOLVE

Pt'omover, por antiguidade:
De acôI1do 'com {) aIl't. \"lO, do decreto-

1ei n. ·57,2, de' 28 de outubro de 1941.:
OtílIa Klaes do cargo da classe F da

ca'l',reira de ;P'rof.essor Nor-ma.Iis,7a, do

Quadro ·únj.co dlo Estado, ao ,cargo da

clas� G dessa caI1reira, vago em virtude
do falecimento lJ.e ,Fausta Soares Rath.
Ro.sa PaII'entez do cargo da classe C da

carreira -extinta, de Contínuo, do Qua
dro Único do Estado, ao cargo da classe
D dessa .carreira, vago -em virtude da

exoneração de José Gome6 de Dima'..

Designar: .

Frederico Schultz, Contador da Prefei
tura MuniCipal de Videira, para responder
pelo expediente da mesma Pref.eitura, ·en·
quanto durar a lice�1.ça concedida ao res

pectivo titular.

Conceder exonera�ão:

I
A Jorge MandeI da Silveira do cargo de

juiz de paz do distrito de São Pedre' de

Alcântara, município e comarc"l de Silo
José.

.

Exonerar:

Willy Bolmann do cargo de juiz de paz
do distrito de Pouso Redondo, rriun ícípto
e comarca de Rio do Sul.

Decretos de 13 de Janeiro de 1947

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Designar:
De acôrdo com o processo 34, da C, E.

S. p, E., de 1946:
A professora Z.uleima Goeldner,

ter exercício na Comissão de Estudos dos

Serviços Públicos Estaduais.

Nomear:

Manoel iSilva Coelho para exercer· o

car-go de Parteiro-Contínuo 'do Monte"

pio dos Funcionários Públicos Civ!� do
Estado.

Decretos de 14 de janeiro de 11147

O INJ;1ERVENlI'OR FEDERAL RESOLvE
NOlnear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto
lei 11. 4131, de 19 de março de 1940.:

Viüentim Kopp 'para exercer o car-go
de .Juiz de Paz do distrito de Ipornéra,
municíipio e comarca de Caçador.

Exonerar:
Paulino Daniel. de Liz do cargo de

JUJi'z de Paz do «iistr ito de Ponte Alta,
muntcípio e comarca' de Curitibancs.

Conceder exoneração:
A Bráulio Moreira, do cargo de Escre
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Notas. Escrivania de órfãos, Ausentes,
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Palestra política através do rá_dioo
.

mosso ta:eI]to�o conterrâneo

I
nhor de Ba-Yéu<u, cuja nobreza, al- do fundas sa�da'des no meio social f'Icios p�'oporoCj,cmados á pob1'8lza. d� te".- m�mf'esLaçao eloquente ��',S1', rarmaoéutíoo Ildefonso Juve- tivez e ardor cornhatívo, eram ad- e estudamtil florianopolitano, Elor ianópclis, como a de HaJaI, nossa cídadauia, que tanto

.

nos

nal, do Partido Social Democráti-I miwados: pelos seus próprios. inimi-I Em Laguna, dada a grandeza �e pela piledosa institui�ã�, conhectda org'lllha" e enva,I�ec� como fIlhos
co, ddssc, ante-ontem, pelo mwro-' g'OS; pOIS O ex:emplar critério com sua alma e nobreza de seus sentí.. por Berço de Jesus, que tem elesse grande pats índependente e

Jane da "Rádio Guan-ujá", as se- que .tem sabido conduz.ir--se, man- l mentos, tornou-se o ídolo dos ope- agasalhado do frio, a quasi um soberano, pátria d�" democracia e

gminLes pal�vr�s, que foram Ouvi-!tel1d,o-se em U<ffi-_ terreno elevado, Irári:os das obras ?O Porto e elos milhar de cr-iancinhas desnudas, da I iberda,��. � maioria do nosso
.das dentro 'e fora do Estado, dada como demonstração da mais per-I pobres e humildes. Passados Pois essa benemérita ínstituição, povo vaijis urnas com o elevado

. a g-rande potência daquela conoei- I rei la educação polf tica 'i;) social, i poucos anos, é cumulado pelo Mi- foi fundada por Oswaldo Melo, propósito de. sufragar o nome do
.tuada emissora catarinense : '.tem si�o. apreciado pelos prúprios I nist:'o da '_'iação', por ato 1CIe i,nte_i- que, oCon.lo �riISltão, �em' sido em ilustre catarmense d:. Aderb�l Ra-CaLarllnelnses! adver,sarlOS.. Ira Justiça, com a sua nomeaçao nossa I!;en'a um coutírmador da mos da SIlva, para governador do

Os í'undamentadoríes da, n_ova O candidato da maioria do povo i para diretor de um dos Departa-Iobra piedosa .do saudoso e. quer i- Estado e o dos demais il1ldiC�dOS .

. Bepúblíca, advinda do vitorioso catarinense, 'Sl� dr. Aderbal Ra- I mantos Admi,n!isllralivos das obras, do Araujo Pigueredo. pelos Par-tidos Social Demoorátíco
movimento wrmaid'o ,irrÜlffipido ,e� i mos,

vem de excursionar pelo in-I do Pombo da Capital da República, Oswaldo
.

Melo possue. além �as e Trabalhí�ta Brasileiro, entr.e os
,Novembro de 1930, com o proposi- t,(I�lor Ido Estado, onde fôra acla- para onde vai, deixando com pro- excelsas virtudes mor-ais e cris- quais f.llglHam os nomes do inf'a
·to de modif'icar a estruauea polí- macio, vitor-iado e, até carregado em I funda saudade a terra natal, onde tãs que todoa lhe reconhecemos, ligavel e benemérito coronel P,ed_ro-tíca nacional, não operaram, efe-: triunfo, n5,s braços do .povo, desse I era estima e querido por todos. admiraveis virtudes civícas, tendo Lopes Vreí ra e dos não menos ilus
tívamente, uma ref'orma radical na povo que sagrará nas urnas; nas No Rio de Jaoeiro, começou logo sido desde a mocidade um patriota Ires e dignos paLricios srs. drs.
-vida da Nação, no sentido de ela eleições de 19 do corr-ente, o seu o sr, Francisco Gallotl.i a manif'es- convíoto, vibrante e r-nlusiasta. O Franciscn Gallotti, Lucio Correia,
:se avantajar ás demais do' Coní.i- I ilustre nome. Vae agora repousar lar o seu amor e gratidão á terra inesquecível Tiro 40, uma das me- Joaquim Fiuza Ramos, Leoberto
nente, .

no IverI'leno das grandes das fadigas da viagem, retemperar natal, ajudando aos oatar inenses lhores organizações do gênero do Leal, Rubens Arruda Ramos, Oton
conquistar soci,ais; e.ntretanto, não as fôrçrus para o honro,s'O sÚJcrifí- que ,sabia ne:ceslsiJtados. Dizem que Brasi.!, e que deu ao Exérci,to Na- (:am�l d'Bç:a, Umar Correia, Ca,rlos

· s:e po:de olv;idar que muHos bene- cio de servir á· sua terra, go'ver- na Crupiltal da. R,elpúbli'ca existe um aional, mil.J1ares de perfeitos re- cI}L Costa Pere{l'a, Profess'orâ Ânto
;fí,cios fOPalill, i,ns<L1tuidos, e ,81nLr:e nando-a, conduzi1l1e10 o sf,lu povo a CellÍl'o Catarinense, para ol11:de os servi'stas, �ey.e em Oswalldo Melo, 'nirla de Banas, drs . .Ari'sLide's Lar
,.estes, a adoção do voto se.(}rdo, .que. destinos mais satisfa.lório.s, � fe- caLarinas devElm aconer, quando s6r,jo fundador, um dos maiores e gura, Agr.ipa Faria, Tenente Leo-
l'e,preslorüa uma da's maio1'es con..,

jliZ'BS.
.' desauTIlpa'rados, e'ntl'ietan.Lo, o v,er- mails 1'0l11'es peopLüsor,es ,do seu eu- llidas Cabral Herlbster e oUltros. E'

quisLas de nos,sa civilização. •

I' • '. .

.,.,
daeleiro C8Q1Ü'O, para onele mui los gTandecimento e esteios' ela sua C/erto que a[,gLl'llS florianopo.Iita-·Evoluímos pOII'ltalnto, eonsiJdera-· Nos ílorJa�oPüIJLanos, SLIÍl a,gat e-
a'Dorriam, porCj'L1e nele enconlra'- exisléncia g·loriosa. A brilhante nos, vot.arão, preferencialrrnente, em. -'

,t
I mos· satlSlfatonamen1.e na,s urnas

_'.velme'Hlle, a!do[iando tao �mpOI �n- I, ' .

",.,
'"am todas as facilidades, era a re- atuaçao de OswaJ.do Melo na l<m- cletermll1adns' nomns, apt�esentadost.e legislação. Nã·o podemos varem,' alem cio 110me do llus.tr e SI dr.
pal'lição do Dr. Fmncisco Galo<Lti, prensa e Ina Tribuna, tem s1do dé- pela coligação dos dois gralIldes,deixar de r,econhooer qu,e mui'tos

I Aclérbrul Ramos, n d.e outros, ql�e
I
amigo e camarada,'que a todos veras nolabilissima. Na tribunu' pantidos PSD e PTB; a ve1'dade,,dos nus,sos rpa1.ríci'os ,reslSemtem-.s'e l'e,p,l'csentam g'arantla ,pa,ra a boa
ajudava, empr'eg'rundo a m UitOIS escri la, é um adicll.list.a s·egUl'o, entretanLo, é que, s-eguindo o ca-da nece'ssárila e.duoação poHlLica, 1l0htlCa,. que tem por fIm 'o

., en-I coes,taldua.Ilo's na,s oobras do Porto, competellllLe, ex<Lel'l1a,J1ido sempre minho Úaçado pelos dirigentes
,piara belm 'compreendel'em o val,arr' gTand:eclmell!t.o da tena catarmen-

aliviando os sofl'imentos morais e profundolS, .co!ncei,Lo.s e 3\preciavel dess'es pu;allltes Par'tidos, votando....,
1 d t-

.

rLail1 se Sao ca'l1ldlda-los do PaTtlClo So- I· L l' t '.. l 'b i' I 1 u. •lntI'l'nSeco, rea 'e' ao Impo -.
.

..
.

' .
. L físwÜ's ele ou 1'05, a ,e o re· orno a dmle.LlCa; e na TI una a a( a, o nos nOlfies, pOl' eles IndICa.dos, es-

'be conquista ele nos,s,a ldemoC/I'iacia, cwl DemocratlOo ao ·Com,gl'ess,o e-
terra natal, C/aslo não pre,tende.ssem orador inflalmaido do,s comie tos po- I tarão cwmill!hando ao encOllltro da

pois, ;a.p.esaT do sigílo do vDtO, que g-islaltiv.o do Esta,do, C�'�O re�I'�- fi'Car ali. Enq'uam'to outros s'e es- liticos; o ora.dor popular, "'., eJJi.i- i retumbante vitória' que não tarda
.. acoberta aos olhos drevass�nt,es �,Qs s·enlamLes d� CapItal, �len dsO I���� : qu1vaV'am e se faziam. de.sconheci� ,Lador, das ma,nifestações pa:'l'ióti-1 cbegar; vi,tória do crundidato damaus julg:adores, ais ma,mf.esLaçoes lre e valmoso cldaclao e ,o

é i dos, para o Dr. Franmseo GallottI cas; o confC1'encisLa que prende a
I n a'orl'a dos catarinel1!ses dr Ader-., . ,. I Coronel Pedro Lope.:; Vlell'a que " .

f
-

_

i'
1 I ",."de nOISls'a COIfllSClenCla ClVlCa, ,a,s u-

.

.

,

,.,

f" I' era tndiziv,el prazer e sa.tJs açHO nossa a,tençao pela beleza da 01'-
b I Romo

.

rla Sl'lva' vI·tórI·a da. " .

d d- por ll1coll'testaveelmenle uma das 1- , .

d .,

I
a <o",os 'U ,tas partldanas am -a nOls ao, . ,

'.. [' I abDaçar o caLal'mense que Ia a ma e profu,ndeza clo's CDnceItos. .

t t rd de dos candidatos dosvezes, 'em -alguns lugares do País, gl\l:as, de grande presllglO, _pe a des-I terra na,tal, ouvir-lhe noticias dos O Pa.l'tido Social De;mocráti,co
\ qpuâast�d o a. IS a,

�al 'D moc�ático e
-

I t d 'rl, tima apreço e conslderaÇé\o os

I
.

.

f I'II, os DCI e.a impressao de uma UI a ,e Vlua ":" '.
.

.

"
conhecildos e amigos e aJUldá-lo no cons'citmlr, ele que ina ao enCOil1c1'O

T ':11 ll' ta Brasileiro para o bem,ou Ide mor,te, e vão d,as simples calal'l'nenses, COlnqulstado pela ;sua I q
1 te lhe fosse possivel, DOImo o fi·-I da v,orüaClc popular, I inCluiu entre I)� �,I,Si.d d d n' povo e o,discussõ'els nos oafés ,e botequins, .prov.erbial bonda.de e e:xoce s�s ,zera ultimamente, dispensélJndo as los nomes elos candidalos á compo-

e a ::}CI. l\l eto'o d'osso'nossa mUI'
. '[ d

,.

ra's os na.o·" ffi]lgl'alllU'eclmEmJ ' -e ' ,:.ás retali-açõe,s pessoai:s pelos ra- VJI' ·UI e" C1Vlcas e mo 1" I maiores atenções aos componentes sição elo llU\'(l uJ'ugTesso cio Esta-
'd d t tar'n.onb I t· 'menos dig'nos catarinenses Pl,ofes-I' , querI< a e a,ma, a erra ca I '-' -

· ..dios e jormais, pelos OI e I'ns ano- , .""." ela en'1baixa,da "Dr. Udo Deeke,' de do, o nome dc.'�ü iJlI�Ü'e 'e ilustra-!.

It f I • b
.

ado son <\J1ILonieLa de Barros drs. Ru- .

C '.' . .... ·se.lllmos e,os a'üs ,aanues Uls�n '-. '".. '. ,nossa Facukladc De omerclO, tio, cllgl[).O, e e�LJmaclu cat.arme,ns,e;'1 . f

res. Algun.s, inf,elizmeiJ1Jbe, não pro- bens de ArI�uda ,R.amo� � Oton; quando em passagem pela capital e a nós sokla-clo-s do Pal',Lido, como I
--------

,
. -

t'd' Gama d'Eça - tres autentl'cos va-,
.<curam reílrear a,s paJ.xoes Ip,ar J. a- T, '.' " da H8.lpúbJi,ca. _. a tDdos os ca tal'lnensC1S que amam.

U
..

rias,- e fazem dias'-SÍmPE�s .opiniões 101'es,. rerpres,ffilItatIvc1s da cultura i Lá, no lmlicio ela gra,nde me�ro- e eXltreml'cem a sua terra, e se
I.

omenag-em. aspDlí.ticas, razões de profundl\ls de-
I
caltarlIJlem�e.

. pole, ,não esquecia os coestadua- org'ulham cio. valo'r dOs s'eus coes- r -

d U· ISiavenoa:s, de ódios que pel'dluram,

I'
Integram as ,�hapa.s do Partido

nos pobres, í'a-!rtos de recUl'SOS, que I taduanos Hus!Lr'es e digno.sL cabe Vitima s p, It er,-de inimiza,des ·que ,se não lIeOOnCI- antros l'eco:nbe.cldo-s v�lüres, �lJ1..tre fica.ram na terra nartwl, passando sufI',algar nas urnas, a 19 do, cor- Lonel1'es 16 (U P) _ Um novl].

f'
"

co os quais podeI'emos cItar os llus- . - . ',1 I .

O ld
,. .Jlwm. Esse 'enomeno e maIS .

-I'
'.

. pnvaçoes: os velhos desva!J.uos, os

Irell!te,
o no.me de LUIZ s,va O' centro cU!ltural judatco em home-I t � da.s cla" tres nome,s do,s srs Dr. Fram:clsco

.
.

d
.mum entre· os e ,emem o" . -�'. '

.

cegos, O'S doentes, os sem roupa e FerreIra de Mel,o, uma as malls, nagem á memória de todns os ju-:881S média ·e inféior, onde o �ível BE'n.ia�1ll �,�IlOltll, compe,ten:l'le e�- sem conforto; e todos os c!!ias wU1eá- dignaiS expl'essões da cultura 'e do I
deus que perooeram ll!as mãos do'intele-cLual se apresenta defiCIente. genhelro CIVIl. e professoI, .e L�llZ lhava avara.1T\e,nte moédas dilViSio-1 valor da nova gel'açã,o barri.ga- I

reg'�me de Adolfo. Hitler será edi-'Por,i,5lso, houve quam disslesse, Clom, Osvall�o F,err.elra. de Melo� VIbrante
llIárias, pwra disrleibui-Ia,s depo,is,' \'-E'I.'de. '

. i
flioealdo no Eas.t Ell!d nesta capital.nazoáv,el propriedade, ser ? VO�D J�r?ahS1t� .

e esorltor .,de JJ1constes-
com aque'les illifelizes. E pelo Natal/ _ PO'l'C[UE' 'E'�Lamos evidenciando I '

'

·.se·creto legis:laçãJo p'Ü'I' demaIS M:h- t.av,e.1 mento, o qual vem de s,er
de Lodo.s os anos, remetia aos po- o e,levado ,s'ell!timemoo de amor ao'

.anuada para rum país que, avesar I
ta.mbém i[]lC/luido como represen-

bres de Lao'una lodo aquele di- próximo lalente nO' coração de 'I ('
,do ,s�u nOl.áv'el ,progresso material, I talllte de FloriélJnópolis no futuro

Il1heirO .a.me:lhado, sOImando dois, dois ilL:stres catarin�ns'e.s, candi-

V dm[lJll!tém ainda, lamentavelmente Congresso EstaduaL
três ou mais milhar,es,de cru- dalos ao sufrágio na.s próximas en ' em-semui elevado o indice do a-nalfabe-I O Sr. Dr. Francisco. Gallotti, zeiros, afim de lhes mitígrur os so- eleições, é jus(;o, evidenciemos

Lismo, pois, apesar do atual desen- i mmnbl'O de uma das maIS üusLl'es
frimentus. E os 'pobr,es reoebiam também a magna.nimidade do co- Uma sela de jantar completa,

'VDlviment.o da instrução no país; e cornceiblla<dws famílias de Tiju- a.quelas esportulas, olhos mareja- ração, o mesmo a[,tr'lüs'tico s,enti- um,. mesa de copa, uma mesa
ústentamos a pel'Cell!tag'em apavo- lOcas, é um dos cataI'lnenses maIs

dos de lá.grimas .. de agra.decimen- me.nto, manifestado consta,ntemenLe, pequena de cosinha com 4
ra.nte de 70% de all1alfabetos." I conhecidos dentro e fora do Elsta-

Los, suplicando á Deus venturas pOI' outr:o ilustr,e camqidato de,s,te cad, ira�.
Terminada que for a luta e.Jei,to-

I elo, pelo "en,traIllhado, amor e de'Vo-
sem conta pa,l'a a,quele coração puja,nLe Par'Lido: o dig,no e esti- Ver e tratar na

.ral, cabe ao v,encido, .c,onformar-;s·e, Lamento -d-edl,cados a sua amada
benfei tor que dele.s se arpiedava. macio palricio sr. Coronel Pedro Ria Branco ,,0 19).

com a vitória .do seu -contendor, e I teFa ca,Larinense, e tanta,s vezes
É êsse calliarinelllse illustr,e, de Lüpes Vieira. O seu C/oração é um ••••••••••• , •• , ••• " •••• , •••

com êLe s,olidar:iezar�s'e, no. sentido revelados. TeI'minado o curso de. (lo'ração gen;eroso e bom, essa al- ma,nancial de bondade, ele .piedade VENDE.SEde COOlperar, patriotic.amente, pana, humanida.des em o nosso Gi�
ma nobre. e pi'adosa, que s'e wpr,e- pelo infeliz neoessiLrudo" TemolS a·s-

.a grain.eI,e ,obna do progl'esso ,e' en-I' násiD, ,hOj� Colégio CMarinense, santa agora ,camdida:to ao
.

Senado. sistido, pai' vezes, essas piedosws o predio no. 5 da rua
· gradeClmenLo do· E8t�,do e da Na-I se�ulu paI a

.

a Caplla,[ da Repú- Federall, indicado pelo Partido D�- manifesLações de sua nobre a'lma, Tiradentes.ção, poi,So, é conland6 com a sua bilca, em cUJa Es.cola de Engenha- mODrático. O s,entimento de gratJ.- e estamos ce,rto de que, s'e ele Tratar' com Domingospatriótiüa bôa vonta,de e não comi ria mrutricuIOlu-se, afim de obter o
dão desses pobre's, a alma reconhe- fosse rico, a mÓI' parte de ,sua for- Valente, rua Alvaro �ea Sl1a obstinada, sistematizada opo- honroso di,ploma de Eng'eheiro CI-
ciela do" catarinenses por êle he- tllina s'el'ia empregada em minorar Carvalho 64.sição, que os govel'nanloes poderão I vet. Já em plena mooidade, o cata-
neficia,dos, anseia.m saibrum tOldos o sofrimento al'heio, pois, cosLuma

••••••
,
•••••••........ , ........••

melhoT e mais faci.lmenLe promo- r1nensismo se manifestava a�'dren- os filhos desta terra, dar ao Dr. sacri,fi,car o s'eu bem ,estar, parti-
·

ver .o bem da coletividade. te .e.m o seu coraçãü, por meIO da
Benjamim GaHotti,. sincero, t,este- Ihando com os necessiLa.dos que lhe

Felivme'nt,e, para honra e glo- infinda saudade da sua Lerra na-
munho de grande apreço pelos batem á porLa, suplica'rutes. o que

ria de Santa Catarina constatamos tal ,e da jubilosa alegria com que
suas' nobres qua.lirdades. ,e viI'tudes não pos'sue em demasi'a. Não .sabe

satisfeitos e orgulhosos, quão ele- dela Duvia falar, 'ou encontrava
e reconhecida capa.cildade, salgran- di,zer "não" a ni.ng·uém, e procura

· vada ,se tem maniJestado a educa- naquele t.urbilhão de gente da
do nas unnas, a 19 de J,runeiro, o ajudar a todos, interessando-se

ção pohliica dos camdidatOls e a! graIlIde metrópole cario.ca, um fi-
seu cOl1icei,lu[lJdo e benemérito no- pela sorte dos que necessitam am

norma de cO[]ldula dos s,eus co,legios Ilho da sua amada Santa Catarina.
me. paro e proteção. À qua.ntos êle

e'lei,torais, nessa lula P?litica, sem 'I Formado, veio pa�'a Flo,rianópo- _ O jornalista Luiz Osvaldo Fer- tem fE'ibo bem des(}e que aqui che
duvida, uma das maIs 1mportanles lis, onde logo constlÚU\U um 'lar' reira dE' Me.[o, mais conhecido por gou, e começou a dedicar to:do amor
re.alizadas em a nos�a terra., . I feliz, e dedicou por Ilong-o tempo a Osvaldo Melo, - s·e11. verçiad·eiro todo carinho á terra ca,tarinense,
A coligação dos pal'üdos SocIal, sua capac]dade como engenheu'o nOlme de combate" - é outro espí- terI'a idola:tr[lJda dos seus filhos!

Democ1'átic.o e Trabalhista Bra,si- da Comissão de Melhoramentos rito do Bem, nascido nesta ,t,erra, PorissD, os caLarinell!ses reconhe
leiro, pócle oQ'gulhar-se da eleva- cios Portos e Professor do extinto onde a fi>lal1'lropia não pÓlde deixlar cido,s sufragarão nas urnals' ° seu

ção cívi,c·a e dilgnidl\lde mora,] de- In's-liLUlto Politécmi,C/o, tendó sido ao de se ma.nifestar em muitos cora- ilustre nome para Deputado ,ao
monstrada pelo.s seus elementos, seu t8lmpo, um dos lentes mais ç'ões, porque ela é a terra do Santo Congr,es!so Legisllativo do Estado,
nessa importanLe campa.nha. O competente,s ,e mais q.ueridos pe- Irmão Joaquim, o mui queridO e numa demonstração de justiça,
ilustre e di.gno cand,idalo ao 0-0- loS' seus disópulo,s. Tempos depois, vElnera.do São Vicente de Paula apreço e gratidão á sua estimada e
vêmo do Estado, Sr. Dr, Aderhal é o dr. Francis·co GalloHi di.sttn- Ca.tari,nense. O seu elevrudo senti- querida pesso,a.
Ramos da Silva, nos faz lembi'ar guido com a homrosa incumbência meruto de amor ao próximo, êle Catarinenses! Mais cinco. dias e
nessa po·rfiada luta, a figma da- de dirigiiT' as obras do porLo de o tem revelado em muitas ocasiões. estaremos todos cumprindo o de
qUE'lc caval'eiro gentil-homem se- Laguna, para ol1'de segue, deixan- Não ha quem nãO' ,saiba dos bene- ver civi(lo do votô livre e conscien-

Avenida

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Previsão do tempo, até 14 hora.
do dia 17 na Capital:
Tempo: inlltável, com chuvas e

lujeito a trovoadas.
Temperatura: e..tavel.
Ventos: variaveis. fresco•.
Temperaturr.lB extremai de ontem:

roáxilT'o. 26 9; mínima 20,8

Reconsfrucões
I JJ

de cosas, muro-4; telhados,
etc. Trotar com Jorge de
Paulo, na firmo Busch

& ,Cio.

Aproxime-se mais de seus

amigos e parentes enviandO"
"lhes um número da revista O
VALE DO rfAJAí, edição de..

di(',al}a a Flor�anóI)Olis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!Sindicato da Industria de F��ioros1 ". •

I do Rio de Janeiro '

o ESTADO- Sexta 'eira 17 de Janeiro de 1947

MOTORES
INDUSTRIAIS INTERNACIONtlLIA ponte das

,

.

. 'Laranjeiras

:._

Adquira a sl;Sl própria fonte de eletricidade para
'Sua fazenda \,IU sua "indústria. Os Motores Indus
triais International Diesel equipados com gerado�es
Palmer solucior1am sotislotôriornente o problema da
falta de eletric idade em lugares desprovidos dessa
comodldcdo.
Existem conjiJn os lntomctlonol - Palmer, para várias.
capacidades, desde 5 K. W. até 50 K. W. com'
voltagens apr oximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxílio de transformadores,' reguladores# da
voltagem ou quadros de contrôle.

:Peça-nos foUletos descritivos sem compromisso

Dispomos para pronta entrega < m

Flcurionópolis conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RAMOS «: cu,
Rua João Pinto 9 - Florianópolis

HenriqueDr. Srodieck
Rua

(A.ltos da

ADVOGADO
Felipe Schmidt 21, soerado

(CASA PARAISO) - Florianópolis

. ""

COMUNICACAO
E X P R E S SOS U 'L A M E R I C A N O

E. Figueiredo & Cio. Ltda.
Rua General Couto de Magalhãe6Y, 262 o., São Paula

Transporte. de carga. em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temo. o praser de cómunicar aos Snrs comerciantes e interessados
<11m geral. que a partir de Janeiro praximo, posllarem08 a fozer o

nO.llo serv!ço de transportell de cargoll diretamente de SÃO PAULO a

FLORIANOPOLIS e vIce-versa. com vi.:1genll regular lemanalmente.
,.,. em caminhõell propries

Informaçoea com" Snr, GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia· Geral de Transportell). rua Alvaro de Corvo !ho" 2.

Telefone 1.677. o· End. Tal. «DAVILA»
Florianópolis, 22 de Dezembro de 1946.

I
o SEU ORGANISMO

ISNRS.
ASSINN4TES
Reclamem' imediata

mente qualquer irre
gUlaridade na entrega
de seus iornaes.

DOENÇAS N!ERV�SA."
Com os progressos da medicba.

.boje, as doenças nervosas, quantl.
'ratadas em temp.o,. são Ulalf!8 1»,"-, ..
feitamente remediáveis. O �ur"nd.ei,
sismo, fruto da igriorância, só po'd.
prejudicar os indivíduos. afetados II.
tais enferiítidades. O Ser.viço Na-
4:ioI'laI' de Doe,nças mentais dispi.
de um Ambulatório, que atende p'a-
4uhamente os doentes llerTOSOB· ....
digentes, na Rua Deodoro U, w =
iII 11 lhoraa. clüriamentL

o mELHOR DOS mELHORES
... W�'CONSN�4Ó!> •
COMO 61r1lA DAS CONTIUBUICÔf 5 �. �- . -<:"" 00-\A600A101:l10 OOIN·

o PIHCO OE"'- OU 20"'0

Camisas, Gravatas, Pijamel,
Meias dei melhores, pelos me·

nores preços .6 Da CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafre. RB R I TO

O alfaiate indicado
Tiradentes. 'I

É UMA DOENÇA
MUITO PE"R,IG_0SA
PAR.A A .FAlIULIA
E PARA A RAÇA.

��t-."",� AUXILIEi COM
�",. BATEL·A COM o

rm_:lfIffIUI;EI

• RE-TIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, incluSlVlj R!
fabricadas \em outros Estados,
retiraram suas candidatura.!,
�ara reinar nos· lares catario

f ilenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

I
"

I

Coutlnoando a pleitear a neces- _""'-':'�

sidad'e inadiável do aproveitamento
do material suanamente 'bom, da
ponío elas L:u'alnj r. i ras, , (Laguna),
-cra int.rafegável, consoante meu ar

tigo, ultimameante publicado n.o "O
Estado", retorno ao mesmo assun-

. to; 110 sentido de sallentar a possi
! bilk:;a,de de converter em realidade

I a construção da PONTE;· DE AR.\-
R��GUÁ. ,

- ·COUtO é do domínio público.
tem a ponte das Laranjeiras, perto

.de 1.500 metros, .de estrutura me

tálica, ainda em condições de supe
r'ar as rijas intempér.ies e a carga,
'qule por Mie transitar.

- O mate riad a ser empregado
na FUTURA PONTE DE ARARA..lIi[
GUÁ, cor-responderá a muito me

nos de um têrço Idlo todo, restando
mais da metade, para a construção
de UUl,a ponte sôbne o rio Mampi
tuba, divisa com 'O Estado do Rio
Gramde do Sul.

- Restará, de tôdo material apli
caldo, :]Je.ITo Idle 800 metros, que ven-

_ didos, em Iiasta pública, poderia
sobejameunte, cohrn- o custeio d�
m�o. de obra cm, pelo menos, em

grarudie pante.
.i., Feldzes daqueles que viajando,

·e111 tempo mão 1'oe'111'Oto, possam,
confortavelmente, ete norte a sul,
vice-versa, tr-anspôr OIS rios Ara
ranguá e Mampidtnha, piela Estrada
'de Ferro D. Thereza Chistina I

- Praza a Deus, qu.e 'isso acon

teça e que O.S homens lele bom sen

so queiram a/mparalr êste desígnio.
- Têm,' diversos e ilustres Cata

r-inenses, corno por exemplo I) erú
ddto Almirante Boitenx, clamado
no quadra'nlte da r-azão, com vigo
roso ânimo de intenso fervor de
patr-iotismo e de rubengado arnôr ao

seu opulento Estado, de CfU'wn10 s,e

eleva ern valor o Sudoéste Catari-
-

nemse. Em obras e projetos elabo-
rados, com riqumtes de sabedor ia,
quer no tocante à navegação Ilu
vial, ligando tôdas as lagoas até
Laguna e maximé, nas vias tem-es
tres e férreas, que demandam ao

g.ra,nrd.e E.s.tado Sulino,. ·êle se baten
i,ncan/slaVle]men te.

---, "Realisaçõle,s de tal monta tl'�l
rão ·e'l1gralIldecimento não só ao Es-
tadia, como a. País.

- Há uma POlP�llação que a,scef'

.dle. a Juais de .20<0.000, (duzentas
ml·1), almas, de geillte ordeira f'
afeita ao trabalho agrícola. O pro,,
s.egu'Ímen.to da Es,trruda de F.erro D.
Thel'eza Clüstina, em d.i.reção á
ma·r·gem do .1'.i,o l\fall11jpirtuba, kansi
tamldo pelo Passo do Sertão, ted
r.ecursos na obtenção de ·d/orrmemtes
retirados da p1'ópr1a zon�a de tra-
balho, em virrtude da existêlFIrcia .doe
Imadeiras de l,ei, aio a/Lca'l1lce do ma
Clhado qoLÍe oCJiUSlaT delrrubá�las, Ar-
.vo,res fro.nicllos'as e' terra ube1'rima! IPodemos den-ominar I) Sul Orutari
nrelnse ·e r·elSlpectivam.ente, .o. Oésl e
de "EJodoraélo" oiU de Cali.f·onn.ia. II- Lá s·e rucha'l1l as minas carbo-
nHe.ras e ou1ras de va,riega,drus ri -

_

I quez.as., qUle a/gua,rda'ITl aIS ações
he'nfazejas 'Clos feni'ci.os dos nossos

! te·m,pos.
.

- A prorpÓs.ito do artigo p'l1blica
IdIO, a.nteriom11'e.nrte, com a d.evida
veln·ia ve�l1Iho, tra:I1JS'crevE'r .o. I(),ficiü
inf.ra, dia ge.ntil autoria do Ilustr�
Se:nhor Major Dr, Altevlr Soa·r�.s,
dilgno AssI,srt:·e:nte dia Direção J.ndus-

I
tl'lal d·a COl1liPanh.ia Side.nurgil·:l
Nadonal, a Ullim dir1gido, em 4 do
flue.nte: /

I "Uma. Snr. l111ucy.dides !dIa MoUa
Negrão - N.esta".
'1°) - Es!1:a As.s·istêm:cia leu com

p,razer '0 ar.tLgo que rpulb]jcastes no

,i.orJI1a,1 "O Esrt:ado", dia Cidalde de
FI'or.ianiÓpolirS·.
2°) - A sUrgie:srt:ão nêle trazida ao

Clon�l!eciane:nrto do públioo e, s·em

dúvida, das aUltOol"ilclades que .o. le·
rem é, devera/s, i'n:ter,es:sa·nt.e e, ao

'm.eu. Vier', bastalnt·e ex.egil1�vel, cons

tihündo a rprovild!ê,nlcia alvirtnad::t
mllu g;r:aIDrde be.J1ie.fício p.ara G, eOOoIl,()

mia do Pa.ís.
3°) - Louvando o in·tJerê.sse que

cJ.errnonslrastes, si'Orv-me da. Oip.or
t.un.iJdlalde, para apresen/tar-vos meus

pl'o.tesil:os de oonsideraçã.o 'e esti
lTI/a" .

"(a.) Major AItevir Soares
As'sislent·e da Direção Tll1du/sl!:rüJ]".
Tubarão, fi de .Ta·aeiro de 1947.

• * •

F. MOTTA NEGRÃO

IMPOSTO SINDICAL DO EXERCICIO DE 1947

Ficam avisados os índustrlaás fabr-icantes- de fósforos dJe seguran
ça estabelecidos dentro da base terrítorlal inter-estadual do Município
do Rio de Janeiro (Distr-ito Federal) e dos Estados do Rio Ide Janeiro.
de São Paulo e de Samta Catarina, que

é de inf luência dêste Sindicato.
que o Irnpôsto Sindical do exercício de 1947 Idlev·e ser r-ecolhido ao Ban
co do Brasil S. A. ou agências mais 'próxiil.uas do mesmo Banco, duran
te o mês de Janeiro de 1947, de acôrdo 'com es a,rti,gos 580, 586 e 587 üa

Consolidação 'unS Leis do Trabalho (Dec.-lei n. 5:452, !dle 1-5-1943, pu
blícado no "Diário Of,idlall", da União, de 9-8-1943) .

,

Este Sindicato está expedindo pelo Correio, em 'regi:stmdo, as guias
próprias palra êsse recolhimento, e pede áqueles que, por qualquer mo-'
tivo, não receber-em dãtas guias em �,razo razoável, diri.girem-se á Se
cretaria do Simldiicato, á 'rua México n. 168�8° andar, no Distr-ito Federal.
solícítando os in�pressos próprios,

.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1946.

João Dale, Din-etor'-Presidente

NOTA DA REDAÇÃO
A sugestão a[pres.en:tada pelo a.Mi··

culisit::l sr. F. Motta Negrão, uma

vez a!proveitada. é rrealmelJ1te de
Ç(rl?TI!de alcanc.e econômico pa.ra i)

Sul do Estad,o.
A nosso ver, enrtr eta'n to, não se

dleveria dlesmanchar o qU'e está f-eo-
to, pois isto representa perda de
e;;Wrço.
'A pont.e das Laranjeiras, se f:os

s.e destinada ao tra.fego rodoviário,
const1:r1l.indo-s·e uma le.strada que

. permi-tis'se mais f:1cil ligação de La-

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesauro
do Estado·

FlorianÓpali�
Medina FarU1. l.'ialLcu A.vl'Jl> UI: :'"I.IZ6

Farm. L. da Gosta Avila

•

Dr. H. G S

Exame de 1IC\:1.gue. Exanle poro verificação
de cancer, Exame de urina " Exame �Ql'a

verificação da gravidez, Exame. <ie escarra,

Ex.me para verificação de doehç�. dn

{lele" boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções ,

I
,P.utovocc:nos e tranefu!lão de
Lxarne químicd de fOlZ'lnho8,

café. águol!í, etc

.. ....m awa�IIII � IARREmWM..Em.;

8ongu�8,
bebida.

ESCRITóRIO JURtDIfJO COMERCiAL
{Com um De,partamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsall
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Brance

ADVOGA.DO
Rua ..'rei Rogério,. 54 - Fone 54 - Caixa Postal .4

EJl.dereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes. - Bt- Cataria.

.sULCA0 VIANNA

SOUSA CABRAL
Dr. OSVALDO
Dr. J. J. DE

/""
E8CRI'JÓR10: Ru.a Felipf', Schmidt 5f -

Edifício Cruzeiro _.:. Flarial'l6po:is.
Sala 5

..

TõMTkNõT��
ElUOft ftE!RIT U'A t Centribua para a Caixa dI! Esmeb4

"M . '" � AlP"B;W,D § llI1 ou .0111 Indi2enta iii. Florta1.ló.oHa.

MACHADO ti OAguina com o .res.tan te do sul do Es
ta d .o, pr,een.aheri.a" talv·ez com

1maior efidência, um rel-eva.nte pa
pel na ,econômia catarrin·erns·e, de
vez que a�iyiaria o cQ.ntgesti'Ü\lUl-:mento do trafego da Esírada Je I
Ferro Tereza Cristina. ,I.

Esta fj.cari�) em quarS.i. tôda a es· i
telnrSã'O ,com uma J"o,movia correndo!
parale.J.a ,e, p.o.rtanto, apta a segui ,' .. :.
lhe as deficiêlrueias e s·ervindo me··!
lhor e pu1.Jl.ico, principalmente a

p,ro.duçãõ.

AgADcia. e ReprlDllentaçõ•• em
Geral

Matriz: Florian6poU.
Quo João Piata i n. fi

CCiill:a Postal, 37
êmel: 'CJ'emciúmo

R'UQ f'lori.ano P6isoto••/u
(Ena Própl."iu).

. TolegramolJ: ·PRIMUS-
A,... .... � "'�,. V'\oc·� n,..:r·r:.,..("I;"
r.nlJ.C�It.:'/.t,I·C. 0'''-' .t �\IJ' Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-!eY'a-felra, 17 de Janeiro ele '947 5

Empreza de navegação
C t-t E R-E M

NAVIO-MOTOR "ESTEL ll."
.Â maxima rapidez e guantia pa a tr a-vspor t e de su as m er cadnria s.

Agentes em Ftor i anópo
í is CARLOS HOEPCKE S. A.

CURSO DE MOTORISTA
e

Serv ço c e Pr o nt-i Socorro de Automóvurs
Ensine-se a mr igir automóveis

Amaca' e Prof - io nal
Teor ia c PI at,co - cc r.he crmento do motor.

Aceuuern se ..:oa,lld-lu,; para r eparo s de urgência.
AUlu-t:.:..(.. .. ld -47.77

GA1-<r:,GE U.NIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

J ÚL
DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

, ,

FJLIÀL VARIG: Prece 15 d� Novemb-o
EDIFICIJ LA PORTA- - Telefone 1325

.

'Tenha eernpre em coser uma garrafinha de

fi rER IIIVO «K N O I»
CONTA CORRENTE PqPUi..AR •

Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

., Banco do Distrito Fed·eral·S. 4.
CAP1TAT,:
RESER"·AS:

Trajano, 23

rR$ 60.\)00,900,00
CR$ 15.000.000,00
• Flor'ianõpolis

Transportes regulares de cargos do pôrto de

Inform ações com os Agen tes

Florienópolis - Codos HoepckeS/A CI- Te'd')�e 1.212 ( Eod te.eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telec n e 6 MOOREMACK

o Sabão

•

81_0 FRANCISCO no SUL para NOVl YORI(

/

Acordos relativos I i
à borracha riVRARÍiPíioiSiI
vVasl11Il,gton (SIH) Os I Rua Deodoro, 33 ·1acôrdos relativos à compra de

Ftor ianôpolisborracha entre os Estados

IUnidos e Equador, Haiti e Bo- Livros novos e US·�d08.
livra expiraram à meia-noite em diversos id iorn as

..
do dia 31 de Dezembro, deixan- i

do em vigor' apenas nove dos A tende encomendo (.H: Idezessete acôrdos previamen- obras edrtadas noB. aau I
te assinados €om várias repú- ou roo es+r e ngeiro. f
bbcas americanas, visando' fa-

Icílttar a importação de borra- Novidades todas as

cha natural crua, pelos Esta- se m e n a-

dos Unidos, durante a guerra.
�._�....,......... ---

A terminação' dos acôrdos n'" ri!.' fi· !f:l ..

.

em questão sobrevem na data KilulO utlU!§Ora Iestabelecida quando da assina-
d L r

tura dos referidos convênios. I e figuna
em 1942. Em Abril de .1945 os Todo o Sul Catr-rmense escuta
Estados Uruidos ofereceram-se diar iarn e n te a R�dio Difusora
para 'prorrogar a duração dos de La, U 18.

acôrdos, par mais seis meses. 970 Klc ... l nr fi, médias).
Doze países concordaram com HOI ár ios de ir r ad iações: - Das
a mencionada prorrogação. 10 às 14 e 17 às 22 hora!'.
Todavia, ao desfecho da guer- Represemante em Fror ianópotis:
ra, em agôsto de 1945, os Es- D. F. DE, AQUINO
tados Unidos retiraram o ore- Red. do Jo' Deli (,O ESTADO>�
recimeno de extensão.

I At.ravés, o. cancelamento de QUEiXAS E RECLAMAÇõES I I,
I prtvílégíos múü101S, acôrdos I

t'l{J:;ZADv.1.,EITOl{: S. o que '1><

com a Guatemala, EI Salvador, interessa e, realmente, uma providencie
tiara endireitar o que estiver errado ou

Honduras· e Honduras Britâ-
para que a lgurua falta náo se reprta ; e

nic.a já deram têrrno a seus NÃO. o escândalo que a sua reclamaçâo

acôrdos, enquanto o acôrdo . ou queixa poderá vir a causar. �encaml'

1, Icom a Venezuela, que tinha' nhe-a á SEC';;Ao. RECLAMAÇO�S.

data de terminação. díferente, I, de O ESTADO.. que o �.a.o será levado

Sem demora ao ccuhecrmentc de ql.lem

expirou a 12 de Outubro. Os ' de di reito, recebendo v, 8, uma inform... ·

acôrdos que ainda vigoram são i ç�!l do resultado, embora em alguns ca-

OIS que fora mconcluídos com I' sos nâo sejam publicados nem a recla

P
"

C 1 bí Brasfl mação nem a providência tomada.
O eru, a o onl la, o raSI

'i
.

a Costa-Ríoa, a Nícaragua, o ------�..__---

Panamá, o. México, a Guiana'
Britânica e Trtnidad e 'I'obago, .._-

�'VIR(jEM ESPECIA,lIDADE"
WETZEL ]NDUSTRIAL-JOI�V[LLE (Marca

�'------�--------------------------------------------------------------------------------------------------..--------�..--....-.

•

reglsl
-, TORNA A ROUPA BR�NQUISSIMA

Quanoo alguém, tal come O ttav.
lheiro da ilustração a-cima, oteN.:eI'
lhe, em 1W1á.v-e1 gesto, um cálice do
excelente ..perítrvo KNOT, !am�
08. V. SiR. de acrescentar, ao agl'ad&
o." a gentileza:E$TEE 7/1,11-
BFl'1 o I1i!U APEOITIV(J

Pi1EiJ/!ETOI .

1Dtl1 ��t� It'
, til'! Pf)O/)UTO DA KI10TH.. IIf/)••co« f U6UROS :1_�__ aTJ.dAI .

Laboratório
Radio-T'ecnico-E! ectron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Ampli

ficadorell-Tranemi..oll'''.
Mat9rial irnportCld.. direta

mente do. U. 3� A.
. Proprietário .

ütnmer Gp.�rges Biihm

I
E�ectle - Tecnico - Profi••io:naJ

formado na Europa
. t"'lorian6polie
�ua João Pinto n. 29 .. - Sob.
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O. ESTA DO texta �Elr1" 17, ele Janeiro de 1947

'I'ranscorrs, hoje, o aníversàrio
natalício da exrna, sra. dona Elza

Amin, esposa do sr, Esperídião
Amín, do alto comércio local.
A ilustre aníversariaute que

conta com um vasto circulo de'

relações, será ef'us ivarnerute cum

primentada pela ausp iciosa data.
ANTóNIO PEIXOTO

A data de hoje, regista o ani

versário natalício do sr. Antônio
Peixoto, do aldo comércio, de Santa
Luz ia, município de 'I'íjucas.

O aníversariante que goza de,
uma geral 'êsüma naquele próspero
município pela sua bondade €

grande oavalherismo, por certo se

rá muito tstíoitado no dia de ho-
O FLUMINENSE JOGARÁ NO I goleiro oJ:J�en.,dla[:1' .? que valeu dei-. enviando ,de�rtr'Ü, de ?reve:;' di�.s c�,n;tinll.al11 ,tr>elÍnando sob a

dire-I je.
'. .' ,

PARANÁ xar a Paulicéa IIl!VIctO. I uma delegação a capital. da

"l_J çao de HelIo S, Sales, devendo em- ANTóNIO PASCOAL APOSTOLO
GUJI'itilba, 16 - Ao que se 3!llI[]lU-j'- -"ALFA� ,,-�ENC---- I z/nlhra .e amiga H'1Pruiblica, para harüaT paca BeIJO Horíz.onte fila dâa Na data de hoje, aIllivel's,ari�-sa

da nesta Capital, o Fturninense F. O
V' DTIC TTEEUO'AS as diispntas do referido torneio, o 20. do corrente. Têm-se com-o pr.-O-lo nosso estimado amigo Atutôrrio

C d C it 1 d' R
.

bli PRO A. NAU A Bl) N
P I" l' d' f

"

t
-

t
•

" , a. .apa a',.a :ep.u nca, ma�- ARlES _. RIO .a, melr,as reso veu rrner rata e sa= mISSIQra, a nossa a uaçao no cer a- Pascoa} Apostolo, figura de realce
gurara ; ao proxrmo dia 23 o esta-

,

6 T 'i "
. .

_

tísfarorlamente o caso. me macional de basquetebol. nos meios comerciários de nosso

mo do Cluibe Atlétioa Ferroviário ruo", 1 - .enm 11011 ontem a re
- Ao que se anuncia, Ari, o ex- E t d

.'
" .n

,'; ; ",

.' I gata de íates entre Buenos Alires e NOTICIAS DA CAPITAL s a o.

considerado, ldiev�do as suas COndl-j celerrte arqueiro do Caravana
: do S, s., que pOSSl1e um vasto cir-

. esta Capital, com a vitória. dto iate p
, . \ .

ções técnicas proporções, Q tercei- roxrmo certame riacional de Vela Ar, assinará inscr-ição pelo Avai, cuia de amigos será muito cum-
AI"gentino "Alfarld:"·

ro dia país, - Para tr-atar de assuntos de logo avós o termino do certame pr imetutado pelo tra:l1&curso da:

DESEMPATE SENSACIONAL! VILLADONIGA NA, "COPA 'grande interesse, relacionados ao citadino. <', auspiciosa data.
ATLANTICO" próximo Certame macional de Vela, - Afim de melhor escalar o se-

.

As f'elicítacões que receberá, "O
S. Pauão, 14 (Asapress) - PO!l' \

reunern-se hoje ;Q,S paredros <dia F. lecíonádo catarurense, o Atlético Estado" acrescenta as suas.«mera coincídencia" ou não o Pal- S. Paulo, 14 (Assaprcss) - O Pe-
, ' V. M. S. C, acompanhará os certames .cítadino e NASCIMEN'TO .. ,.me iras, tornando parte na 'disputa riarol de Montevideu, clube ao qual '

, .

..
- Os cestobolistas Catarínen- estadual, requisitando os elementos

da Copa AtlJamti.co, a ser .iniciada ! pertenceu !pOlI' muito tempo o fama':' .

ses concentrandos mil. Joinvile, que mais se destacaram.
no dia 19 do corrente em MO[1te'Vi- 15.0 atacanJte urulgUlai.o Villadoriiga.
deu, como o jogo Ríver Pl,a,Íle, (a:r- a'ules Idle Slua llon:ga estadia no Bra

g8l1lltÚ110) x P,enaDOII t·eDá como, p_r,i- sil, se dirigiu .ao Palmei.Í'f'as, a fim

m.ei.ro adv,e.r<s!á!rio, jusrtarmente o Bo- de c�.ns,eguir 'o passe de "EI Maes

oa Juniors que V'8iU1 die um elIl1P·ate tro" que .},ogo após ter chegado á

cavructD á .llIltima hora e de maneira' sua ten'a natal? comprormdeu-se
Ímprevjlsta n,o j,ogo de 'ence,rrr-amen- coou seu an>ti,go dl�be a defe'nddo

to de sua t'emrpo.rruda nesta cavitaI, n.a "Copa Atlantico".

dlomingo ulbimo, por 'Uma falha do Sem mais i:nteresse ,em Vila, e

DESP()RTISTAS .� •..
Pa-ra G'overnàdor d'o Estado votem em

Aderbal Ramos da, Silva
Presidente da Federacao' Catarinense

til

de Despor·los.

I
r

I I

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.

í
.

ANIVERSAfUO:::; :
ALDO BECE:

Fez anos, dia 15, o jovem Aldo

Beck, habil desenhista do D. K R,
e muito estimado 'pelas suas belas

qua.íidades,
Fazem anos. hoje:

- o sr. Al.demiro Neves dos Reis.
- a menina Lucia Vilela.

I - o tenente-reformado Albano
de Sousa Lúcio.

- o se, Afonso Silva Coelho.
- a exma. sra, Maria Silveira.'

esposa do sr. Alexandeé Silveira.

-. o menino Mareio Antônio, fi
lho do se, Benito Araujo.

- o sr, Antônio Mi.roski.
SRA. ELZA AMrN

ESPORTISTAS! VOTAR NO ,ILUSTRE PRESI�ENTE DA E�,DERAÇÃO CATARINENSE DE

DESPORTOS, DR. ADERBAL' RAMOS DA SILVA, PAl}A GOVERNADOR· DO ESTADQ, É 'CONTRI

�tt�!'Á'" :BUIR PARA O ENGRANDECIMENTO DOS DESPORTOS EM SANTA CATARINA.

o ro r do sr. Ernesto. Endrig'o e

de sua exrnc . espôso , sro . Judith
Ge!lnhalgn Carneiro Endrigo. reei-

A E 1 e t r o', _' T e' c n 1" c a·'.
dE!Ittea 'em São Pau,lo foi enrique-
Cido. dia 15 do corrente, com u

I
na.cimenta de lieu primogênito.

. lnstalando-ee à rua Trajano, n. 25, tem o prazer de comunicar

'I'
Ao feliz e di. tinto casal. n<D8S0il'

ao distinto povo que '!losgue técnico. habilitado. a executar quai&- cumprtmenfos'
quer .erviços de eletricidade em gual, como .ejam: enrolamentos de FALECIMENTO:
motore., dínamos, trClnsformCldores consertos de rádios ou quaisquer Rio do Sul - 10 - Com a idade
outros aparelhos elétricos e inlltalações d� l,uz e' força, possuindo de 75 ano" faleceu ontem nesta,
tombem uma secçao de v.endCl de establlizadores de fabricação própria

'd d' �"t d' �'d�rl: 1>

e rádios das melhou. marcas,
CI, a, e o C()lIl!Cel ua; o CI auao aU-

Visitem·na S8l'R co"mpromisao. dolfo Odebrecht, chefe de tradicio-
nal e benquista familia. riosl1lense.

Nas'cido na cidade de Bll1menau,
no dia 26 de fevereieo de 1871, (l

extinto residiu aqui 41 anos.

Foi um dos denodados desbra-

j
I.

CASA MISCELANEA distri
buiclora dos Rádios, R. C. A

VictGr. Válvulas e Discos.
Rua CtlOselheiro Mafra

RITZ '- .&S 5 e 7 lf2 'horas
10) _ Cine Jornal Ip.formativo' c.hegOiu não existia <mais que meia.

� DFB. duzia de mOJ'adores." ,

M
.

t J 1
.

•. I Deve-Ihe o' ml1111CIp_lO, hOJe uma
e ro OI'ina� - .n.tua-

l'd�.rl
'

.' das mai,s impor.tantes comunas ca-
I a!Ues. ,

I d
.

30) J S II' Ph '1' \ tarinel1Jse, assma a os servrgoo.
lidad,es. -

D'ean UHIvlan .-D
.

tI.IP deixando' marc.as indeJ,eveis do seu
.30')' Betty G"'able John OIm - e Imu" a;n ll1'e '

1-' >.

'AI H I' trabalho fecl1nd.o e proveIto.so pe O>

Harwey - Jae-E. Brown - ém a e - e:m:, -

_ Mar,t.ha Ray'e _ em: .�RE!AS ESCALDANTES engraIlld,eCIme'�'1to. �a terra que mm.-

N
. 'd' rto

to amou e d1gmflCou.
A P R E F E R I D.A as parag'ens a1'1 as dó dese·o lta t t

(Pin-Up�Girl) sem fim, nas:ce 11m delicado 1'0- i
. s�u ,sepl1T��,en o ,eds deve

con-

,

d. ' I cormdlSSlmo. lJIUa a (}l' a ,e numa:

Pregos: Cr$ 3,00.- 2,40 - 2,00.,mafice._ e,a<mor.... .. - 'demOll&tração -da, '-S'I1a 81sltima, Oi'
\ Cel1Jsu-ra: '- Até H. anos. OeTIlsupa: - Ate 14 anos.

h té . IL' m r'ada.

p . acompaJIlI ou a; a. u 1ma o •

'

:
, , • .•

h
rel)o.s. 240'! Deixa os seguintes filhos: Felir

IMPERIAL As 5 oras Cr$ 3,60 , d'd t d I d
3 60' Odebreoht

- caiU 1 a o a epu,a Q<'
'As 7 11 h"'l'a'� As 7 % hOTUls .... .or$

. 72 U" " _' pelo P:SD., Julio Ode:bnooht, Alfre-
O E'spoIT'te em Marcha fi ..

'
...

R'OXY:
...

A'
..

'7' �;
.

h'
. . . . . . . ..

do Odebrech:t, Teodoro Odebl'echt
128 - Nac, Coop'erativa. ',- S 72 ora's

,

'

va I Wal!'Y Heidri.oh.
20) _ Ra'tões em' Peri,go - De- 10) - eme Jornall Infolnmlttlvo e .

I Era casado cam a bOIl!dosa se-
'sen.ho colorido. , - ·DFB.

Ilihora Teodara Klein Odebrecht.
30) _ Fax Airplan News 28x10.2, 20) - Melvy,n Douglas - Lo-

,

, 1
--c- Atualidades. reta. Yonng - em:

40) -. Wapner Bax,ter - Glo,ria C,AFÉ PARA DOIS

(i) ," "\\'
OBEBÊQUI • -

,"

CHEliOD,NÃO SE /'� rI_;-_"'J�PREOCUPE. ••• j\ ./
/.

ODEON
As 7 lf2 horas

O Espante em Marcha
n. 121 -;- Nac. Coop.

:_ A VO;l. do MUIlldo - Atua-AGRADECIMENTO
As familias de Julio e Ernesto Wojcikiewilcz,. netos e

bisneto, e Elza, Ruhland. e filho agradecem a tõdas as pessoas

que assistiram e acompanharam sUa mae, avó e bisavó

CAMILA -JONAS WO]CIKIEWICZ, à sua última morad'l e

convidam-nas para o ato religioso a celebrar-se.a .19 do cor

tente, na igreia protestante".

Empregado de Escrifório
Preci.a-se de bom elemento para elcritóric grande, Essencial

ter experi&ncicl e bom conhecimento de escrituração. Lugar' de futuro

para. moço de in.trução. Ordenado inicial CR$ 700,00, Carta de punho.
com detalhe. experiência. idade, estado civil. etc. para a Caixa
Po.ta't 23 •• Floria.nópolis.

, ,

(aixa Ben'eficente Elos Empregados no, Ministério da fazenda
no Estado de Santa Catarina

SESSÃO' 'DE ASSEMBLÉIA GERAL
la. CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente, tenho a hon�a dt! convidar os

Snu. Socios desta «CAIXA» para assistirem à Senão de Asaembléia
Geral. à. realizar-se no dia 20 do corrente às. 10 horas em uma dali
salas da Guarda-Maria da Alfândega desta Copital. a.fim de eleger e

dar

pós.�
Diretaria que deverá reger os deitinolli da me�ma, du

rante o eriodo de 1�47 a 1949.
Secr aria da "CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DO

MINISTÉRIO DA FAZENDAu NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
em 14 de Janeiro de 1946.

Stuart - John Carradirre

\

I

- em:

O PRISIONEIRO DA ILHA DOS
TUBARõES

Preços:, - Cr$ 4,00 - 3,00.
,

Censura: - Até 14 anos.

ITALO PALADINO
l' Secretário

Censura: - Até 14 anos.

Preços: - Cl'$ 3,00 - 2,40.

FRÂCOS.
ANÊMICOS

TOMEM

Vinho er29sota�o
"SILVEIRA"

Grllnde Tônico

vadores do floresceIllte municípiO)
de Rio do Sul, pois quando aqui

./1

ORLANDO ROVERE

tViuva
Zilda Rovere e filh-ott.

Rosa Rovere e filhos con

vidam a todos os parente.·.
e amigo. para assistirem à,
missa 'do se.u inesquec(vel
esposo, pai. filho e irmão
ORLANDO ROVERE. que se

realiza no dia 2'0 do ,corrente. à.

16
horas na Capela do Divino E.-·

oir.j+·o Sonto (Asilo de Orfãs) na

alt< r de Santa Tereúnha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Resolvido, enfim, seu problema financeiro tNotas científicas
Nova York, (S, L J.) .-- De acôr

do com recentes notícias, tudo faz
crer que dentro 'de mais algum à
Estreptomicina virá o acupar, se [á
não o conseguiu, 101 primeiro lugar
entre as poderosas drogas do S(:-I' oulo

.

atual, '

O ca.so daquele prodigioso me

drilcamento (pela medicina civil foi
autorãzado recentemente pelas 'au-
tor�d�::lles IgnV'Elrmame.nltails morte-

Iameracanas, quando tornaram sem

efeito .Q controle oêícial estabelc
cido em virtude do "estado de gúeT
ra". Sinrultaneamente com a Iibe
ração da droga para uso público,
foi ddstribuãdo pelas antortdades
um amplio comunicado dibre suas

proprietledes, indicações, cootra-
ill1.,d'ilc,ações, etc. I
Assinn é que a estreptomicina, em

certos casos, atúa contra um gru-'
po itnei ramente difer-ents de bac-I
tértas. oontra as quais f> ineficalz a i
pe,I1�lc,iili.nla! .

tendo-se obrtiéh resul- I
tados posrtivos em casos nos quais'
não Unham tido sucesso iião so
mente esta droga, mas tamhom to-:
das a. sdemais conhecidas, Consta
tou-se, também, que a 'Dava 'subs-.
cajnrdia anl1:ilb,ilÔttiiéa püdlc c/mlbatf'l'!
germens, í muitos, dos quais resís-.'
tentes ,á p.e.nJilird!lla - tais ,como I

os responsaveís , p.e�3: tn\'T,emí,t1,
certas' 'espécies de meningite endo
cardite, laringc-traquíte, infec
ções do aparelho urinár-io, .

asim
Cl0IIl10 outras

'

enferminades baete-

Ad�llira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ, .� ,

·pagando PAltCELADAMEM'1'E, .

oom &s VANTAGENS da compra à vi..,
�erviDd,o�se do

.."

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT fi'

DR. SAVAS LACERDA
lDIJdC8 médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
oontat'l

I)OlfSULTóRIO - Felipe Scbml
ctt 8. Das 14 às 18 horas.

"'IDÍ!:NCIA -' Conselheiro "'a
fra, 77.

TELIDFONpl 1418 e 1204
. Ausente (

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - \'Ias Urinãrlas -

Doenças dos' lntestinos, réto e
mUB - Hemorroidas. Tratamen.

to da colite ameblana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 na
� l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos, 66.
FODI' 1067

Livros
Chapé...
anltalações .Iétrlcal e ..1Nt6rIM
Artllo. pa... pr...ntes

Peles
Casacos
Quaisquer artl...

.eupas
Calpdos

� Móvell
IÍádlol
Geladeira,
Bicicleta.
J61a.

DR. MADEIRA NEVES
Médico espectattsta em DOENÇAS

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

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRiO'
Rua .Ioão "'Pinto n. 7, sobrado �

Fone: 1.461 - Residência: Rua.
Presídente Çoutinho• .58

INDÚSTRIA, COMBClO E SEGUROS KNOT· S. A.DR. ARMA.[qDO VALtRIO
DE ASSIS

Ooa Serviços de CHnica InfantU <Ia
As,sistência Municipal e de

, Caridade
(lLfNICA MímICA DE CRlAN(.1Al1

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua NlUles ......
"'do. 7 (Edlffclo S. Franciseo).
Consultas das 2 às 6 horllS

BESID:l!:NCIA: Rua �aréchal Gul·
lherme, 5 Fone 78a

... AlI l'
\
... U � t7 ...

-----

o. 1( • .,....

...........

C â m b i- ODR. A.. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
eíonal de' Medicina da Uníveraída
11.. do Brasil). Médico por eoncur
110 do Serviço Nacional de Doen
UI Mentais. Ex Interno da Sanu
Casa de Misericórdia, e Hospital
Pliquá'trlco do Rio na Capital lo.

deral
OLJNICA M::i��sÃ8 DOJilNCA.t

- Consultó!rio: Edlf!clo Ameüa
NETO .

- Rua Felipe Schrnídt. Consultu
. Das 15 tis 18 horas -

hl!1dência: Rua Alvaro de Cal"Y.
lho nO 18 - Florianópolis.

..__._---- ---

DR. ROLDÃO CONSONI
ClaURGIA GERAL - ALTA CJ:
IWBGIA - MOUSTIAS DIlI lia
• •.. NHORAS -'o PART08 '. '

I'ormado pela Faculdade de Medl·
clnna "da -Unlverstdade de São

�ulo, onde foi assistente por' ...
lIOII anos do Serviço Círürgfco CI.

Prof. AHpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl

IfII!:esJ. intestinos delgado e grono,
urolde, rins. próstata, bexiga,

atero, ovãrtos e trompas. varíeo
MIe. hídrocele, vartzes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua J!'elpe
Ichmldt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso). Tel. 1.598.
&JmSIDIl:NCIA: Rua Esteves JU·

níor, 179; Tel. M 764

I SIMBO-.. I VENDA' COMPRALOS LIVRE LIVREMOEDAS

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

175,441618,72
0,761

10,44570;6039
,
5,2109
4.3738
4,5967
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

74,555
18;50
,752

0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,5094
10,2778
3,85'5

Libra
niJ:O>Dlas não. menos greves.
Verificou-se ainda que a estrc- Dolar

ptomícína tem a propr;iedad,e dr Escudo
agir contra o ternével 'bacilo da tu- Peso Boliviano
berculose. No entanto, as Iirnita .. Peso Chileno
dísssmas quantidades dr que se C Spôde dispor desta droga até ha oroa ueca

poucos mezes, tornou praticamen- Franco Suíço
te ianpossível reumi.r-se um número Peso papel Argentino
s'llrfic.!,ente de observações �cli'nic�s' Peso ouro uruguaiol"l',],a,tllvrus 3:0'S tratamentos mtensí- C· D'
vos de bacilosos que permitam oroa lnamarquesa
uma afir-mativa concludente sôbre Peseta
suas propriedades neste imjfor-tan- Franco Francês
te terr-eno da tera(pl·'l1tlca. \ Marco
ParaI_emente com o �ul11entiQ da: Florimproo(].uçao da dI'\oiga esta se desen-'

volvendo, nos Esr1laldos Un/::I!Os; UlTIa. Franco Belg;a
ativa investi.gl:wão sôbl'E' a martérin;/ .

'se,ndro con's,i,drerados como "alenta.. Taxas forneCIdas peJa agê�cia ,!o Banco
dores" os primeiros resultados, es-

I
sem con(lrmaçao

p'elrallldo-'se que ,em prazo m.ailS ou:
me'nos rbreve se .chegue a condu-'
sões def1nil1:iv-as sôbre aI sua elficú
da na tu}).erou)o.s,e.
Atuallneíne, vá,tos la}).or.a,tórios

oientíficos norte-amlelni:aqIOS rea

l.izam 111lportlal1rtes :inve,sItigações em
torno da estr,eptotl11'Odrna, sen{)o de
se destacalr o tl,aba1ho mIe vem

'efebuarudlo o In.stituto Sq.uibb de
P,esquisas M'édicas, em �ew Brulls- Garante'-se a exata O'bservância no receituário médico•

'wjJck, no sentid!o de obter um maior
grau de purifircação dr! droga, a I__ • .,-_ ..."",;- .,-_� .:r& .:r.,.......,. .,- ,-..

fim <de ,e1iani,n,ar <lC'ntos f.enoOmenns I

�����OS,tr��:m!���]i;����:i�;:.m em'Cadastro Social do (O Estado)

DR. BIASE FARACO

Médico·chefe do Serviço de SiWh.I
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfFItLIS AFEOÇõES DA

PlELE. - RAIOS llNFRA-ViER

MElI.JROS E ULTRAS-Vl'OLETAS
Cons.: R. Felipe SChmidt, 46 -

Das 4 às 6 -horas.

Res.: R. D. Ja4me Câma,ra, 46

FONE 1648

DR. POLYDORO S. �THIAGO
lIédico do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLlNlCA MltDICA EM GERAI.
Doenças dos órgãos intel'nos. eapecW.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAFIA

Doenças do sangue e doe: cervo•.

Doenças 'de senho��s - Partos.
Om.ultas diàriamente das 15 a. li

, horas.
Atende chamado. a qualquer bOTa,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir�

,

les, 18. Fone 701
IlJ;SIDI!:NC�A: Avenida Trompo_ld.

62. Fone 766

0,1556

0,4271' 0,422:1:

do Brasil,
-_._

DR. LINS NEVES
MolésÚasJ de senhora

Consultório - Rua João Pinto �. 7
- Sobrado - TelefO'lle 1.46\1

Residência '7' Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834 '

FARMACIA ESP,ERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUSDR. MARIO WENDIfAUSEII

Dwet"" do Hosf!ital ..Nerê« Ramo"
CLINICA MltDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Omlultório: R. Visconde.de Ourei,
.Preto, :2 - esq. da Praça 15. de No
.._bro \altos da "Belo Horizonte ")

Tel. 1545
CoIIauitaa: da. 4 âs 6 hora••
Relidência: R. FeJ.ipe Schmidt•••

- Fone manual 812

--'--_._.

DR. M. S. CAVALCANTI
CUnlca exclusivamente de erianças

Rua Saldanha Marinho, 16
�. Telefone M. 're2

Hoje 6 amanhã será a' sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias

,

marias - Artigos de borracha.
- Perfa-

DR. PAULO' FONTES
ClIDioo e operadar

Consultório: Rua Vritor Melll'eles. 26
Telefone; 1Ar05

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua BIUlI1enau, 22

Telefone: ,1.623

Pedlimos aos nossos' distintos leitol'ies, {) obséquio de pre�noher Q

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de complierf:arm�
quanto antes, o nosso .novo Cadas,tro So,ciaJI.AUTOMOBILISTAS I

Atenção
Paro o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA .ENALOA
Rua Conselheiro Mafra

ne. '94

Nome .................................•.•......•..••.•••••.•.••••••• 01
1....'

Sexo .:'•.......•.... Est. Civil D. Nasc 01

.

........................................................................................................................ " .... .,Pais

E&poso (a) .........•...•.........•..••••••...•••••.•••••••••••••••• '"

Emprego ou Cargo .........•.•.••••.••••.••••••••••• - • 'i'
........ " .;

Cargo do Pai (mãe) •...•.••..•....••...•••••• ','" ',""

,/0 iii
-- 1'11" • ....,... iIiII ....

Observo .....•.• _ •.•.•.•.....•..•.•.•..••.••..
,.

COMPANHIA -WANÇA··DA RAtA"
,_........ 117. - 16•• : .1...""
mCEDIO" .• T:aAJfSPOBT�8

Cifras do ,Balanco de 1944:

4 �

•••. - - .••.. - ••.....••.•.••..•
,
••.••••••

"��� de noticias de nlascimentor,
• Agradeceriamos, tambem, a 8em�l{e pessoas amigas.
casamentos e outras, de parentes ol}

I

,N.2 1�
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UlBDRlTÓRIO OOIN S. a.

f

CAPITAL E RESERVAs
Responsabilidade.
Recets
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978Aol.755,97

6J .053.245,30
142.176 603,8.:>

�.
CAIXA POSTAL. 36

16LUMENAU .. SANTA CATARINA
•

Siaistros pagos DOlo últimos li) aoOI

Responsabilidades •

98.687.816.30
76.736,40! 306,20

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca �o Cen.tro Aca
démico XI 'de Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural. dos catarinenses
de amanhã t

("Campanha pró-livro" do
- ...... - .........��--�-...-....__.......---.......___._"""'_......._.......,......__..............._.... C. A. Xl de Fevereiro),

�----------------------------------------------�--�---
te e distribuidores das afamadas con'_ '1.:1":Fabrican DISTINTAD e RIVET. Possue um gran-

fecçí5,es ". 'ento de casemiras. riscados. brins
de sorti .)aratos, algodões. ;mol'ins e aviamentos
bons e�)� aiates. que recebe diretament'a'" da.

Ipal'a aU nterior no sentido de lhe fazerem-·turna
Snr.. Comerclant.. do ''', emJBlumenau e Lajes.

'

Florianópolis, - �F;ILIAI,_ �
\

li?'
....�--..�------.._.--..------------..-- --..--..--..I ..

. 1

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fraocisco
de Sá, An.isio Mas80rra, Dr. Joaqvim Barreto d� Araujo

{ e José Abreu.
' ,

I melhore. fábricas. ACuso·A CAPITAL" chama Q atengão dos
visita ante. de efetuarem sua. compra •• MATRIZ em

.,:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Calarinense !
Vota em Antonieta de 'Barros, a mestra culta. e serena,' a educadora

da nossa juventude !
Votar em ftnlonieta de larros é garantir defesa \ e expansão da grande

obra de assistência educacional, orgulho de 'Santa, Catarina I

1
I.

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

Repelindo uma infâmia !V�;!!,� ��O���"�,erd��. o-

o "Diário da Tarde" em sua edí- Jubal Coutinho, l° Tenente. . início da atual campanha eleitoral".
ção de 15 do corrente afronta

aI'
Narbal Barbosa, l° 'I'enente, vimos combatendo (.\ programa que

dignidade .da Policia Militar do Es- Renê Verges, l° Tenente. o Partido Comunista defende. Com-
tado com ultrajante 'Q repelente Paulo Samy, l° Tenente. . batendo-o, claro está que 'não pre-.

editorial, que merece :; nossa mais Aderbal Alcântara, 2° Tenente. tendemos o apô io daquele Partido,
veemente repulsa para ressalvar li Leandro José da Silva, 2° Te- ainda que espontâneo P. gratuito•.
br io dos que compõem os quadros nente. Não é menos claro que, reputando
daquela tradicional Corporação. Salomão B. A. Câmara; 2° Te- o programa do Partido Comunist.. ,.
Aludindo a uma subscrição es- nente. o Diretório Estadual do P. C. B.

pontânea, voluntária e sincera, fei·- 'I'heseu Muniz, 2° Tenente. teria tomado providências para que'
ta na intimidade dos que ainda há Piraguay Tavares, 2° Tenente. seus cor religiomárfos não votassem

pouco foram beneficiados com um Valmor Agpiar Borges, 2° Te- no candidato pessedista à gnver-
reajustamento de vencimentos da- nente. nança do Estado.
do pelo atual Govêrno, aquele j'Or- Moisés Oliveira, 2° Tenente. Isto: posto, perguntamos:
nal atingiu os' tradicíonais e nunca I João Cardoso de Souza, 2° Te- quem votarão' os comunistas?
desmentidos sentimentos de digllí- nente. - I No dr, Aderbal, lídimo defensor
dade d'OS que compõem aquela C'Or- ç.l\lberto .da Silva, 2° Tenente. dos princípios cristãos de nossa'

por-ação. Jorge Oeampo Moré, 2° 'Tenente.' gente, não será, por certo!

Aqui deixamos consignado o nos-

I
Nos candidatos do r. R. P. ? Mui-

so mais enérgico protesto contra I!.' to menos. Se há um partido' que 0·5'

infâmia dessa 'triste nota que bem adeptos do rcredo vermelho comba-,
define o� process.os que um.a illl- �oberba demOnSlra- tem intensa�ente é º Partido de

prensa limpa e digna repudia. Representaçao Popular. em sua

(ass.) João Cândido Alves Mari- .�a-O dü tril'quez�
! mór pa!te con�tituido de ex-adep-

nho, ,!,e�,ente Coronel;. . v V... u I t'OS do integralismo !. _

Antônio de Lara RIbas, Major. Ontem à tarde dois ou ires cu- No P. T. B. também nao, porque'
José Rosário Araújo, Major. .

I
- 'f / I I' 1

o candidato Ido Partido Trabalhista
Asteroide da Costa Arantes, Ma-

lI.m toes cu 'eaac os c e ue erlilS as é 'O dr. Aderbal R. da Silva!
jor.'. residentes ;no iinter'ior do Estado Resta nos a U. D. N.
Américo Silveira 'D'Avila, Capi- percorrerani, por várias vêzes, .

a Antes, entretanto, de darmos
tão. Praca 15 ae Novembro vivcindo o nossa opinião a respeito. pergunta-
João Eloy Mendes, Capitão. 'Cd 1

'
mos: o "Diári'O da Tarde", porta-

Luiz Lemos do Prado, Capitão. seu canc. t a o. ;
voz da U. D. N. te� combatido o'

Mário Fernandes Guedes, Caní- Julgavam, com isso, os udenisias comunísmo ? Não. Muito ao co,ntrá--
tão. de Flormpôpotis que os nosos COt- rio, vem mantendo um silê�cio as-

. Duarte Pedra Pires, Capitão. reliqionários se sentiriam contra- saz comprometedor! A nao ser

Rui Stockler de Souza, 1° 'I'enen-. ..

I
.

um desmentido há algum tempo
te. [eitos, fornecido pela Comissão Executiva
Orion Augusto Platt, I? Tenente. Como são maus psicáloços os da U. D. N_, segundo 'O qual ne-

Júlio Agostinho Vieira, l° Te- diriçentes da U .. D. N:' E' de pas- nhuma alianca flavia sido firmada
nente. mar a (alta dr coeréncia dos nossos

entre aquela fação política e o Par-
José Carlos Veloso, 1°, Te'llietlte. ,tido Comunista, 'nenhuma outra'

adoersáriosl Se a U. D. N. aqui em"T'ímotéo Braz Moreira, 1° Tenen- nota eonvincente foi duds a lume.,
te. Ploriaruipolis 'vencerá as eleições, Um. partido político poderia pe'r-'

como apreçôa o "Diário da Tateie ", feitamente firmár alianças. secretas
� çraças aos seus adeptos, porque

com outros. Um simples desment.i-
* O "D'I·/·rJ·O da Tarde" pen do não bastaria para que a propa-,� .

. ,
-

encomendar gente do interior par'a
", '�'s,�ndo bem, está de nome tro- lada -alíança deixasse de existir.

assistir, I(W
.
comício? Porque se- Um desmentido .Insofismável, irr-e- Icado, isto é, seu título não está gui1' a rnesma técnica adotada em torquível seriam as atitudes ela.)'

conforme Coam a matéria- oue vem ras qUe a U. D. N. tomasse contra'.. Blu,menau?
pub.licando, Tantas e taes são suas o Partido Comunista. E isto, o Diá-

A conclusão a que chegamos foi rio .da Tarde não tem feito. Seu si
choramingas. que temos a impres- a de que os dirigentes da U. D. N. Iêncio é a aceitação tácita do apôío
são de nos aoharmos frente a 'Uma f'

.

de do Partido Comunista â' U. D. N.não ·'con wm no entuswsmo.
CriaJl1Jça manhosJa. Basta que s'e lhe

seu.s c01'tel'igionál'ioli /'lw'ianopo- Do exposto se conclue, lógica-
11'e·01u:e U!In doce, que s,e lhe, não sa- mente, que o sr. lrineu Bornhau-

"" Ufanas e,' sobretudo, na vitória! t' d
.

d I P t'
tilSlf.aça um deseJo. pa'ra que des.a'ndJe

!"en ·es a .sen o apOIa o pe o ar 1-'

Reforçando o número de pte- do Comunista. O voto \_"Omunista e,
num lbe'f\l'eiro "illfeI"nal, batendo os sentes ao comício de encerramento por sem dúvida, um vo,to a desctl-·
pés, oomo 'sinal de protesto. .. ...

com seus cotreligionários do in- berto.

Dr. ARAUJO �ut9móvel-s '! .. Ass�m é o "Di,rurio" .. , ... , .. ter:ior... a direção central da U. D. R t CI'b.. Porque se lhe n�go'U a vitória a Cd' O ary
.

u e
t IN.

em Santa a.tatina na a mms .

.

'

.

. la o propu 8a'0 2 de dezmtbro, levou um tempo I'OLHOS - OUVIDOS -

- fês, senão. enganar-se a si mes- Recebemos o numero 5, cOl.'re.��·
elnomne a. v()1Ci,feraT contra os· que ma!

"

NARIS GARGANTA Londres, 16 (U. P.) - Os auto- Ilhe ill11pnlgiram a IdJerrota. AgO'fa
"

. pOlIlidente a novembro do "Rotary
Reimciou sua clínico.

.

t
.

t Os leitores e ndenistas florw.no- Clube de Floeianópo1is" publica..;·P�::�s n�:�su�g�Íl�;;,.s i:lV�:, o;���� qUJe já anlteV'ê uma segtund.a edição, politanos que dêm Stta opin'ião!
. 'I' ção ·r1edica,da a intel'es·s'e.s rol,arl·a-.aUl11llenltada' e melhorada,' da his'ió- 'U

daqui há a!,gUins anos, de <licordo .

d 1945 I ... .1 nO's doe,sta capital.na:e ,vo tau a se JU!l,g.ar o federaça-o dcom sir Edward AJpplelon, cien- inlocen-te e manhoso garoto da,que!a .

,

as Gra1tos peLa visita.

Em Tigi,.�pl'úJ no município de LiSita brita'IJIico de grande nOlIllea� é[Joca! R
-

Tijtwas, alto e dasõ·ificado 'pl'ócer da. Fa,la:ndo em Lo,lldres, sir 'Prura explicalr sua abi.tude. tal Â. urais Envie, ao se':t amig? t d�ta;lf'
".l.den';sta anunciou que Úl d�. i1dade';- Edward declarou que não es;pera I "f'L1" d 'd·.l" Ag'rada."'emos a seg'·l;'nte com'l

um numero a reVlS a
, • • " • (jiUa' (lS 1110'S 'a cam lIllal'a ,

- vv' 'e � 'e -

LE DO ITAJAí, edi,.ão dedl
1'a Neves, nosso ilust1'e ctçrteligio- por al,grulIls aBOS mOdificações re- d'

.

It
.

nieação: �

que pas�m o la m ,e1ro a avrescn- cada a Flo...t'ano'poll'S, e assl·......
" d' a' opos;ç' a�o VOhliC'ionár,ias nos autOlmO'V'eis. .

S 'D' , ...........

na1'1O, '!l enra ., tal' queixas ,à mamãe, UIIlS contra os . r. JTeóor.
.

.1 estara' contrl'bUl'ndo para
O t Im sm·o aquele Iw.... . "P-odel'emos talvez wr autmnovleis .

1) 11 h lIt h ,n -em .e "f ( " ...

�nl- oul'l'os: "marruã,e, OIlha fulanO' aqUI; , -ElI1 o mu a onra em Ci)-'
'd'"

-

lt· I. 'd' It·J n��'1
-

. � maIor lIusao cu ura
tário médico e disttnto compan �i- mov� os a J.a .o.,pr�u 'sao, mas mamãe, fu�'a:no .eS'tá faz;é.nido· car,e- mrmICar a v. s. a fundaçao da .Fe-

d t
1'0 de �artido, seguiu para aqttelt;_ só muito mais tarde·e posterior- tas p',ra mim, mamãe p'rla cá, ma- deração da� Associações Rurais do

e nossa erra

localidade, ionde teve opol'tnnida- mente tracionados á energi.a atô- mãe p'ra lá. marrnã,e 'P'ra acolá, - Estwo de Santa Catarina na forma lI'ouracadode de pingar os pontos nos i i... 1ni'ca" - disse ainda sir Edwa,;i:'d, o marolto Ido "Diá,rto" cl'i'Üu uma do decreto-lei n. 8.127, de 24 dt'-I" "
.. a�, eseentando que "quanto á ener-' série de ,falD,tasmas e, i! reclamação outmhro d� 1945 cuja in,sltalação ..-

.. .. gl� atômica, o menor dos motores p'll'a cá, irec.l:amação p'i'a lá, r,ecla- terá lugar, ,oporvunamente, em' argen.llDo
Em Biguaçu foram I espalhadós atqm>i;cos pe-s·aria, na fase presenbe, mação p'i',a acolá! sessão solene. Salvador, 16 (A. N.) - Proced'elIl-

alguns boatos infames contra . o no ml'Uimo, 10 toaie�wa.s e porltan- Não aohariam os leiores muito 2) Apresento a v. s. os protestos te de Porto Rico che.g-ou a -esta:

nosso candidato, A resposta, .ao to não es,pero ve-Ios tão cedo num mais aóer1ta,dio 'se o "Diário" "mu- de alta esLima e diSltinta c01l'side- cap.ital o couraçado al'genLi'il!o Ri-

respeitavel boateiro, ser'á dada com carro ft"miliar". das\S'e de n.ome? p.ara. "Queixas, e ração.' I vadavia, que pel'manec,erá aquii
os argwnentos que as tu'nas nos \ Recla:mações", por exemplo? I José Bom - Presidente provi- dois dias, seg.uindo depois para o-

fornecer'em.

� 1681.. ,�,C. R.
.

MAROTO SÓl'io. Rio, num crul'Jeiro

d:
amizade.

f��jÉii;����7f:ii���t� 1::.;t::��I�����;:; i,'E:TI��t1%111R :�::::D:::f�
�r���;��§.�t�!:��; lr�,�f�i��fg�:.��::�f;=. 1;IRlftC�fJI!1

AFECeOU DO

,
daquele coletor. l Major Chefe da 16<:1 C.•Il. '1\1.

Florlan6pollt, 17 de "a'neiro de 1947

o perfil de um candidato
XXV

Conversando um cidadão norte americano com um cída
(Ião russo, e para enaltecer as regalias do regime democrático,
dizia ele ao moscovita: Veja você o que é viver na democra
cia, Si me der na cabeça, eu posso bater na casa Branca, cha
mar o 'presidente Truman e dizer o que eu penso do seu govêr
no, de maneira ahsolutamente livre, e lhe pedir a justiça para
qualquer assunto, pois serei atendido, Na verdade a América
do Norte é um dos maiores redutos da democracia, um lugar
onde se pode viver em liberdade desde- que não se ofenda a do
próximo

A eleição de Aderbal Ramos da Silva para governador dQ
nosso Estado a 19 de janeiro, é garantír-nos de. que teremos
sempre as portas do Palácio abertas para nós - abertas de
par em par � não para açambarcamentos nem protecionis
mos de qualquer gênero, mas para que a gente, quando se sen

tir ferida nos seus direitos possa ali entrar livremente, eorno

um cidadão brasileiro, para expor seu caso e reivindicar seu

díreíto,
Aderbal Ramos da Silva" é a afirmação de que teremos

um govêrno democrático não sómente na teoria mas na realí
dade palpável. O candidato da Vitória, entre as inúmeras qua
Ildades que o fizeram estimado ,e respeitado, contaa extrema
acessibilidade a todos de qualquer classe, cor, ou idade. Ader
bal é profundamente democrata, integralmente franco e since
ro, absolntamente justo. Fará um· govêrno onde o clima que se

Respirar será de .Iíberdade, conforto e progresso.
O povo sabe muito bem disso, e assim a eandldatura dêsse

moço catarlnense, expoente de cultura, é uma candidatura 'de
antemão garantlda,

O povo é quem escolhe e se pronuncia através das urnas,

() eleitorado de Santa Catarina exigiu o nome de Aderbal Ra
mos da Silva para o govêrno do Esta�o, Esse eleitorado é pois,
a g'arantia da sua eleif}ão, é a justificativa do "slog'an" tão
difundido e tão certo: Aderbal Ramos da Silva - O candidato
(la Vitória,

Rôs�lando .u

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


