
-==

Social Democrático interpôs recurso da decisão do egrégio Tribunal Eleitoral,
concedeu reg,istro aos ;candídatos da. União Democráticã Nacional e do

Partido Vo,munista Brasileiro em Santa Catarina.
Como na momentosa inscrição do sr, Dogo Borgbi. já auulada pelo Superior Tribunal Eleitoral, os

registros ndenistas e comonistas foram requeridOS apenas pelos presidentes de partido, . quando
a tei exige que 8 sejam pelos respetiv..,s diretórios. -,

o ,Partido que

•

o MAIS .ANT-IGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprletarl__ Diretor-Gerente: SIDNEI NtlCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

Nova York, 17 (U. P.) - Faleceu subitamente o ex-ehan
eeler Pedro Leão VeJoso, presídente da delegação do Brasil às
Naçõ�s Unidas, Veloso se 'encontrava atacado de uma' forte
gripe, desde algum tempo mas aeredítava-se que ele estava
melhorando, tanto assim que deu -alto do hospital há uma �
mana. Veloso expirou precisamente às 10 horas desta 'manhã,
segundo informou o secretário da delegação, Era o' extinto um
dos mais estimados delegados Iatlno-ameríeauos nas Nações
Unidas, representante 'seu país tanto na Assembléia ,Geral co..;
mo no Conselho de Segurança, Seu lugar n� reuniões atu8f�
do Conselho foi tomado por Henrique de Souza Gomes

faleceu o embaixador Leão
Velloso /

Ano -mm I I N •

.-

R�lIan6poll!-�Sábado, 18 de Janeiro de 1947
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HOMENAGEM
o dr, Aderbul Ramos da Silva.

candidato do Partido Social De

-mocrático ao governo constitucio
nal de Santa Catarina, faz anos,

/

hoje.
Prestando-lhe, em tão eepressi

va data, a nossa homenagem, dis

pensamos.entretanto, de enaltece»:
as suas altas e positivas creaen
ciais á nossa e á estima do povo
'barriga-verde, porque a sua per
sonalidade de há muito conquis
tou a simpatia, o respeito e a so

iidariedaâe de todos.
Não foi, por certo, a justa indi

cação do seu nome á mais alta
maqistratura do Estndo que lhe
deu. méritos e lhe avolumou pre
dicados. Uns e outros trazia-os ele
de l({n,ga data, carinhosamente ad

quir.idos e cultivados no lar pater .

no, ao contato d� -virtwles (1IICC,:

trais; nus escola: sob a oru-ntação
ramente conduzido pelos clarões
dos mestres; na Academia, segu
ramenie conduzido pelos clarões
da ciencia, e no trabolho profis
sionai, sem.pre atendido com so

licitude e honestidade.
E ainda no convivio dos seus se

melhantes, simples nas mane'i1'as e

digno nas atitudes, solidário com

o sofrimento e condescendente com

os passos nobre no reconhecimen
to do valor alheio e retilineo no

-custiprimento do deoer,

Foi, pois, a sua vida de cidadão

ezemplor, integrado nos postulados
da democracia, que para a sua pes
soa fez comierçir as preferencias
e a vontade do povo quando da
escolha do tuturo governado?' de'
Santa Catarina, cargo em que a Sl�a

nítida compreensão dos problemas
-

1'egionais e das aspirações da sua

!{lente, proporcionará aos catari
'nenses ,ltma esplendosa continua
çõo da obm

_
administratuxi de

Ne1'êu Ramos.
Nessa gamntia,,,_ qUtr,2_dr. Ade1:

bal Ramos da Silva pncarna de
maneira tão saliente já pela fi
dalguia do seu caráter, já pela sua,
ampla- ti sólida cultura, é que está
o. raztio de ser do entusiasmo po
pular pela sua candidatura e que
'hoje se &Xp1'essa1'á tão eloquente
mente como o mais solene triinito
da sua amizade ao

I eminente po
lítico e estimadissimo conterromeo,
Nesta auspiciosa oportunidade, o

povo não esquece que a 18 de ja
neiro ele 1911 nascia Aderbat Ra-·
mos da Silva no Palácio Presidesi
cial {te Florianópolis, quando go
vernad01' do Estado, o venerando
cei. Vidal Ramos.
E por isto, como, presente de

aniuersârio, esse mesmo povo lhe

entregará, nas urnas ele amanhã.
as clusoes desse mesmo palácio
para que, diriçindo os nossos des-
tinos com bondade, sabedoria e Ijustiça, POSSct fazer -a felicidade de
todo� I
I
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Partido Social Democrático
A COMISSÃO EXECU1IVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO--:

, CRÁTICO, seção de Santa Catarina;' recomenda là votação' dos
seus :corr4;lligi.onários nas eleições de 19' de janeiro próximo os

• seguintes candidatos:
'

GOVERNADOR: _ Doutor Aderbal Ramos da Silva.
SENADOR: _ Doutor Franciscó Benjamin Gallotti.
SUPLENTES: _ Doutor Agrfpa de Castro Faria, Professor

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher,"
SE.NADOR: _ Doutor Lúcio Corrêa.
SUPLENTES: _ Doutor Ernani Bíttencourt Cotrim, Roberto

Oliveira e Otacílio Vieira da Costa.

SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM,1945: _ Carloa 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 AntOlllltea de Barros
Doutor Othon da Gama d'Eça
Doutor Rubens d. Arruda Ramos
Doutor José Boabaid

'

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 Mâchado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio' Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seára
Doutor ,Antônio Dib Mussi/

,

Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
.Doutor Rogério Zattar
Doutor, Cid Loures Ribas
Fe1ix 'Odebrecht
Heitor Pereira Líberato
Tiago Jos� da Silva

'

Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
ü'rózimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer

"',

,c'

Doutor Joaquim Pinto: de Arruda'
Doutor Ylmar de Almeida Covrêa .

'

'�

Doutor Silvio Ferrare. ,

'

".'

O Doutor Aristides Largura, foi Ineluido em virtude dos en.-
tendimentos com o Partido Trabalhista Brasiléiro.

'

.'
A Comissão Executiva concita todos os seus eorreltglonârfoa '

à maior disciplina .para assegurar ao Parbido .vítôrfa Que lhe',evi
dencie o prestígio .no seio do nobre .e altivo povo catarinense.

Florianópolis; 15 de dezembro de 1,946.
' '

Ass.) Nerêu Ramos; Presidente'; Celso Ramos, Vice-Presiden
te; Rogério Vieira, Seeretârfo ; Pedro Lopes' Vieira, 'I'esouretro;
Aderbal Ramos da Silva. Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castro
Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, Vi-,
tor Buhr, Pornpflio Pereira Bento;Ernani Bittencourt Cotrim FI

lho, Frederico Hardt. Adiemar' Garcia, Valério Gomes, Alfrtjdo
Campos, Carlos Esperança, Heitor Pereira Liberam, Jairo Callado,

, Mílio Fontàna, Gasparino Zorzi, Carlos

Ziperer Sobrinho,· Roberto Ol�veira�
.

-
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Estaelstica
Nem Todos Sabem
A, DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
V ida 'Escolar
Religião '

,
' Jurisprudência

NOTíCIAS fARk' A' MU�E)\r
nonas de aigodã-, :- 3(J banas Vida MUitar ,

N°. 43\- "S�lRV5ÇO FRA, (,.�]�S!lde couro - 4° bodas de truras Noticiário do Exterior

DE 1l\�'FORlll,AÇAO --- ,J :N.EI-I.ou flores - 50 bJias de ma-
Noticiário do Pai.

� ���
RO 47LP. 2 ,lp.EROINA F AN' deíra - 6° bodas de doces A. A. VASCONCBLOI

CÊSA AGRAC,ADA 7° bodas de lã - 8° bodas de Pelos Municípios

Paris, - (8. F. L) Há louça' -- 9° bodas de olmo _

Assuntos Jnternacionaia

dias, O 81'. Duff Cooper, Em- 1,0° bodas, de estanho � 110'
Concursos

Artigos de Redação
baíxador .da Grã-Bretanha eTn bodas de aço ___J 12° bodas de D. P.. AQUINO

Paris, entregou comdecorações seda - 13° bodas de rendas _ Patos Policiai.

britânicas a mais de duzentos 14° bodas de marfim _ 150 bo-
Vida Social

, Vida Feminina

francêses, cívís '
e militares, das de cristal - 20° bodas de Magazine

heróis da Res:iJstênda. porcelana - 25° bodas de pra- PBDRO PAULO MA'HJiDO

Entr:e estes, Mme Arme Ba- ta - 30° bodas, de -pérolas Esportes

lesi, heroirll!a francêsa que 'foi 35° bodas de coral _ 40° bodas F-A'"7''R-lV-r-A-C-IA-S-D-E--P-L-A-N-T-Ã-O--
çàlllibolradJOira dedicada de MiSIS1derubis ou esmeralda l-i- 45° MES DE, JANEIRO

.

Cavel.l na .guerra de 14. I bodas, de safira - 50° bodas de 1° - .quarta-feíra _ Farmácíe-

A bela <Citação lembra como.: ouro. Esperança - 'Rua Conselheiro Ma-

aipesar da. idade, e com deSlpre-11
.

Os casais felizes gostam de fra.

I z.O' d;e perigo, escondeu .s,?ld�- ?elebrar esses aniversários e -4. - sábado _ Farmácia Nelson»

dos írigleses na sua re�:I�e;nlClalldUS!tJrar o ano que festejam. - Rua F1e1�pe Schmidt,
de Bapaume e lhes taoilítou o ,

* 'x< 5. - dOOlingo _ FarmácIa Nel-·

I �eg,relsso a Loúdres. lime Anne ARTE CULINÁRIA son - Rua F1el]tpe SchrrÜldt.

'Be1,as'i foi nomeada Compa- BANANAS COM VINHO TIN- 11 - sábado - Fm�mácia Mo-,

nheLro dia: "Dtstingui'shed TO (Receitá de ESCOfFIER) der.na - Praca 15 .de Novemhro.' -

Serviloe Order". FJscoJhê-l'ws bem mwduras ·12 '_ dómingo - F1armácia Mo--
* * sem estar passadas. Descac'á- derna - Praca 15 de Novembroó"

A JUODA FRANCÊSA E O 13is e cortar a polpa em ifaUas
I

18 - sábado - FaI1máJcia StO•. ,

}!ORAL BRITÁNICO redonda,s, :l1�O muito finas. Antônio _ Rua João Pi[}J(,o .

.

"EJ.evar-:se-ia o moral das Servir oada banana numa ta- 19 _ domi,ugJo _ Fa'I'mácia StO�.1

nossalS mulheres e talvez O' dos ça. Antônio _ RIUa João Pi,nto.

homens também, :si p'\olJdeslse- Para 6 a 8 bananas, jumtar 25 _ s'ábad'Ü - Farmácia Cata-·

mos pr01er uóssas lojrus de uma la,ranja oO'rtada em fatias rine.nse - Rua Trajano.
vestidos e chapéUls frau\cêses", muito finas. PolviLhar de açú- 26 - domingo _ FaI1máJcia'Ga-·

de:cl-rurou O Sr. Kirk(patrick, cal" com bauni,lha. Regar as tarinen.se -' Rua 'I'oo.jano.
"CJhelfe dois Serviços br'Í:tâ:ruioos frutas com um bom v'ÍIIlJhO' ti'll- O serviço IlJolturIllo 'slerá efetuadO"

de Informação. AClrelslÜelfitou tO', de alguns amos d,e idade, vi- pela Farmácja Santo Antônio sita"

que "as I1el1ações políticas e nlhO' BOllde,ivux de preferência. á' rua João Pi!ruto,

eCOI1Ôlmilcas entI1e a França e a Cobrir a,s frutas e deixá-Ia.s
Grã-Bretanha, deveri'am se ,assim dur;ante trtn,ta a quar,en- .,j "'*', J íj!,rJII!!'��'esrtrubeil,e,cer tanto na base dia ta minutos ante,s de servir. :llli!!1! .!!�_'1_:!'.!! !.!�
amiiade quanto na dos inlteres- ,-,"�--,-,....._----

I
ses," .

* * IIEIAM A REVISTA
'O VALE. DO ITAJAI

" I

Sindicato da Indllstrià de Fosforos
do Rio de Ja11eiro

I
'·1

. '

IMPOSTO SINDICAL DO EXERCICIO DE 1947

Fioam avisados os 1-Fld'lllsiÚriais fabrIcantes' de fósfnros dle segulran

ça es,talbele>CÍidos ,d,entro da bms,e t'err:itolriíIIJ inter-esitadual do, MuniiCÍpiD
do Rio de Janeiro (Dilstrito Federal) e dos Estooos do Rio ide Ja'neiro,
de· São Pa�o e de SWnlta Catarina, que é de iJnf]luêilda dêste Sindic�to,
que o IlmiPÔ'SIOO Siind10al do eX'ercído de 1947 IdJ€IV,e ser ,reoolhido aio Ban

co ,do B-msil S. A. ou llIgêJi.cias mais 'P,róximas do mesmo BalllCo, durut,l
te o mês de Janeilm de 1947, d,e acôI1do ICOIlIJ @\S a;rti,gos' 580, 586 e 587 áa

COll/solidação ,Jus Leils do Tralballho (Dec.-Iei n. 5:452, ide 1-5-1943, pu
blicado no "Diário üf,jlCilal", da União, de 9-8-1943).

,

Este Sindi'cato es,tá eXjpedilrÍldo peIo Co�reio, em �egistrado, ,as guias

próprias para ,êS!Sie r,eoolihimento, e pede áquelelS que, por qualqUieT mo

tivo, não ,r,ecehel'eID ,dita:s g;tüa:s em 'Prazo razoável, dkigirem-s,e á S�
creta,ria {lo SilhldlÍ;cato, á 'rua MéxiJCo n. 168 ...8° andar, .no' Distrito, Federal,
c>o:ltcitatndo os imp'r·essos próprios.

Rio� Janeiro, 28 ,de dJez,�mbro de 1946.

• I ,João Dale, Dilretor-PresidelIlte

Dr H. 6 s

. Labor.ltório'
, , ,.

Clínico I

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

.

Em frente 00 Te.ouro
do E.todo

'

I?lorianõpo lis
Mlltlillã Parm, Narbal A.IIl8S !lS l!.itlllza
�arw. L. d4 Gosta AvUa

,

Exame de' 8C\ngue, Lxarne poro ,verític.:.ção
.d e concer, Exame de urina t Exame 90'1"0

varificação .do gravidez, EXarL\e <:le escarro.

Exame paro: vsrifícoção dt! dOenC'li9 do

pele. boca e c9hejoa, Exame de fézes,
Examf! de secreçõell',

'

p.utnVQcc!t"los e truusfu:JQo de IlCU19Ut'S.

I:..xa,m� q us rn ico de fOl'lnhos, be,hido,
café. águo... ",to-

,

I
.................... I............. I....•••mf........r.'PP""D....�f!

PERGUNTAS E RESPOSTAS
FESTEJ\:E!M OS SEUS ANI
VERSÁRIOS DE CASAJl'IEN-

TO
TodO' mundo s'abe que os

25° aniv,e.rsários de casamento
é dÍltO' d.e prata e .0,50° de ouro,
mas s'abem que cada aniver
sá�:iJo des'se di,a festjvo tem um

nOlme partilcular?
1° _ bodas de papel _

"Quem extraviar ou, inutilizar o

certificado de alistamento pagará
m.uIta de 10 a 50 cruzeiros, Qutros
sim incorrerá em muIta de 20 a 100

cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado i:le Reser

vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mili·

2° ! tar).
.

I

O ESTADO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto' n. 5

Djret�r: BARREIROS FILHO
Proprietário e' pir.-Gerent.

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação ;

A. DAMASCENO DA SILVA.
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMAllQUE
Chefe de Impressão e

JOAQf"jM CABRAL DA SILVA.
Representante:

'

A� S. LARA. ;,�,;Rua Senador Dantas, 40 � 5'0'
.

andar
'I'el- :<:2-59.24 - Rio de Janeíre

Rua Felipe de .oliveiQl, 21.,... . ':
8° andar,

"

Tel. 2-9873' _ São Paulo,
ASStNATÚRAS

.

Na Capital
Ano . Cr$
Semestre , .. ,Cr$
Trimestre : .. :... Cr$
Mês............ Cr$
l'Ilúmero avulso.. Cr$.
Ano Cr$
Semestre .. f • •• Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso.. Cr$

;;. .

80,00
45,00
25,90
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00' I'
0,50 1

.{
'J

I
I

Anúncios . mediante contrato

Os o,riginai;:- mesm,o n�o
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon

sabi'liza pelos eoneeítos
emitidos nos artigos

assinados "I
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o verbo candente de Nerêu Ramos, presidente do P ..S ..D� e general que não comanda
derrotas, reclamada e consagrado pelos aplausos ensurdecedores de uma verdadeira
multidão" �e�J?ascaroÍ1 em praça pública,' ante-ontem, a quadrilha que ainda pensa
Iazer pelítíca a custa de «chantages» e de dentadas nos saltos dos sapatos daqueles a

,quem Inveja, porque subiram nos b�aços do mesmo. povo que' a acorrenta ao anonimato ..

um M [d f!llj
O Ca�::�:;�(e���N���::�:nad:: � t�;�:::'A

. ANIVERSkRIOS: d'Acuí Iíd d
.. �

CaloUe.ismo qumo, I er a maioria na Câmara ALta. "Sim, estou convencido de
DR. PAULO FONTES S

.

h d ldêC SANTO Da ola
.. exoia, ospe 'Ou-se na resa êneía do sr. CeI. Gasparím que tudo correrá em .ordem,

Aníversaria-se, hoje, 00 sr, dr. t Zorzi presiderste do � S D, onde tem recebido inúmeras víst- Os senoímentos tradiciooal-,
:Paulo Fontes, -abalisado médico 17 DE JANEIRO

ta t 1 d Pr f ,... MIA id
, Slo Antão, Abade .

IS, en .re e as a o sr. e eito anoe ntunes, autor' ades, ·mente ordeiros do nosso povo,
·

.conterraneo, � Aquelas regiões do Oríente n�urras representativas do comércio, da indústria e da lavoura, hão de predominar".
,Fazem anos, HOJE: ..,,'""'" que, 1 .. ali d d PSD d P R P

_ a SI'Ita.• Juracy de Sousa. hoje em grande parte, carecem da
f) e eOm�lnUots gr " ...ua. os, o . .

: � o . . :
.. .,

Mas, já se' fala em.prontídão
luz do Evangelho eram ta-o .

I us,.re caaarinense e Ipreshgloso procer pohtíco segmra nos quarteís - observou ore ...

- a exrna. Sra. Maria Gomes., ,
.

_

' ou Tora � .viagem hoje <para Joaçaba. re....orter.
� a exma. sra, Nair Bazzadona berço de crístãos modeiJaJres. Ha 1;'

:[lena.· ,

IdOiLS
días, chegamos a conhecer o O PROCESS � VON'TRA O P. C'DM.UNISTA

- Sim.r retrucou o gal. Can-
. ,

prime' .,.� S Pld robert, Isto é namral, como
_ a exma. sra, Alvina .silva.·� �DO eremita, . au o e

_ a sta. Venda Goulart, I �eba,s. O santo de hoje nasceu �a Rio, 17 (A. N:) - O julgamento do pedido de cassação do medida preventiva. Mas, acre-

_ a exma. sra. d. Etelvina Peí- ,c:lda.de egipciaca de ?om,o, Antão, registro do Parcído Comunista será na próxima segunda-feira.
dlÍito que as eleições, se preces-

:::xoÍJQ de Andrade, esposa do sr,
educado desde os prrmerros anos A reportagem de "Q Globo", entretanto, ouviu na justiça elei- sarão em paz",

,

t t d Interrogado sôbre OIS recen-
.::Higiono de Andrade 20 rtell'ffiIILe re-'

no san o ema!' e Deus, recebeu toral que, por um conjunto de círcunstâncias, não se verificar'á �

:formadP.' 'o rumo definitivo ,pelas palavras mais naquele dia o julgamento tão espe radio.
tes comentáJrios, esteanhando

_ a srta. Man-ía Leite. de Crísto. que ouviu, assietindo á "Fomos ainda imrormados _ diz aquele vespertino __

o número de militares candí-

_ .o menitno Mauro Oliveira. Santa Míssa : "8e' queres SIM per- que, se a justiça eleitoral cassar o regtstro do Partido COIlIlU- dates, o ministro da Guerra as-

_ o sr, ALdo Linhares Sobri.nho, f,eil.o, vai, vende tudo quanto tens nísra 'serã'Ü considerados nulos os 'Votos apurados, desde que a
sim se manifestou: - "Mas,

_ la srta. Wilma Meniz io, filha e dá-o aos pobres; depois vem e decisão ocorra antes da expedição dos diplomas. Quantü aos
não estamos num regime de-

....do sr. Pedro José Merizio, comer- segue-me." O santo executou ao deputados e senador eleitos pelo Partido Comunista na vigên-
moorátíco ? E não há candida-

· cíante em Brusque. I5é da letra o conselho do Reden- ela da legaltdads da organbzação vermelha, a legislação é 0-
tos de tôdas as proríssões: mé-

SRA. BOLIVAR COSTA
' lor. Encaminhou-se para' 'o de- missa. Só o Congresso poderá decidir se eles perderão OiU não dícos, advogados, jornaltstas,

Transcorre, hoje, a data _nruLali- ser to afim de entregar-se a uma c mandato, uma vez fechado seu partido. operários, etc.? POifque só ex-

'Üi-a da exma, sra. d. Aüelina de vída de oracão e de asperezas. E' ) chür _os ,militar�,s? E, de res-

:13arros Costa, esposa do sr, Bolivar um 8-1'1'0 muiLo comum' julga'l' que O BR'ASI L PROTESTA
to, nao e verdade que os can-

<Gosta, fUIlici'omtáJri'O DO Ba,nco do as almas ,que se dedicam exclusi-, didatos mil'i�ares ti.veram �ua
,

'�13ra.sil, na Agência de Curi;tioo. vamente ao serviço ele Deus, es-
, . .

escolha feI,ta em cOI1vlenç.oas

A aniversariante, que Soe acha Ilejéllm �ivr,es de quai,squer incomo-. ',. LOI,ru:Ires, 17 (D ..P.)
-. A Ru:slSla o�t�v,e uma �od.esta VI- pal1titculares, livres e sObera-, �';' '1t.,'

presentemente nesita -Capi,tal, em I
dos, Nao somente a pobreza e as tOll� tátIca, co�segumdo col�ar a Poloma em pr:melr? lugar nas? Não é 'certo, enfim, que

. .

:"isita á pessoas de sua família e fraquezas fisi.cjls provam a pacien- n:a lIsta dos paIses que .poderao f?,ze,r recomendaçoes .sobre o� eJes são candidatios na sua

,da de ,Soeu 'esposo, é muittssilIDt.l re� c�a do religi�s:o; também as Lenta- termos de paz a serem I'mpostos a Alema,nha ..O BraSIl, en�re- qualidade de cidoadáo,s?

lélJ.ciemad'a ,em nol�so meio soc'I.aI. çoes do clemoJlIO 'as.saltam-no. An- tanto, pr_otesto�, declarando �que o,s pequeno� estados behge-
.

Intel1pelialio, finalmente. sô

'motivo pelo qual será f.elici,ta{ja tiio Leve que conhecer eSot.as dil'i- I'�n.t�I;>. nao est�o s�ndo de'VIdame?'te con.sl.derado�s na confe- bre a lJos'siJbilitlrude do fecÍla

';pe,lo e'levado numeI10 de ,pe.s'soas
culdades numa medida eximordi- renCla. O Braslllnao pretende enVIar uma delegaçao es,pe:cial mentJod e um partido - o P.
nál'ia, l'I1'a'l a t,entação por si só não a LOnQlres. O pr:ot,est� br.asHeiro foi ·entregue pelo embaixador C. B. - re,sponq.eu o gal. Can-.,

· amiga's. , ,

d b !'
é p,ecado. Assim guardou o santo, aesse paIS ,em LÜin res. Trata ele do p�pel dese,illpenhado pe- ro ert: - ,Bem, o'mnto a is-

Os de "O Estado"; apDesentam-
.

I)Ura e limTl.�. a sua al,ma,' e a,t,é los pequenos paises" em relaçãJo ás grandes poten.cias. so s,ó o Tribunal El":�ltoral. de-
·

lhe muita,s' fe:lilCi.dades.
• 1�

_ Anivens-arÍ'a-se, hoje, a me-
saiu fortaleddo das t.remendas lL�-. mocraticamente, é QU8 poderf...

-nina PiraeHea fi.lha doa o(l'Xlma. viu- Las. tnrnando-is.e oapaz de ser gma Declarado 1·legal o P. Comunl·sta decidir",. .

'''Va d. Iracema'Hafettir. .

I espiritual para muitas almas ge-

" NOÊlMIA SOUSA neDosas. Enrique,cido pelos CO'nhe- Assunção, 17 (U. P.) - O presidente Morinigo assinou FAGULHAS
Oom imensa alegria em seu lãr, 1 cimentos t�am.smii�do.s p�r S._ Pau- um decreto declarando ilegal o PaJ."tido Comunista. Apena f li P dlo o EremIta sabIa Antao nao so '''''' •

I 1 d'
• , s, agu ws. o em causar

-vê pa'Slsar, na ,efeméride q'UJe hoOje:
.

,
. , ,

' ','
-

m.orlllIgo, que cec arou o esta o de SItIO em todo o paIS a;boI1rec�m nto
_.'

. l.rianscorDe, mai's um arrüv;e.rsárilQ· m�nte dlrlg,l'r. as wlmas de s,eus l'r- pelo espaço de 30 dias e reorg'auizou o seu g'abinete com ,a in- wpesal' de,e .8, m�:, na� Q'��am,.

1ll1lltalicio, a ,senhorita Noêmia Sou- j m�os. de habl,to, mas tomou-se tenção, segundo afirmou, de impedir um levante, comunista, se queim
que mu�' � 8'El e

. qu�
-;sa

•

<'''� eXlmlO defensor das verdades da IIÔZ novamente em vig'or o décreio de 7 de abril de 1936 sôbre �o
. a colm q a quer c�nsa.

_.

A run' ersarilame que g{}za
,li d� Deligião contra a perfídia dos 11-e-

fi "repressão às atividades cômunist.a.s.
. rveoxe;np o:.

t d.
JIV,

reg>es Rico em méritos adormooeu A' P
• ,

d
., •

I ri
ce OUVtU o o o discurso

'li!Il1 va'sto oCÍlmulo de 'amizades 1',e-
. .' .

SSIm, O aragua� e um OS prImeIrOS .'paIses su -ame ca-

<oeberá: por tão auspwioSll. data, :m o Senhor, 'aos 17 de ja:n:ej,ro de
nos que se coloca contra a corrente de após-guerra em favor

com que se ence1·rou o comicio de

355 d' t d rtid'
16, do P, S. D.?

-i'Ilumeras f,elicilLaçõe.s por p.al'lte de
' .

o reconheClmen o os pa os comulllstas�
.............

'
' ,

Ouvi. Tive a impressão de que
,:seus parentes e amÍlg'Os.

FALECIMENTO:
HORÁRIO DAIS SANTAS MISSAS Sera eXlegl·da a p'rova de ter votado

o candidato alvejado estava nas

JOÃO DA COSTA.
PARA DOMINGO mãos do orador, espe1'neando para

Cal.edral: 6, - 7, - 8, 10 horas. R,io, 17 (A. N.) - Segundo se noticia, o :govêrno vai bai- se livrar, mas, não podia.
NovelIl,a: ás 19 horas. xar instruções a Wdos os Ministérios, bem como aos' Iustitutos 'Quando finalizou o discurso,
Em dias da s,emana: M,is'Sa: ás e Caif'as de Aposentadoda e Peusóes, determiuando que, a disse um populars - "Pucha, co-

7 horas., l.artir de se,gunãa':'feira, seja exigida das pessoas classificadas mo se depena um frango ..• "

IgreJa de São Franc'isco: 7, - 9 (�OlllO eleitores, e que tenham qualquer int.erêsse nos aludidOS *

horas. órgãos ou repartições, a apresenta�Ao da prova. de quitação Em um dos ultimos comícios do

Hos,pital d'e Caridade: 5, - 8 deitoral" isto é, de ter exercido o' direito de voto ou do pag'a- interior do Estado, um eterno de-

horas. mento da: respectiva multa caso /não o tenha feito. saproveitado, querendo votos para
Purissimo Coração. de Maria o candidato da oposição, num ar-

(Pa.rlto): 8 horas. NovalDente O l-nel-den'e 'rOUbO de eloquencia teatral, ab�e
,

Igreja. de StO Antõnio: 7, - 8 , os braços, reteza os musculos, poe
horas. M

nos olhos verdes-claros, uma ex-

Igreja de São SebaSltião: 6,30 em. OSCOU pressão de mendigo faminto e ez-

ho,ras.. .

h
Ril(), 17 (A. N.) - Espera- convocará os jornalistas, a fim clama,: "Dae o vosso voto para o

IgI'eja de Sta TerezlD: a: 8 horas.
se, para hoje .ou a.manhã, a no- de fo;rnecer-lhes a nota oficial nosso candidato!" Um 'pand�go go

Capela da Base Aérea: 8,30 ho-
ta, do Itamaratí ,sôbré O Í1Ilci- sôbre aql,lele incidente, a qual'

sou e �lo�ou a .ce�a paté�tCa de

raso dente OOOIfTÍldo em Moscou COllIl já. está serudo redigida. Em
uma lmgida mtstl-Ca e dtsse: -

Asilo Irmão Joaquim: 6 ho,ras.
o sr. Soares Pina, secretário fonte olficLal afirma-se q,ue o

"Oh moço, porque não vae para
Saco dos Liálões: 8 horas. Hollywood"?da. Embaixada brasileira. junto assunto é sobremaneira delica-

ao govêrm.o soviético. Assim do e grave, exi:gindo, por isso

que for entregue ao govêrno mesmo, a, máxima prudencia e
.. Amanhã é o dia em que vai mor-

de São Luiz: 6,30 - 8
russo a. nota do gorvêrno bra- discreção.

rer a "ultima esperança."

siJeilro, ó sr. Raul Fernandes. ------------ Porque, 'afinal, a ultima espe-
do Abrigo de Me.nores: 6

B R I T O
rança também morre. E morre de

horas. "morte triste"! Daquela morte de

Trindade: Ma.triz: 9 horas. João PeSosoa (Estreito): 7 horas que vão morrer as esperanças
Trindade: Chácara dos Padres: (igreja) - 9 horas (capela). 'O alfaiate indicado udenistas ...

8 horas. São José: 7,30 - 9,30 Mras. TtradeotA!. ?

r_:�::2Sa�!+\[
,

r

o �STADO Sàbado, 18. C'ê Janeiro de' '947 3
�----------------�====�------------------------------------------------------------�----�--

Ginásio: 5, -'- 6, - 7,30 -. 8,30
horas.

Ca,pela
horas.
Capela

* *

Na cÍldlwe ,de Lages, oolct.e rHsidia
."ÔOOll sua fllimíliia, fal'ooeu, dia 15j

,

o sr. João da COIg:t;a.
o ,extint:o, Qlue g07!ava de vasto

,
'lCi,roulo de amizades, de:ixa viuva d.
·

Maria Costa, e vários fi,1hos, entre
· ,e�es, o sr. Rúdolfl() Antô-rüo da Costa,

.

':2° sargento, :servÍlIlitlo na 16a C. R.,
nesta Ca.pÍ'ta.l.

Atenção
Tendo uma comissã'O em levar á

· .efei,to, Soábado dia 18 do corrente,
·

'um graTIKie baile, em Coqueilros,
· :que .será realizado numa casa de
'familia Lendo esta uma forrnida-

· "V.el sala que é própria, para dan-,
· .sas, temos 00 distl'Q.to prazer de
-ccmvida:r a mocidade, pa'ra esse

· :gritoO call11avaleooo.
Abrilh!liTlltará eSosa nOlLavel 1nicia-

tiva, o finissimo jazz de Florianó-
· :'Polis. .,

O grande grito carnavaleSlco S'!

-rá irüciado ás 21 ho'ras.

Coqueiros, 18 de janeiro de 1947.
A Comissão Kpenga.

Is acosacões do órgão carcom·ido contra a nossa disciplinada Polícia decorrem, em primeiro lugar
'tia' rep(olsa· eom que a oficialidade sepultou uma IDlamia daquele jornal, 8, em' segundo. da circuDs-

tâneia dos p'Oliciais em serviCo, DO' comprimento do dever, baverem,· evitado
-<- _,�

Que udenistas embriaga.dos perturbassem o comi.,io pessedista.
/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C â m bi O
, SIMBO- I VENDA I COMP}\A.LOS LIVRE LIVRE

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

74,555
18;"50
0,752
-(\4361
0,5968
5.1496
4.�224
4,5' 94
11'i,2778
3,85'5

MOE-DAS

Libra
Dolar
Escudo
Peso Boliviano
Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suiço
Peso papel Argentino
Peso ouro uruguaio
Coroa Dinamarquesa
Peseta-
Franco Francês
Marco
Florim

,

Franco Belga
,';..1

Taxas fornecidas pela agência do' Banco
, ' " sem confirmação

'

[�$SEsc
Blv
P$ch
Sw.Kr.
Sw.Fr.
l'\'l$N
O$u
DanKr
Pts
Fr-fr.
Vrn/3,
Vls

-

Blg
,"

175,4416
\

18,72
0,761

10,4457.0,6,)39
i 5,2109
4.3738
4,5Q67
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574 0,1556

lO,4271 0,4221
do' Brasil,

FARMACIA ES-PERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

AGRADECIMENTO
As familias de Julio e Ernesto Wojcikiewica, netos e

bisneto. e El za Ruh land, e filho agradecem a tôdas as pessoas
que assistiram e acompanharam sua

-

mãe, avó e bisavó
CAMILA JONAS WOjCIKIEWICZ, à sua última morad-a e

convidam-nas para o ato rehgioso a celebrar-se a 19 do cor- ,

rente, na igreia protestante.

Empregado de Escritório
Precilla-se de bom elemento para e.critório grande Euencial

ter experiência e bom conhecimento de escrituração, Luga,r de futuro
pCI. moço de in.trução. O,denado inicial CR$ 700,00. Carta de punho
com detalhell experiência, iddde, elltado civil. -etc. para a Caixa
Po.tal 23 .• Florianópoli".

fI"..-...-�..- ..- ..'P�.....w...JIf'....w&w..-&w............_.....- ...,......-..w,&'P&.....&......�.........._.........""........_...

Cadasaro .Soctal do «O Estado))
Pedimos aos no.ssos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
(QUanto antes, o nOSSQ IIlI()VO .Cadas.tro Social.

Nome .. ,.

,
.

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

Pa,is ........................................................ ; .

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

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

&n!prego ou Cargo
'

-

.............•..

Cargo do Pai (mãe) •..........•..•.............................•.. _ .

�bserv. .
.

.......................... � ".� .

Agradeceriamos, também, a tentileza de noticias de nascimentos
easamentos e outras, de parent.e& ou de pessoas amigas.

Dr.� Henrique
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado
-.

(Altos da (CASA PARAIS0) - F-kJrianópolis

•

ORLANDO ROVERE A E 1e t r o - T: é

c 'n i C a

t
Viuva Zilda Rovere e filhow.
Rosa Rovere e filhos con

vidam a todos, os parentel
e amigol para a.silltirem à
missa do lIe,u in8llquecivel
esposo, pai, filho e irmão

,

ORLANDO ROVERE. que se

realiza no dia ZO do -corrente, ali
6 horal na Capela do Divino E.
pil'ito Santo (Asilo de Orfãs) no

altar de, Santa Terezinha.

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

ao distinto povo que possue técnico. habilitada. a executar quaÍII
quer .erviçQII de eletricidade em gual. corno. lajam: enrolamentos d.

matare., dínamoll, transformadores cO�gertos de rádios ou qlJ,ai.quer
outros

-

aparelholl elétricolI e instalaçõell de luz e Eor çe , pOlilsuinda
tombem urna secção de venda de estabilizadores de fabricaçã.o próprÍC1
e rádio. das melhorei marcai.

Vilitem-na .em compromislo.

N21�.,
IPARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

6CREVA O SEU ENDEREÇO 'AO

tlaORlTéRIO 001. s. ..
CAIXA POSTAt. 36

8.t-UMENAI,J .. SANTA CAT�

Caixa Beneficente
.

dos Empregados no Ministério da fazenda
no Estado de Santa Catarina

srssxo DE ASSEMBLÉIA GERAL
la) CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente, tenho a hanx-a de convidar 011

Snrtl. Social ,de.ta «CAIXA» para aSllilltirem à Se••ão de AuembléiC1
Geral. à realizar-se no dia 20 do corrente à. ,lO horaa em uma dOlJ
.alas da Guarda-Maria da Alfândega desta Capital, afim de eleger a
dar p-6sle a Diretoria que deverá reger 08 de.tino. da me.ma. du-

"

rante o periodo de HH7 a 1949,
Secretaria da ·CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DO

MINISTÉRIO DA FAZENDA" NO ESTADO DE SANTA CATARINA,
em 14 de Janeiro de 1946.

Laboratório
.

Radio-Tecnico-Electroo
Fundado em 1935

Montagem de !'cidio., Ampli
ficadore.-Tranami.IQl!'e1l

Matarial irnportad... direta'
mente do. U. 3. A_
Propr ie tqr io

I ütnmar GBOrges Bõhm

I
E�ecbe - Tecnico - Profi.. iopoJ

I
formado na Europa

_ í"10rian6poH.
�uo João Pinto ri. 29 ,. Sob.

ITALO PALADINO
l' Secretário

Tenha sempre em casfI uma' garrafinha de

nrERITIVO «IHOI»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·FILIAr. VA qIG: Proco 15 rl,::. Novembro
EDIFICI.)· LA PORTA Telefone 1325

ESCRITÓRIO .nJRtDIeo COJlEReIAL
'{Com nm Departamento Imobiliário)

Vendas. de pinhais, fazendas e emprêsas
Di·retor: dr. Elisiário de Camargo Branco

o A.DVOGADO
Rua Í'�ref Rogério, 54 - Fone 54 - Caiu Pestel N

Endereço teletrrifico: "EHbraneo" - LaJeG - Bt<> Catarl..

.A [)VOGA})0.S1
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABR�L

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe, 'Schmidt 52 - Sala .5
c-Edifício C:ruzeiro�- Florianó-poJ;is ,,)

t" •

,Ir.J::ii1,
t·-

.

"

QU�R �ESTlR.SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt -2-2 - Sobrado

ESCIf.ITÔRfO JURíDICO COMERCIAL
Anunto.: ·Jurídicos _- Comerciai. - Rurai. e Inforrr ativo.

8ndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES·..... Santa Catarina
Con.ulte rtejisa Orqanização ante. de .e decidir pela com'

-.

:9ra ou venda de imoveis.· pinhais ou qualquer
empre.a neste e.tado

Diretor: " DR, ELISIARIO DE CA�ARGO BRANCO
ADVOGADO .

Rua Frei ROllériy. 54 - Caixa Postal 1i4 ,"' Fon .. 54

11 I dn• 8 d l'MOTORESua eu orlO 00 yearl(INDUiTRUUSpara 1941 .

"

·""f.'·c�,

X
.

:51.'"

Já =stão sendo dístríbuidos os

,tradicionais e popular issimos cá-,lendár-ios Goo:dyear para 1947.
"Corno nos amos. anteriores, o ca-

·

lendánio Goodyaer que agol'a.
ellltregue ao pubkíco, apresenta um

trabalho de arte bem executado,
com Jinhas harmoniosas e cores

aiegres.
Num

-

quadro atraente e suges

tivo, vemos à,li a mocidade, de

quem depe'llIde o futuro; a aviação,
que está resolvendo o problema do
nosso tra/l1lSPP'I'ite; a agr íeultura

mecanizada, solução para a pro

dução em g_raiI1de escala; boas es

tradas .para o escoamento da pro
dução e para a ligação rápida entre
os centros produtores e consumt-

· dores.
'.

E assim, a Goodyaer, mais uma

vez, br írida o puhlico brasileiro Caim

um calendãrío, C:1je '[1. alegria das
'00t'é'-! e'''lt 1"Thl:1rrí'$ii�d-ã.t-n�iha.s en
quadram-se num fundo educativo
e de absoluta atualidade,

•

tr�··uRE�O' ----.

I· ;�,�
?)'

-

&t�AZIA!
Albn das dõres agudas da

lRi digestão, ha o incomodo lIOCiel
do mãu halito e da azia. Com o uso

elo saboroso' ·PÓ Digestivo DeWitt»

desaparecem tais vexames
.

e as

doces. pois este remedio moderno

corrige o mal no seu inicio. graças
• sua formule moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin' para proteger as mucosas

gastro-inteetinais, Carb. de Calcio,
.

Carb. de Bismuto, Carb . .te mono-

'1"
lIOdico para neutraliaar a acidez ex

c

eessíva, que é a causa principal
da azia e das contraçõe_s gastrlcas.
Para livrar-se da indigestão, peça

�De lIIítt'
TOME APERITIVO.

K N.() T
EnVie ao seu amigo distante
um número da revista O 'VA

• LE DO iTAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

d'e nossa terra

o Bahãa

"VIR<iEM ESPE"(IAL·IDADE"

,�\\�O VIRei,I,.} I� IJA �<''7p� wETlfL INDUSTRIAL
JOI"lVlllE

, � A \\'ETZEl�

5

INTERNACIONAL

Adquira a " a própria fonte de eletricidade para
sua fazenda \U sua indústria. Os Motores Indus
triais. I nt.ernC,1 ,:ncl Diesel equipados com geradores
Palmer solucic 10m satisfa;õ:i-amente o problema da
falta de elolric'idade em lugares desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjun os Iniernational - Pal_mer poro várias

capa.cidadesl desde 5 K. W. até 50 K. W. com

voltage�s apr oximadas de 120/ 220 e 440 volts
sem .ouxillo de +ronslormcdcres, reguladores da
voltagem ou quadros de �ntrôle.

Pesa.nó� foU tetos desc�i-tivos sem compromisso

Dispomos para pronta entrega em

Fleríonópolía coniuntos de 15 e 20 KW
,

C. RA�OS '= CIA.
Ruo João Pinto 9 - Florianópolis

lfIIII

COM NICACAO
:E;' X ? R E S SOS U L A M E R I C·A N O

- E. Figueiredo & Cio. Ltda.
Rua G�n€rQl Couto de Magalhães, 262 •• São Paulo

Transporte. de ,PClIrga. em geral
DOMICILIO A

.

DOMICILIO
Temos o proser de comunicar aos Sora. comerciantes e interessados
em geral, que Q partir de Janeiro proximo, p<131!arem0S a fázer o

noaso serviç.., de transportes de corgas diretamente dê SÃO PAULO a

FLORIANÓPOLIS e v'CS-V -

'sa, com viagens regular 'emanalmente,
em caminhõelll propries.

Informaçõe� com o Snr GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
tAgencia Geral de Transportes). rua Alvaro de' Carva lho, Z.

Telefcne 1.677. - End. Tol. «DAVILA»
Florianópolis, 22 de Dezembro de 1946.

,.I
I . '.

I

.

'.

I Resolvido, enfim, seu problema financeiro I
Adquira TUDO dei que nece.ai_r,

de UK.A. SÓ VEZ, ,.

pa.gan40 PABCEL.A.D.&.IIBJITJ:,
com as VANTAGENS da CGmpra à vi...,

..mudo-se do
1.<. ,

CREDIARIO KNOT .'"SISTEMA
Unos
Chepéal
Instai.... elétricas .......
Artl,OI ...n ··

Peles'
'

·CllIIICeI·
Qual....... lrtl...

....5
Celpdos

.

•'v.lt
Ridl••
_G.I.d......
Bldcleta.

J61as
"1.

.... e, DIa, ""." '•. 11., ...
·

,

TOME
O MELHOR

H'NOT I
'APENAS Crt ....

Com essa infima quantia Voe{
. está . ".u.d4ando· o' 'seu próx:llIltIlt

APEftlTIVO I Cf)ntrib�a para a Cab:a ele Es1ll0-,
R "0.' (ndt..ent_ ti. FlviallÓ.OU&..

,

�

J NDUSTRIAL-JOINVILLE (M'lHel:! rcS! s

TORNA A ROUPA RRANQUISSIMA
-----......__• •

.. �t..;j. -._. ll!l

•
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O FS'TADO- Sábado '18 de Jaft4?iro ere ""-7
;

DESP(.RTISTAS!
Para Governador do Estado vo'lem em

t
'

Aderbal RaiOS da· Silva
Presidente da Federacão Calarinense'

, .

de Desporlos. \

Direção de PEDRO PAUI.O MArJ,iAfl(\

ESPORTISTAS! VOTAR NO ILUSTRE PRESIDENTE DA FEDERA.ÇÃO CATARINENSE DE

DESPORTOS, DR. ADERBAL' RAMOS DA SILVA, PARA GOVERNADOR DO ESTADO, É CONTRI

lBUIR PARA O ENGRANDECIMENTO nos DESPORTOS' EM SANTA CATA�INA.
Comentário da

Fábdca de Espelhos e Artefatos'de Madeira Sla. Catarina:
VElfDE-SE magnifica industria em franco desenvolvimento.
dispondo de força molr'z, operArios hAbilitados com longa
praU�� .de serviço. Freguesia certa em .praças do Eslado e,

do Pais. O motivo da "venda será .xplicado particularmente
aos interessados. Informações para C. Postal . 96

Ilumlnau - Sta. Catarina

Desafiando as Democracias

"

Ri'I'Z - As 7 Y:! horas

1°) - Cine Jo-rnal Informativo
- DFB.

2°) - Loretta Young - Melvyn
Douglas - em:

CAFÉ PARA DOIS

3°) - Helmut Daní.ine - Philip
Dom .- Jean Sullivan -

ern :

AREIAS ESCALDANTES
Censura: � Até 14 anos.

'Preço uníco : Cr$ 3,60.

ROXY - As 4 1;:i e 7 lh haras
10)'-JOI'.Oal da Tela n.'47-

DFB.

2°) '- James Craig - Donna

Reed - 'em:
UMA EXTRANHA' AMIZADE

3°) - Loreta Young - Melvyn
Douglas - em:'

CAFÉ PARA, DOIS
40) - Inicio do seriado cem

por cento sensaoíonal :
A BARCA !tflSTE8/OSA

Cerssura : - AJté 14 anos.

Preços:
As 4 Yz. horas o-s 3,QO 2,40
AS 7 % horas .... ,01'$ 3,00

,'� -

.

",." '''.''.

A'O'EO i:l'
�

tines IHPERI4�'
« ODEON

As 4Yz e 7% horas
Sessões Populares

iO) - Gai;l RiUt�ell - Diana

Lynn - em:

ALMAS EM FLOR

?O) - Bill Ellioúe - no eletri-

40) - Carnaval em Recife
Nac, Cooperativa.

Preços: Cr$ 3,00 - 2,40 - 1,5{).
Censura: - Até 1 ° anos•.

IMPERIAL
A,s 7:1h horas
Ultima Exibição

10.) - O Esporte em M-a:t'oha -

n, 42 - Nac. üooperatíva,
20) - A Voz do' Mundo

Jornal.

30) - Betty Grable John

Harwey - Joe E. Br'own
- Martha Raye -:- em:

A PREFERIDA
Preços: Cr$ 3,00 - 2,40.

Oensura : - Aité 14 anos.

Dr. ARAUJO
OLHOS' - OUVIDOS -

�ARIS GARGANTA
Reiniciou suo Clínico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR; ROLDÃO CONSONI
, '-URGIA GERAL - ALTA CJ.
)r.GIA .

- MOLil:STIA8 DIiI !!Ia
". NHORAS ";:;O"PART08 ., .

.r;nâdo pela Faculdade de Medi·
!inna "da Universidade de SAo
lIJlo, onde foi assistente por "..
� anos do Serviço CIr11rglco 40
1 Prof· AlIplo Correia Neto
�gia do estômago e vias bl-

E.
intestinos delgado e grouo,

õíde, rins. próstata, bexJga.
• ovários e tromoas, Varlco
hídroeela, var�s e bern.a

CONSULTAS:
, 2 às 5 horas, à Rua Fe!pe
ISchmldt, 21 (altos' da Casa Pa· .

ralso). Te!. 1.598.
lZUID1l:NCIA: Rua Esteve! JO·

t
nlor. 179; Tel. M 764

I

�R. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade ...

Florianópolis
'

Assistente da Maternidade
CLtNICA M�DICA EM GERAL

Poenças dos órgãos internos, especla)..

mente do coração.'. BLBCTROCARDIOGRAPlA
. Doenças 40 sangue e doe nervos.
,:,J)oenças de senbons -' Partos.
Consultas diàriamente das 15 li. 111
.' '.......... horas. .

Ateflde cbamil{lo. a qualquer h<>Ta,
inclusive' durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

USID�NCIA: Avenida Trompo....ld.
62. Pone 766

DR. MARIO WENDllAUSQDw.ttw do Ho.pital "N'er'e.. Ram(}�
•

CUNICA M�DICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

Consult6riQ: R. Visconde de Ouro
I'reto. 2 - esq. da Praça 15 de No
yembro '\altos da �Belo Horizonte")

Tel. 1545
Consulta. : da. 4 ás 6 borao.
Jteaidência: R. Fdipe Schmidt. JS,

- Fone manual 812_

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - '\"-1a8 Urinárias _

Doenças. dos intestinos, réto e
IllUs ."... Hemorroidas. Trratamen e

,

to da colite ameblana.·
Flsiotl!rapla -. Infra vermelho.
Consulta: Vitor Meireles. 28.

A.tende diariamente 'às 11.30 .ba
.. � 'tarde. das 16 hs. em diantE

Res1d: Vldal Ramos. 86.
Fonp 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médlco especíalísta em DOENÇAS','

DOS OLHOS .

,

.

Curso d� Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio .de Janeiro '

Consultas diaria,mente
das 16 horas 'em diante.

CONSULTóRIO'
.

Rua Jo:l.o Pinto n. 7. sobrado -

Fone: 1.461 -" Resídêncíar . RUA
PresIdente -'CQ,utln�o, 58

DR. A. 'SANTAELLA
(Diplomado .p!!la Faculdade Na

eíonal de Medicina da Uníverstõs
te do Brasil). ·.Médlco por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
.s Mentais: Ex Interno da SanU
CaA de Misericórdia, e Hospital
,..lq'llAtrf.co do Rio 'na Capital lo'e

'

deral
OUNICA MÉDl<:t\ - OOENCAf'

NERVOSAl'I
Consultófrio: Edifício Am*1i'

NETO
- Rua Felipe Schmídt, ConsultaS

Das 15 As 18 horas -

hatdência: Rua Alvaro de CarY.
lho nO 18 - Florlanópolia.

DR. BIASE FARACO

Médico-chefe do Serviço de Sif1!l�
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SiE'NHORAG -

StFliLLS AFEcçõES DA

PiElLE - RAIOS DN'FRA-ViER

M:\DüHOS E ULTRAS-VIIOLETAS
COllS.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja'Í'IDe Câmaea, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - TelefO'Ile 1.-Wl

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

Te1efone'M. 834

·DR.·- M,. S.
,

CAVALCANTI
Clínica exelusívamente de crianças

Rua Saldanha Marinho. 16
Telefone M. 732

PAULODR. FONTES
ClInico -e operador

Consultório: Rua Viitor Melircles, 26
Telefone: VOO5

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
� Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA' ENALD.
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

__ IU'MI' ."SIlI ...... iii

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRAN�18CO EO S-IJL para NOV! 1081
Inform a�ô�s com os Agen teso

,
� .

F or is nó pohs - Carlos Hoe;pêkéS/A
São Francisco do Sul _:,. Cários Hoepcke S/A

cr-. T'eterone 1.212 ( Eod. te'eg.
ct� Tele lone 6 MOOREMACK 1-.

Paulo Felipe
Foi matér-ia pac'f'íca, entre 05'

Instltutos e Caixas de Aposentado
ria e Pensões, o sistemu de transfç
rência das contr.íhuiçõr-s, de uma

PVa outra instituição, sempre que
nau associado, deixando uma fir -'.
ma, passava a trabadhar vara .outra,
cuias atividades estivessem sob o

regime .de outro Instituto ou Caixa
diferente do anterior. Assim, o em

pregado no iJndústria, associado do
IAPI, que passasse a trabalhar- no

comércio, começava a contribuía- (e
ainda é assim) para o !f"PC, pa. a
onde o IAPI era br igado a transfe
rir as contribuições de lal segundo.
Tal crhtério era falho, porque so··

brecarregava as administrações dos
Institutos e Caixas, com inúmeros
processos 'e, despesas QO.nJ funcio
nári-os, ,dian,d'o-sle o caso de, nmitus
vezes, ser pedida a retransferencin,
an tes de ultimada 'a primeira.
Se, nesse lllWj,O' tempo. era reque

rido um benefício, e acontecia que
na última ilJl'iltátuição aiuda não li
V'etSS e sido comp'[eeado

'

o P0rÍOdo
de carência, morosa era 'a solução
do proces.so de benefício, que de
penídna da transferência das C011-

trJ!bllições. eFli7Jment eohje, graças
ao decreto-eli n. 8.807, di! 24-. 1. 4G,
não há ruais transfereência. O cita
do decreto garante a concessão des
te que O> associa do tenha prova rle
hsrver contrâbuido antes a outro
Instituto ou Caixa, ou, se tal prova
não exjstír, é s'lld'1ciente que a

ou-,tra Instituação i?,fopn_"e C01110 for-am
pagas as contrfbuições dia seguro.
Aconteoemdo que no Iustinuto ou

Caixa, a que o associado -tive
contr ihuido [lar últihTI/o" ainldia niío
teni1a s,ido ÜOimp},etad:o o pedod0
de cal,ência para a ooncClS1são. dn
be:f:icio requel'.Íido, o processo s,erú
transf,erido 'a Ílil'stituiçao a que,
alnter.ibrme,nJte cOlllttibuira. Se aqui
tiver periodo de ca'l'êmcia, o bene
fioj:o será conceJdtd:o; não o tenld·o,
o prüce.sso retornara á 1nstí>tutÇã9
()I]):d'e in.i.cia,do, OOim ,jn,fof'lllaçÕeS das
co,ll>trÍbu;�çõ'es pagãs, qtl\C'. somadas
ás da' úlitima iÍlns:t'iI,ull\LÇ;ã,o, ,darão
mangem á 'cón:oes:s,ão do,. bened'icio,
deslde I que o total d:elas cOiluiplleJte o

'P'eríodo de cal'ência. Ver.lfi1ca-se.
pois, que a:q,ui 'ou lá o heneficio é
pago atualmente, s'em1 haver neoes,- A m?xima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias.
s��á.cie de transf,eir,ência do valo,r Agf"ntl"s ..m Flnri"oóonliq CARLOS HOE'PCKE S. A.
daiS .co!ntribniçõ!�s.

Prevideocia Social

...

COMPANHIA·ALIANÇA DA BAlA�
,..ti..... 117. - SHe: I AJ'"
lIfCÉImIO� • T.A.Jn�POKT);'

Cifras- dO' .Balanco de 1944:

CA'PI'1'-AL E RESERVAS
ResponsabiJidadett
Receta
Ativo

•

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5978Aol.755.91

67.053.245,30
142.176.603,80

«

Sinistros pegos nOl, último" I\) anol

Responsabilidades •

98.687.816.30
76. 736,40! .306;20

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

....... "..,.,.,.- • .._." ...... pp

......""'-.,.. ",M"." ... ,..-- ..........

DE MO'TORISTA
Ser v Ç0 de Pronto

.e

Socorro de Automóveis

I

Ensine-se a dirigir automóveis

Amador e P(of'�"'lonal
Teoria

Atendem

e prática - conhecimento do motor.
se chamados para reparo s de urgência.
Auto-Escola '-47 ..77
UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.GAl<AGE

CONTA CURRENTE POPUi..AR
Juros 51/2 a. a.· - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

CAPTTAT.: ("'R$ 60.000,900,00
RESER\"AS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

EmpreZ'a de neveneçeo
CHEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"·

p' E ( A S (j E N U I N AS
� �

DE SOTO, CHRYSLER, DODGE. PLYMOUTH E FARGD,'
para Automóveis e C9minhões

acabam de- receber oa concessionários de SOTO nesta Capital
RUA D E O D O R O N". 14

OFICINA DE SOTO Autorizada à Rua Padre, Roma, 53.
Serviços de mecanica em geral. _. Rapidez .e Perfeição.

Inaugurar'se-á no dia 2 de Jllneiro de 1947

Profissionais com conhecimentos cO�J)rovados' .ob à direção:de
competente técnico diplomado em Mecanica com e serviço•.

pre.tadcs à Aeronautica.

l
I

�..----------..---- ----..---- ---..-------- ---- -- -

melhore. fábrica.. A Caso •A
.

CAPITAL- chama a ateng60 do.
vi.ita ante.. de efetuarem .ua. comprall. MATRIZ em

----.:..

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
.

Crime e cível
Constituição de Sociedade.

'NATURALIZAÇÕES
Títuloa Deol�rat6rios

Escrit. -- Praça 15 de No", 23.
lo. andar.

Re.íd. -- �ua Tiradente. 47. IFONE �- 1468
J::l�� •••��

Fabricante e dUJtrlhuidares dall afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET.I Possue um gran
de sortimento de casemiral. riscados, brins
bons e"�barato., algodões, ;morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamente-:'" da.

Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazeremiuma
Florian6polilll. -1FILIAIS- emiBlumenau e Laje••
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Oportuná entrevista do M. da Gl\lerlF< j

Rio 17 (A. N.) - A "Folha sem vacilar: "Mas, isso já se posição, em tac= do plsdto
Carioca" obteve, hoje, do mi- tornou um lugar comum. O domingo, é de \. ,p.ilpleta·, '" .�l,.'

'-I
· I nístro da Guerra uma entre- Exércíro está íntegrado

'

em tralidade parttdarie.
r Co'"

O· per I 'de 'um candidato vista.' a oospe�t� das ele,i�ões Exé:r:�ito em face das próximas j,�l'inalista leJl1b�a,'SIsre, ao );}t,do dia 19. Solícítado, pelo jor- eíeíções, .o general Canrobert nístro da Guerr 't, certas 'L(L

I
.

I nali,sta, a defini,r a posição do Pereira da Gosta, respondeu des e rumores; envolve n-
Em janeiro próximo, às eleíçêes para a g'ove1-nança do sua missão constitucional. Es- Exércít., ultima/mente, c

nosso �stado vir�� coloca! nas mãos do pov�, �s. armas para Completem. e tá perfeitamente enquadrado tr:evi&tado retruca, vívaane
determinar seu dirígenta E patente verdade hístõrtea que cada,

d
11110 seu natarral e legítimo pa- "Tudo é campa ha dema _

povo tem o gov�r'no que mereee, . .' reSpOD am ... pel, convencido das elevadas oa em tônno do' Ex 'rcit'),.
. .I,sto vale díser que na escolha do seu governante 'o po-yo Qu.em, no "Diário da Tarde", de tinalídades que lhe

assiruala-,
nada tem com isso. Com' � .

�faz, JUs ou desm�r�ce o s�u !u!uro. .

" ontem, leu os comentários que co- ram a nossa lei suprema, Sua ção aos boatos de que f;E:

N� t�uta pac�f,Ic:-" �o Indívíduo contra o Estad�, a mvest�-fnhecida e envenenada pena, per- candidatos, se e etos, €11'(
'.

(Jbue�daaudeIIeme,axedrO...a!onddIeVIddlI'�?el.Ctoome? pevsostooa, o seu mamfesto de 11- tencente a um sábio de saber er- Rosetandn., t�ari.ams dlÍÍIC�e,ldl1�(I·�aels cPa,a\�:�o '

. )i .L S 'o ..

I rado teceu em tôrno do discurso possar- ,e o b'" 'J,' '

t r
PO,r ê�te a. vontade .� ex,pr��s'a� a in,�iéaçã� é efetua�a: VO= elo dI'. i\'erêu 'Ramos, nêio l�eix;u. A "trombeta do d iabo " provo- declarou: "Não; absoh., �'lI?l

i
a , P,OIS, e.mais _que �eIa (Jb!'l�açao le,gal, mais que dever mo de eetranlior a folia de referência ��:�. aP�::����'�'ãoPI;v�:::i�id!�c€-- te. Nada dísso. Repito:

.

l'�l..: e a afI�m�çao �aIs reafístíea de bbe�·dade. Destarte, a d�- a dioersos tópicos daquela memo- "Diário" é que chora.
o

magogía. A única c�Jisr, a

�IAsao do voto e o mais .relevaute !to da VIda duma pessoa, p�IS raoet oração. Aliás, ésses comeu- Se a U. D. N. não quisesse tm . peitar, no pleito será j, •

dele decorr� ,0_ bem ou o mal, nao apenas pa�a 'um, mas SIm târios ',exPilicam, no seu sr�Y'lundo plantar em Samta Catarina, como mente a vontade sJberana
para um milhão de, almas, que povoam nosso Estado. sub=titulo, que houoe muitos que

tentou em 1945, a "tirania míu ori- povo, que se man.fcstará l}'
U b d

" ., 'w '''' ,tária", poderia, ante-ontem, ir dor- d
.

m om :candI at� representa um bom futuro... escutaram o presidente pessedista mil' sem as que ouvia.
. Viés do voto. DepOIS e r,

Um eandídato duvidoso representa um futuro incerto. "enquanto pu.deram", O comenta- Lá diz o ditado: Quem semeia mar que já foram !h3S1T
Na compreensão perfeita de tôdas essas coisas, foi que o . , ventos colhe tempestades", xadas ínstrucões, recor � , Jilr 1.'1�rista, por certo, esta entre os que

pOVO Ide Santa Catarina' escolheu para seu candidato ao govêr- x xx x do as neutealddades do rei-não puderam. ouvi-lo a, te o ('inal. D d d t t
.

I
no do Estado o nome de Aderbal Silva. _

es e ce. o, an e-on em, camr- t O ministro da Gt!L __ '3. in<4Compreende-se a causa. Q'uando a nhoe.s de diversos pomcos jda Ilha 'vO,
A ' '. I«. Êste nome é uma garantia Ide progresso, uma afirmação voz cio gigánte que estaua na l1'i- e do contj�ente chegavam à Cani- t�l'Ipe\lrudo �obre as 'p�r6pe�1 �à,b'

ao cumprimento de promessas, uma certeza de ,que a continui- tal, .conduzmdo pessoas para os co- die um plel:to 'p'aclüco, MoU'
'Ibuna começou de doer-lhe nas

dade de evolu...ão da nossa terra Inão sofrerá abalos. E a figuI'a ante')' I.eve
mÍclOS udenistas, re,sponldeu:� ancas, o cronista de , , A'

. .

h b' tdo .can�idato n�o precisa da t�ssit!lra de coment�l'ios porque ql1.e "dar o pim" e escafeder-se dem,mga:��::d:l��� eme:t::i�s:'oO�'�1 Continua na pa. 3-
t.e Impos por SI mesma. Em JaneIro, pois, votaI em Aderbal -lodo 1'osadinho com a sua conc.iên- ill,ome de Irineu. * M' f'

.

t
.

,
Silva o Candidato da Vitória. . Ao cair da tarde, no entanto,.

aIs uma vez
_

OI posa. 3
,cia.

chegavam ,dois caminhões udenis-I
*

(pI'ova, a 'educaçao pohotlca. ,:E daí, nêio dizer- nada sôb1'e a tas, transportando passageiros cuJa dO's nüssos aJdvEm;ários, qu'andc'
célebre entrevista concedida "por exaltação' não deixava dúvidas SO-I ante-olllLem ffil:x:amearam a c�daM
alguém", ao "O Dia", de Cur'itiba, bre a sua fonte.

.

.

d"Desembarcad�s, muitos desses
CO!Il1 O'S elentent?s que ,man ,aI�m

pl'opugnando a 1m'mação de um só
udenistas ao ionvéz de se dirigirem I buscar no l,nLerIOr do Est3ldo-.

baixar as se- Estado, dos Estaáo.� do Paraná e para" o Largo Fagundes, continua.. HaVlia nec8<&sid'ad'e de gente pal��'.,
Santa Catarina. vam a "�l5vaziar copos'�. Me'smo du- O oomicio' udenis'la 'e· 'g'enrt� ca]:'"
E daí, aquele silêncio de ontem, rante o comício u,denista, 'muitos "

sôbre tantos outros pontos ele um ficaram na "ConfeItaria Chiqui- de provocar ,ar�uaças'. .

"
. ,n'

nho", aos berros, provocando céus- Souberam JoeIrar be'm e a ílll-
discurso de hm'a e meia. e terras. flor" esbeve á altura de Isua glú,
o c1'onisia não pôde ,escutar! TermilTIado o comício irineuzista, dosa m1S1sã-o ... gr,ital�am, voci,fera
'Pnde1'a, pudesse! o que aconteceu cêrca de hora e

e p ''''ram d"soIY'ens l�Omeia antes de terminar o pessedis- ram, 1'0VO'C", .. , '" u .. ,

ta, o grupo, naquele ponto, não ioda a pante.
contendo o seu desespêro e o seu Felillmente, qua pronta' ,e 'enér·
desp�i\?, acabou por encontrar gi-ca foi. a l1eação. As autoridadet' ,.',
reaçao. "d' d 'i'

-

'"
E a polícia, agindo cum energia. eS'Lavalln pre.v.erm as'. a�. lU _encov,

e se'm ,distinção, evitou que um dos ar:rurucewos, pOlIS, Ja sao (j" .....

conflito maior se desse ante-ontem. nhecido.s ':rt1�av'és- ào fi,c-hário Pf,.!
!-- opi1noião pública é unânime ,e!R li'cial dó inier1ior. .r •

afumar que a conduta ida polICia ,. f' Bnr'r,etantc,
merece os mais calorosos aplausos, Tr�sue e coo es'sar, L

pois na decisão que agiu poude reS- que O' des'esp'ero de causa levasse
tabelecer a ordem, sem consequên- os lliOSSo.S wdvar9ári,os politilcOS fu..
cias laJ!entáveis. prática de atO's que só depO'!lIIm

I'omo " se abusa em Joaçaba E' mentira. A tripulação do 11'cSl'aÓ• o "Diário" está contra a po-
conltra as regras, da boa educação •." "Ana" .

votará nesta Ca:piltal; a tri-
Por que? De volta para seus pa,gos, os

, _ " pulação do "Max", na Laguna; ea,
d. 9 coletor fed,eral de Joaçab�, dIa n,a,o passa se,m. que." na

d'o "C"'l'1-os HOPlncke, em lobajaí. Porque, justamente ante-ontem, vaUentes fora:m pelas eS'tra as,-.
d d t w�.... recebia da oficialidade da nossa Po- disparando O'S s·eu.s 1'evo.lv.eres ...propag,an a u ems a, erga a .sua voz, Ja em COllllCIOS, Ja em, N'· s"'s três ni,d,'v',es estão alilstad.as II'cl'a a 'mais formal repulsa a urna

d't'
,

I f' O" I " d I t '" I'
I es u1 v ....'lA • •

l' , ri ante dos pré lO"comen 8r1OS pe OS ca es s ogan O CO e 01' e a mora Iza- .

I
-

I'''�- das mUI'tas l'nfaAml·.as que cos,tuma pnnCI;pa men"e Ule', '

.' "
,

-

' •
," . as mai'Orias das tnpu aeoes vo

�ã.o administrativa" e o "basta de' R,amos."
.

agazalhar nas suas colunas. e locais em que estavam -afixaPO'S'
pec.ti'vas. 'd t d' ·tÓ·Para completar esta notinha: a coletoria de Joaçaba acha- ---- os l'eLrwtos do- c-andJ' a o ,;;t V11 na.:-

se fechada, para apuração de ,irregularidades nel'a ocorridas e * Até quandO teremos de assis,tiF

Praticadas pelo coletor que quer "moralizar ª administra�a-o". Dr. Rolda-o faios tão deprimente·s, ,que ates-
- DesmentiíndD o "Diá1'io" e.stive..;

Esses 'Ildenistas ! trum ,a acanhada mootJali:da,de des--
ram QlDrLem nesta redação os s1's.

COnSOD'- ses eLennos de'slencamlta,dos?
J-oão Schllleider, comandante do

A I·mprens·a ru.ssa agrl·de' O 8ras.I-1 "Carlos Hoepcke" e Arnaldo Vic-
reassümiu sua clínica qU�ã� r::]a700'�U'��{�'e�c���:s�a���.cheeUi, do "Ana", também creden

vo, vai, dia a dia crescendo.

c0�ia�Q�'0�s�p:'r�lo�c�,0�m�a�.n�,d�a:,n�,L�r�d�0__":M�a�x�":'i:========================::::::::::;;;;;;;;;;;;���__lIoscou, 17 (U. P.) - ConsagTando um extenso artig'o à.
2ltuallsituação no Brasil, o Ijornal soviético "Jornal de Econo- e=p='f\=R;::'A='=",F=E=R=.I=O=A=S=,=\'t! ,

mia e Politica mundiais�' diz que "as tendências reacionárias
na politica do governo brasileiro poderã,o arrastar o ;país a peri- " E . C Z· E M AiS,
gosas :avooturas". o mesmo órgão a êste respeito cita uma 'de- t.�
-t:alração feita a 14 de 'maio de 1946 pelo então ministro. do Ex- 'I N F l AM A çO E 5,
terior, João Neves, da Fontoura, de que a solidariedade .'no He-

5mi�fério ocidental era mais necessária ag'ora .do que nunca, C O C E I R A ,

,'(,po�causa ,do pel'igo que a URSS representa para todo o 'mun- F R I E I R AS,410". O artig'o ainda diz que "o reforço da :reação no Brasil é o p�l'esultado direto do aumento da ânfluência do impel'ialismo NU N ...... � EXISTI U i G U n L E S P I N H A S I E TC. I
porte-americano lá". '-' M 11'""1 '-====:::::-==:::'-= --- �

-
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Calarinense! .

. .,

Rubens de Arruda lamos, batalhador incansável de lôdas
as jornadQs democráticas, será o teu legítimo representante
na Assemméia Constituinte' Estadual !

,

Votar ''em Rubens de Arruda Ramos
.

é defesa e garantia
da 'consciência livre e serena da 'gente barriD�-verde',

o Exército e a'
Flor••,,6poHa, ta ele ..anelro de 1947

Votarão

Secretaria de SeguraD�a Públioo
EDITAL

,

O Seéretário da ,seg'urança Pública. I'esolve
g'Uintes instruções:

Fica te�minantemente pI'oibido a venda 'de bebidas alcooli
eas a ,partir das seis horas do dia 18 até ás seis horas do dia
20 do corrente;

Proibe terminantemente aos estabelecimentos comeI'ciais
ou de q.ualquer natureza, a venda ou doa�ão de be,bidos alcooIi
ca.s ao público, ficando os ,infratores sujeitos as. penas da lei.

E para que cheg'Ue ao conhecimento de todos foi lavrado
o presente edital que será :publicado pela Imprensa Oficial (lo
Estado.

Dê-se (ciência aos Delegados Regionais e a Delegacia de
Ordem Política � Social, para as devidas providências.

Secretária da Segurança Pública, em Florianópolis, 17

ftne,iro de ,1947. •

(as) - Édison Valente, Secretário da Seg'uranç.a Pública.

o "Diário" mentiu qua'lldo afir
mou que as tripulações dos três

vapor,els da Ciia. Hoepcke ,estariam

d i,Jnpedidla,s d'e votar de v,ez que sen-
e
do udemiJsbas, havi:a o,Idem para o

"Ana", "Max" ,e o "CarIos HQlBpk,e"
deixarem Soota Catarina alntes do

dia 19.

.'
,-
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