
t: Ninguém contestou a nota que publicamos sob o título «Voto a desceberlo». Quem cala,
� consente! O, sr. Bornhausen, evidentemente, é o único candidato do Partido Comunista.
�. IDeclaração do Partido Traba-

�
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o Partfdo 'I'rabalhísta Brasíleíro, por seu Secretário infra:
assinado, em 'Vista dos boatos que .círeulam sôbre a sua atitude
no pleito eleitoral de amanhã, informa aos seus correligionários
que nenhuma alteração houve quanto ao aeôrdo feito com o

Partido Social Democrático, firme 'como estamos, na sua ma

nutenção para sufragar amanhã com a .sua chapa própria, a
Deputados Estadoaís, também a de Aderbal ,Ramos da Silva .

para Governador e as demais do Partido Social Democrátlec
objeto daquele aeôrdo,

Esses boatos pois são fruto ,da intriga politica que não po
de 'desviar os verdadeiros trabalhistas do seu eamínho,

'PARA
FRENTE TRABALHISTAS!

993j.Q. �FlorianópoIis, 18 de janeiro de .1947. r-,
,

. ,JOÃO LINHARES - 10 Secretário da. C. E. do D. Estado.'p
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CODstUoio verdadeira consagração popular ,8 imensi'dade de telegr�mas ootem
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recebidos de todos os recantos do Estado, pelo,
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'ataque peronista Noticiário do E;xterlor
Washington, (U. P.) -- tiram, ao contrárto, em !]ue es- Noticiário do Pais

O "Post ", em. editorial publí-I ta renuncia foi provocada por Artigos de Redação

COU uma energíca crítica ao' um agudo desacordo sôbre po- A. A. VASCONCELOI

ataque do Mínistro das Rela-' Iíríca, enrre o secretário de
Pelos Municipios
Assuntos Internacionaia

ç Õ e s Exteriores argentino, Estado e o presidente". Concursos

Bramuglía, ao discurso de Byr- Artigos de Redação

nes, em Cleveland. Declarou o
Escreveu o "Post " que aos D. 'J�. AQUINO

edítorlal que esta "obra de oilhÜt� d,?s peroníetas por con- ���:s i::�i::ai8
crueza estamos certos. será seguinte, a renuncia de Byr- Vida Feminina

um gr,�nJd,e embaraço ;, Mes- nes é um triunfo para o presí � Magazine

sersmíth " .

. dente P'61rOn, uma vez que e PEDRO PAULO MA6H�DO

t 1
' J1;eportea

Opinou o "Post " que os pe-
oer o qus e a ma�,c�r'a uma

_

ronístas em Buenos Aires in- mudança na políríca norte- FARMACIAS DE PLANTÃO

terpretaram mal a renuncia americana para com a Argen-' ME8 DE JANEIRO

de. Byrnes.
"Acredíeando no tina. Adiantou o jornal que

10 - quarta-feira - �aTmMil

que eles bem eneenderaan, os Bramuglia. "foi ao limite sem Esperança. - Rua. Conselheiro Ma-

peronístas não ligaram .Jlara a pI'l6'cedente de fazer um ataque fr� _ sábado _ Farmooia NeJsol
expliicação de que a rênUlllIC'ia pessoal Ia Byrnes e invocar o

foi l"esultado da' precari.edade emba�xador Mess-ersmith co-
- Rua F,elipe Schmidt.

de S'aude de By.nne.s. Eles insis- mo testemunha contra ele".
5 - domingo - Farmáci,a Nel·

son - Rua :F1e'lipe Sc.hmidt.
11 - sába;dio - Fmwâcia Ma-

I
derna - Praça 15 de Nov,embr6

12 - domingo - Farmácia MOo

eterna - Praça 15 de Novembl'O
18 - sábaJdo' - FanrnáDia st�

Antônio - Rua João PÍiIlJÍ,o.
19' - domingo - Fa'rmâcia 8tO,

Antônio - Thua João PÍiIl!to.
25 - sábado - FarmáDia Cata'

rineIlise - Rua Trajano.
26 - dlomingo - F.anrnâcia Ca·

ta:rinense ;;-' Rua 'IlJ.'Iajano.
O serviço nOlburno >Slerá efetuadIJ

pera Farmácia 8a.nlo Antônio sit..
á rua João Pimrt,o.

Partido Social Democrático lO' tratado' de paz com a ftustrlal
.

. Londres, (U. P.) - Os I 1'1e de, trabalhos a serem apre-
A COMISS_:\O EXECUTIVA �O PARTIDO SO,CIAL pEMO- representantes dos quatro mi_! sentados à próxima conterên- .'

CRÁTICO, seçao de Santa Catarina, recomenda Ia votação do;;;" _" ,

seus correligionários nas eleições de 19 de janeiro próximo os I11l,Str'OS das Relações Exterto- era de Moscou. E,sta sendo,
seguintes candidatos: res decidiram, convidar o go- ainda, preparado o tratado de

,

GOVERNADOR: - Doutor A.derbal R�mC?s da Silv�. vêrno da Austrta a fazer-se paz com a Alemanha. O proje-j
SENADOR: - Doutor Francl�co Benjamin GalI«?th. ouvir durante os trabalhos de to de tratado com a Austría a-
SUPLENTES: - Douton Agrfpa de Castro Farta, Professor _. '

.

Orlando Brasil e Roberto Grossenbacher. redação do tratado, que resta- presentado pelos Estados UnI'

SENADOR: - Doutor Lúcio Corrêa. belecerá O estado Independeu- dos, foi agora retirado. Um

. S.UPLENT��: -.�outor Ernani Bittencourt Cotrím, Roberto te austríaco. Esta decisão foi porta-voz da delegação ianque
Oliveira e Otacílío Vieira da Costa. aprovada depois que a Iugoes- justificou sua atitude dizendo

SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM 1945: - Carlos da lavía desistiu da reivindicação que tal se fizera necessário
Costa Pereira, Doutor Rogério Vieira e Hans Jordan,

J

sôbre mil mílhaj, quadradas de alfLm de adatar o tratado, às
DEPUTADOS FEDERAIS: •

Doutor Joaquim Fiuza Ramos terrbtórí., austríaco. Dessa for- novas condições reinantes. Pre-
Doutor Aristides Largura ma, os delegados da Rússia, diz-se, da mesma forma, • que
Doutor Leoberto Leal. Estados Unidos, França e In- os britânicos retirarão o pro-

DEPUTADOS ESTADUAIS: gtaterra estão fazendo rapido jeto que apresentaram em ju-
Coronel Pedro Lopes Vieira d

'

Professora AntODll&a de Barros progresso, preparam, � uma se- nho do ano ;passado.
Doutor Othon da Gama d'Eça
Doutor Rubens a. Arruda Ramos
Doutor José Boabald
Doutor Armando Calíl Bulos
Doutor João' 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
Àrnaldo Napoli
Doutor Antônio Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carros Seára
Doutor' Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Loures Ribas
Felix Odebreeht
Heitor Pereira Liberato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban
Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor Wígand Pershun
Doutor Biase Faraco
Orozimgo Caetano da Silva.,
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida Corrêa
Doutor Silvio Ferraro. 1

O Doutor Aristides Largura foi incIuido em virtude dos eJ,l
tendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro.

A Comissão Executiva concita todos os seus eorneligionáries
à maior disciplina para assegurar ao Partido vitória que lhe evi
dencie o prestígio no seio do nobre e altivo povo catarinense.

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

te; Rogério Vieira, Secretário; Pe�ro Lopes Vieira,. 'I'esoureiro ;

Aderbal Ramos da Silva, IvO' d'AquIDO' Fonseca, Agnpa de Castro

Faria, Anes Gualbe.rto. Pedro Kuss, AlvarO' Soares Machado, Vi-.

tor Buhr, Pompílio Pereira Bento, Ernani Bittencourt Cotrim FI

lho Frederico Hardt. Ad,emar Garôa, Valério Gomes, Alfredo

Ca�pos, Carlos Esperança, HeitO'r Pereira Liperato, Jairo CanadO,
Mílio FO'ntana, Gasparino Zorzi, Carlos

Ziperer Sobrinho, Roberto Oliveira.

A Elelro-Técnica
Instalando-Ie à ruo Trajano, n. 25, tem o prazer de comunicar

ao dilltinto povo que po,sue técnico, habilitado, a executar quai,
quer lerviçol de eletricidade em girai, como ,ejam: enrolqmentos de

motorel, dínamol, tranlformadorea. conlertos de rádios ou quailquer
outrol aparelhol elétricol e inlta}açõe. da luz e força, pOlsuindo
tombem uma secção· de venda de estabilizadores de fabricação própria
e rádiol -dai melhorei marcai,

.

Visitem·na Iam compromis,o.

Caixa Beneficente
no

SESSÃO

dos Empregados no Ministério dá
Estado de Santa Catarina
DE ASSEMBLÉIA GERAL

Fazenda

DIPLOME-SE OU4RD4-LIVROS EM
,SUA CASA

feitoCurso 12 por correllpondencío.

la. CONVOCAÇÃO
De ordem do SI'. Presidente, tenho a honr.a de convidar os

Snra, Sociol delta «CAIXA» para asailtirem à Sa..ão de Asaembléia
Geral, à realizar-se no dia 20 do corrente ã, 10 horal em uma dai

.alas da Guarda-Moria da Alfândega desta Capital, afim de eleger a

dar pÓ.le a Diretaria que deverá reger OI deltino. da melma, du
rante o periodo de 1947 a 1949.

S9cretaria da "'CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DO

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

ITALO PALADINO
l' Secretário

.casa uma garrafinha de

mezesem

sempre em

aPERITIVO «K N Dl»
.

'

Mensalidade 20,00 rnensal , Peça informaçôes sem

compromisso à Caixa Postal, 3717, São Paulo,

Precisamos tambem de agentes.

Revidando

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.

Rua

CAPITAl,: CR$ 60.000 ..POO,OC
RESER"·AS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • FlorlanÕp�lIs

ccFormidáveln �comício prestista
(R. G. do Sllll) . (D. P.) - A- dle P,el,oilias. O:s Clõmunistas, en,cami-

conteceu lem Sãu Lour-eno um falto Il1ihan,dlo-Sie ,p3ir;a,a f.I'eníte dia cÍlnerr:na 1'0
ine-dito ruo.s, ranaÍ's politi.cos, poi,s" no cal, qUle negorgita",a de lemclntus de

momelI1!to em que os part�dos in- todos o.s ipartidiols politicas, toota

te'llsifi,cam Ia p!'opla<g3inda de seus r.am iJnllProvislar luana . propaganda
.

C'3ind�dlatos, .ne.alizando comilCJOS
CJ)uando ,f�',am vaiados e a,pedI'ejadosip1UÍtO ·colD.co,nrird!o:s, os coIll<Inunistas,

-, ' pelo pOlVO. A inltc;rv,e'll,çã.o llnedi'ata

,oa11em, ul'lixaI"oa'IU dc realizar seu
'c ui'lirgemrle do dJeI.egad!o de Plolicia

Iconçkilo na pl'laça prilllcip,aJ por evitou maiores oonseq;uenci.a,s, fa-
fra1t1rt de ia�si,srtencia. Solicita<da a '0-

.1Jcndo caim qUiC' os COIll1UII1>Í.tas l-

Ple\l1�iss,ãío da policia para a (f.eali-
mlas.sem um a,utOlmov-e1 e sle<gmiss.em

.'

zaçã<!l dia tpfüiplagam,c]la em pról dia
.,.t, 'P,ara P,elottals,. Nessa ocasiã.o houve

Dj;r<_,erio COnl'l]!üsta, comipo<Srto de

eJemel4'üs coonJplJeta!I11ioote dleooon- maior cx;pa:nsão cívi<ca, sendo víva

hecido.i aqui, e maJI1Cl3id,a a' ['eUlnião dos os ll!omes dos IS'l'S. Alberto Pas

/[)IaIFa aà 20,3!} hÜlFaS, .a,pooas comlPU- CJjUaJililli, Dedo MaI'tins Gosta e Val'

(f,ecemm aI{) ,local desig,nado os cin- te,r Jobirrn por seus oone!ligLo'llarws
CD oradJores vinldios especiaJmente lJUIe ali se encontravam.
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�s .. primeiros rádios "Pilot" modelo 1947
,A poderosa orqcmizoçôo Tuffi, Amín &, Irmão exhibe à

imprensa os magníficos rádios «Piloí»
os primeiros modelos l'J47, de ções que nos foram dispensa
nossa fabricação, o que repr�-'das, despedimo-nos e, ao reter

senta uma grande vitória, pOisl' narmos à
A

nossa redação, pelo

avançamos muito, quer na que nos fora dado a observar,

apresentação externa de nos-lücltUtvtctos
estavamos de que

sos aparelhos, quer no' terreno poderiamo� . reco�endar a03

eletrônico. Acresce, ainda, que llJOSSOS leitores a aquisdção
estes novos modelos \

'

já tra- dos aparelhos Pilot, �liás pro

zem dispositivos para sua dutos que desde a fundação da

I ada,�taçã_o à rádj,o-tel�Visã�. fábrica, em 1908, vêm se im-

o Assim, tão logo no Brasil seja pondo em todos os mercados

adotada essa nova maravilha, rmindíals.

nossos aparelhos 'estarão em Oonsider.ando, ainda, que,

condições de captarem as on-' como dissemos acima, a pode
das sonoras da rádío-teíeví-. posa firma Tuffi, Amím & Ir

são" . I mão é a distribuidora. para o

Realmente, como tivemos sul do Estado de Santa Catari

oportunidade de observar, os na, desses afamados aparelhos
modelos que nos foram apre- rádio, certos certos estamos

sentados, são de fino acaba- de que o volume de vendas ul

mento, dotados de ótimos alto- tfapassará a tôda a espectati

falantes, que nos apresentam va, 'mormente levando-se em

sons perfeitamente audíveis, consideração a asístêncía que

nítidos, sem distorção alguma a firma distribuidora dispensa
e de grande alcamce e estabilí- rá aos, seus clientes, assístên

dade, quer na recepção en 011- «ia essa que será, por certo,

das curtas, longas OU médias. .ígual a dispensada a seus olíen

Agradecendo aos S1'S. F. H. t8lS nos demais setores de suas

! Jank e Dahil Amin .as aten- atividades comerciais.

,0 sr, F. H, }ank quando fazia uma demonstração dos aparelhos «Pit >r- a) sr,

Dahil Amin, a um grupo de gentis Luacio n àri e s da iirm e Tufii, Amin &-' I mão,
e ao- nosso tep rese n t en te

Procedente de Sã.o Paulo, de panhia do ST. Dahil Amí,n, só- I

'onde veio em mísão especial a cio da importante organízação ISanta Catarina, acha-se em comercial Tuffi, Amin & 11'

'F'Ior-íanópolís, tendo viajado mão, agentes dístribuidores
pelo avião da carreira da Va- para todo o sul do Estado dos

:::rig, o sr. F. H. Jauk, gerente afamados rádios "Pilot", con-
,

'

de vendas da Píoneer Rádio cedeu-nos, no salão de Pales-
Indústria e Oomércio Ltda, I tras desta última !iima, uma

concesíonáría da Pilot Rádio, ínteressante entrevista relati

Conrporation, de New York... vamente ao §8U ramo de co-

Atendendo à, nossa solicita- mércio.

ção, o sr. F. H. Jank, em com- Dissonos s. s.: "Êstes são

•
I

Votar em quem 1 Faleceu o' cardeal
.

iVaâa 1�,(lis f'acil. do� que saber em de Quebec
quem VOl�1· �w eletça� de h�Je. I Ouebec, 18 (G, P,) _ O cardeal

O j'�mc!ona1"�o publico que antes Rorll'i,glle Yilleneuvc, arcebispo de
.tie 1q3,O reeelria seus vencll�tentos Ouebec, J'al'8ceu no hospuat {/te' Los
com 01/0 meses de, atraso, so pode Angeles, na noite passada, O co-
'valar "": Ad�1'u�l R. da Silva, pm'- muuioado oficial Joi divulgado pc
q,ue ,sem o coniimuulor do governo lo ria.là�i,o episcopal desta cidade .

._.ivereu =r=
a quem .ele de'ue, a

I ATAQUE CARDíACO
normalizaçtio de s1ta »ida _funcw- Los Angeles, 18 (D. P,) _ O ar-
rnat com os .pagamentos ngo.rosa-loebi'sPo Vidleneuve morreu dum
-snente em dia. t·

'

C' d
O

.
a. aque eauvnaco no. onverno e

. 1!O_me1�' do povo que antes de

I Harnona. Ele havia chegado aqui na
1930 nao tiniu: aonde recorrer em [,erça-f,e<ka passada, afim de re

. caso de doença, só pode votar em
pousar.

Aderbai R. da Silva, em cujo uo
'verno serão ampliados e aumenta-

,

dos os beneméritos centros de
',saude da administração Nerêu

sr. F. H. Jank explica aos sr. Dahil )tmin e ao nosso representante os novos

rnetnor=men to= e orese n tadoe pelos rádios «Pilot»
o

Com a epiderme ainda não enri- biHdade dos destinos do Estado.

jecida pelos embates da felicidade I Santa Catarina pode se orgulhar
e pelas machueadelas da desfaçatez, de que seus filhos sabem querê-la,

aspirações e a defesa dos legitimas eis se me esbarram os primeiro,", de que têm amor pelo Estado n1a-
encontrões Ido cinismo e da hipo- tal que, pequeno mas glorioso, u-

interessee.
cr iaia. ,E, corse �jlP.ctes tarde que ta sempre .por mostrar às demais

Os intelectuais só podem valar
nunca, vai aqui a afirmativa que é I unidades brasileiras �'de quanto'

Ramo Ad b l R d S 'Z
'

, são capazes os ,barrigas-verde. '.B.s. em er a . a i va p,orq1te e válida para o futuro e tem, I, tam- 1 d
' . - -

O
. ) cuss.ão aca ora a ll., a apreclaçao

I se
a batalha política dividiu e. se-s pais de fa.milia que antes de ele uma das mais autênticas ex bém, efeito retroabvOI: cabe exc u- d d f

_ .'
-

. " . " bi- cU�lO_sa e!u o o q�e se r-: ere a
I parou ,os ,catari,nenses em partIdos

1930 não tinham onde' instí'uú' p1'essoes da nossa cultura. I s_Jvamente a ,Fchl�g. a"responsab, elelçoes, eleItos ,e 'eleItores. E o te- i distintos todos 'êles resumem, e,m

j' 'lI A
. ,. hdade pelas rOlllcas que su s-· b· t'· d tAd • ,

. ,-
_ b Ih,.seus 1, ,LOS porqu.e emm deficien- T/wcldade so pode vot(1'/' em ....1

'

AI d ,"lIla o nga orlo e o as as oca-l seu programa de açao, ° tra a o
"reve .,. e, e so e e, respon e pe·,; ._ .

tA'. dA t 'I _ . Ites os 1: �<S9S estabelecimentos de Aderbal R. ela Silva porque
.

mo.ço 11- ··t ·t· d t 01 nl.1 s�oes, 0. m eresse :U_nICO es es u -, pela conservaçao' do mesm,? lidea :
, , os concel os eml I os nes a cu.

tImos dias a questao magna do d d S ta CatarIna',.ensino, S' podem votm' em ifele1'bal de rara j'idalguia, melhor do que E qualquer que, ])or discordar de momento
' "

I
a Qgran

eza

I
e I ano

o· indo ica
R d ·l .',.,

.. _

o a ordar comi· ue aque es nomes, plS, •

� ,a St va, porqu.e, corno Ner-êu mng1W'In sabel'a 1'eallzm'-Lhe as sua OPInI:;t0 ou P r c

.d.d Fizeram-se aS campanhas de pro- dos hOJ·e nas urnas 'pela vontade da
R

'

.

ela necessItar' conhecer a I entJ a- d· ",,,'. . .

, amos, crwr'á mais grupos 'esco- grandes o.spÍ1'ações e ILOn1'm'-lhe o d'
,

dA
. b' pagan a, mOVImentadas e entusla;;- maioria p'ara dirIgIr os desbn,os

e que o pseu onlmo - ao 'a ng'o t· •
'

'la1'e,� afim de que toda a popula- entusiasmo civico. dI'· I c- ·ornalística-oculta· e
Icas.

, A . 1 do Estado, ,possam
_

contar com o

ção infantil do Estado passei, 1'e-
a egls :.ao i, bt' J

O povo _ � e ,ele quem decIde' melhor da colaboracao de todos os
Todos enfim, devem votar em

rdep�esedn a,. po �raS
o ,���a d:�;- ·da 'vitória ,nas ftlTnas, _ viu, ouviu bons catarinenses q'ue aquí ,labu-

ceber insll'ução adequada e efi- Ade1'bal R. da 'Silva porque ele é açao o Jor,na
·d' eb. ,

s a
.' e leu muito. e iá pode escolher. com tam para o progresso e pela a ri-

.

t 'I rl ' por generoso a a rlgo 'a eronl- f
.

'

.
. ,

I
'

1cwn e, com cutcau-os especwis 'po.- o candidato ele todos,'uma vez que t I' -
.

n·fi i t per elto cOl":heclmento de causa, queza ,de nosso Estado nata!
Ta a sande com a dist1'ibuição da em sua pessoa, nas suas mar'cantes �ue a s�ma�a, nao �IÇ'_ I ca s o

aqut:les a quem caberá a responsa- ( C H IN G )

, ���:-el::�;d;'I;�. e ela assistencia mé- ��r"t;��ee'�It��� C:d�:ci�n:ar�tea11�0��l��!� '�:Aft:�iinra�le,e:�e�s�t�a·m·�oUs�C�aS�ln9IaUdOme' 'S.,i�aUnOie:i'rO(;., Para, .

oue 'I-ama' IaS s.e ·possam J·untarOs lavraclOl'es só podprn 1'olar as classes sociais em seus a.nseios x x x

.

,em Arlerbnl
-

Rmnos da Silvn pm·-, de uem estar, de conj'orto e de O brasileiro faz USO, hoje, daquele LONDRES, 18 (U. P.) _' Os r'elpresenltrunrtes dOIS quatro
que, como no governo Nerê1.l Ba-I p1'Ogresso. direito ima,nente às democracia" e ministros das R,elaç&es Exterioresl, que esitão �edigindo o p,ro
mos. enc01�trarão nele o amigo so-I Só nüo votará em Adel'uaZ R. da que I�e permite

A

escolher, pOr 'Von- jeto de t'l'atal(].o de paz ,com a AuSltria, pareoe ha;ve,rem COiniCor
licito e o PT·O. tetor certo.e justo,. , ,Silva, o (/perári,o _João dos Pass,'os

tade J�vre (ol expont�nea • .ps ho:m�ns dado no senlt1do de ,es.tabe,leüer uma séri,e de oondi,ções pelas
O ' Que hao de governa-lo - o dIreIto. A'. •. •

,

'S comercw.nte� e os' tncl1tst1'laiS

I xaV.ter porque, nao tendo sulo 111- do voto. O !!ôsto pela política � a quaIS a Alemanha e este paI1s JrumaLs se po'ssa;m JiUlnt:ar. A reu-
so pndem votar em Ade1'bal R. da cluido na chapa de deputados es- arte em fazê-la, Que parecem lna- nião de hoje teve lug,ar e'm Lancaster House', e os cOlls,elheiros,

. Silva porque, chefe de 'uma gmn-I taduais do p, -S. D" achoú melho1· tos n� elementos nacio?-al, desper- muito eIIIlbora dispos,tos a restaurar o 'estado austríaco jnde
de empresa come1'ciai e induS,l-rinl, votm' na.queles que querem tudo tEllf�md' fm 194�, tCO� vIgor mov:J; pende1ntte, que,rem entretanto aSiseglllrar a :i<munildade das suas
-não [-'1 es '1

" e e �e, � ln eresse com qu�I· 1
_ A .

,i esqllcccm as egU.17nas para si e nada para o povo. r:osso povo se é'edica, ag()ra, ,à dis- fronte.Jras contra qua quer agressao germanH�a .

• ,

"
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Noticias

Paris (S. F. L) - Acaba de che

gãr a ROtl11a uma, missão trance

sa, díeigiida pelo sr. Seguin, mi

nístro pLaniPo.beIlJciário, onde reu

nírá os documentos necessários

para a avaliação dos danos causa

dos aos bens franceses' na Itália.

"CARTA MORAL DA �AÇÃO'
FRANCESA"

Par is (8. F. L) , O sr .• Jacques
Marbtaim, embaixador da França
junto da Santa i?é, fez uma co,nfe-I
reocia no círculo \ de estudos de

São Luiz de França, em Roma, so
bre o seguinte Lema: "Civismo e

Edueação."
Falando corno filosofo ,e profes

sor, o sr. Jacques Maritajn sugeriu
a co,n:s<ti,tuição de uma "carta mo

ral da nação f'ranoesa," que seria

a base de todo o ensino. "A oscola
da nação - frisou - teria uma

base "exf.raida das tradições cul

turais e espieituais da Fi-ança."

...

:VENDA DE QUADROS MODERNOS
Paris (S. F. L) - Numa venda

de quadros mOderJ10S, uma peque
na tela de Pierre Bonnard, "Jeune

Bille seus le Bois", foi vendida em I
600.000 fra,qcos. Um quadro de

Modig'liami, "Port.rait de Mme,

Zbouceski, wLinlg'i u 220.000 fran

cos e UIll1 "panneau" de Courbet,
180.000.

MIL QUILOS DE CAFÉ PARA O
INSTITU'I'O P.A!STEUR DE PARIS
Paris (S. F. L) - Por ocasíão

das fes-tas de Ano Novo, um comi

té feminino de Montevidéu enviou
um donativo de mil quilos de café

para os doentes e o pessoal do
Instituto Pasteur, de Par is,

A FRANÇA RECEBERÁ CARVÃO

POLONES, P,QR VIA FERREA

Par-is (S. F. L) - O acordo co

merciai rranco-polones havia da-
do origem a certas difioulãades
quanlo á sua aplicação. As duas

delegações da comissão mista aca

bam de chegar a um acordo sobre

as medidas práticas a por em exe

cução para atenuar as dificuttla

des,
Nessas condições nada se oporá

ao l'ei'nicio das tro.ca� e especial
mente á rcn1.le'SISla das ,expor.La-çõcs
de carvã,o poloDes para a Fl'ança
pOlI' via fénea.

Essas entregas elevaya,m-se an

bs de sua il1lernupção e.m 13 de

dezembro a qua,tl'o t.re.ns por dia
No que diz· ne.sp'eiJto ás expürLaç,ões
marilti-mas ou seja a quarta parte
�proxiiilla,damenLe da's expontaçfies
de carvão polornes para a Françf),
jwmai,s foram suspensa,s.·

,
\

MISSÃ;O ETNOGRÁFICA À AFRICA

EQUATORIAL FRANCESA
Pari.s (S. F. L) - Os membros

da missão "üggoué-Ooil1Jgo ", do

grupo Li'Eltard, e,nviados á Africa

Equrutorial Fra'l1Joesa pelo Min,isté
iria da França Ultramarina, em ju
lho de 1946, a.cabam de regnes,sar

á França por via a.érea de,pois de

ter perool1rido territórios pouco

ex,plora;do,s do Co-ngo Médio ,e do

Gabão., Durante sua travess:ia pela
graJl1Jdie flones:ta de Quess'es, CQD-

81egui-rwm conviVi8r com OiS Pigmeu,s
Badi'IlJgas. 11raz,em de'ssa explora
ção rtrês do (mmm1!tários in!Jeira

'lnente' sonori'zados, 'Uma importan
te coleção de discos, ma.is de 3 . .000

fottgrafiws e uma ooleção de ob

JeLos e,t!DogTáfi,cos ,e pl'e-Iüstórico.s
'deSILtn:wdos ao Museu do Homem,
de P,ari,s.

Serão brev,emeI1te 'OI'ga.nizadas
exposições, conf,erencias e !proje
ções pu3:)'ltcas -afim de dtvulgar es

s-es. traballb\S.
ti

\:
(\
'I

TOME APERITIVO

KNOT

Nome

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

País

.�
.

................ , " .

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

I Emprego .ou Cargo •................•............ �...............••••

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

Observo .........................................•.............••.•••••

t
'

'

.

Agt-adecer-iamos, também, a gentileza de noticias de nasoímeatos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Empregado de Escritório
Precísc-se de bom elemento para elcrit6rio grande Essencial

ter "xperiência e bom conhecimento de escrituração. Lugar da futuro

pc la moço de' in.trução. Ordenado inicial CR$ 700,00. Carta de punha
com detalhell experiência. idade. estado .cívíl , etc. para a Caixa.
Postal 23". Florianó.polis ,

...�",..��-��
I
UM GRANDE SUCESSO COM
A CULTURA DO AGRIÃO ,

Reforce as suas

defesas orgânicas
Tendo as suas defesas
orgânicas naturais,,'
equilibradas, os orga- __
nísrnos fortes e sadiOs
encontram-se,natural-:"
mente, menos sujeitos
a doenças. E. quando
atingidos por um

resfriado ou gripe,
reagem com vigor, libertando-se fa
cilmente. Mantenha, portanto, o seu

organismo em perfeito equilíbrio.
Dê-lhe um tônico capaz de enrique
cer o sangue e auxiliar as suas de
fesas naturais. Tome vrnoí, às refei
ções, e continue com o mesmo �s.

pírito alegre e saudável, disposto
para a luta quotídtana. Vinol é uma

verdadeira "fonte" de vitalidade.

Viriol ajuda-o na convalescença de

doenças ou operações, aumentando
seu apetite e proporcionando-lhe um

sono tranquilo. Vinol

encontra-sefem tôdas as farmácias e drogarias.

l_
I

I '

da Fran�a ;'�L�::�AU
AVALIAÇÃO DOS DANOS CAUSA- ,

DOS AOS BENS FRANCESES NA

ITALIA

INTER,NACIONAL

-::--�
." .....

Cadastro Social do (O Estado»
\

.

Peddrnos aos nossas distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmca
quanto antes, o nosso novo Cadastro Social.

.
'\_

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje {I amanhã será a sua preferida
Drogas' nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias � Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Ar. Shisuto José Muraiama
Conhecemos um agricultor, cu

Jo rendimento diánio, é de cêrca de
300 cruzeiros, provenientes, excl Ll
sivamente, da venda de agriões I
Nessa toada, ao fim de cada mês :i

ilmrp,o,rÜ,nlCÍoa atinge quase 10, mil
cruzeiros, um total que muito POl!-

I ca gente diplomacia consegue g:l-

I nhar. E não' se pense que o citado

Icidadão planta uma imensidade de
áreas de "Nastuntium offlóo,nale,'máocirno, 5 mi I metros quadrados,
O 'segrôdo todo r-eside 1111 Iocalizu
ção da várzea, na magnifica quali
d:;lr!'e dia sólo e na riquissirua e a

bunlente áigua utilizada, Tão férteis
são <O- so lo e a água, que aduação,
ali, é completamente desconhecida,
a ,de·Sipeito de muitos anos de ex

ploração continua daquele pedaço
lélc terra. Há, apenas o trabalho de
limpar rpedodi(1an1-ente os cantei-
l'OS, 'e,srperar que a própria á,gU:l1s.ouusaur sol) o'pru:nJ o' opor ;}P u.l,qn.,;Ye depois jogar o lanço as mudas ou

os pedaços de talos. Tres meses Iedp'ois o agrião ,ia está com qua'l'en
'ta .ou cinqlU,enta centimetro's -d,e aJ.
ra e 'Cioun a ç'rossura de um laipOl 5,!
tais a ,mlJpidez ,e a facilidades' cr:,m Ique vegeta 'fiO JUlgaI' em questao,
Pratica se, 'então, .o primeiro córte
e ,depois mais três, ap\)!'; os quais
o canteiro é novwment8 limpa e

replatado. eMsmo na BlIoc'a mais
hostil da cultuTa, essa váz,ea PJ'()
e,un Ul'i/l o1l5n[OS mas 'J!l!.:rBiU Z'J1JP
largura de ICiois metros', vil1lt,e me

tros ,de c.omipI'imento e UlJ1la, p,ro
flmdid'<ld'e de tl:rimla a qUlao'cnta
ce,ntimetros. A á:gua circ11'la lenl,t
nle,nme, oobdndo l'IlIlla esp'p,ssura de
três a quatro cen,tiirneultro.s.
A caso 'em apr,eço, é '.:D verd;l\dc,

excepecional, Jlüis 'a c-u1!ur:a dü
:1grião não é sempre assim tão fá
cil_ E' até exi'g<e,nte, pois não se

sartisfez com qualque,r S'(),llo ou

qualquer água .. A ter'ra deve sc:r

rica PlI11 hUIJ11US, argilosa e ,estar si
tuada nlas próxlimidades de céI'rcga
ou rio que possa a,lime,ntá-la aJmil1-
da,nf1:emente, .

ii. Cas,o ha,ia necesSiidald,e de adu
ba,cão o eswl"c.o de curral ainda é ('

melhor f'e,rtilizruute, us,aldo nà razão
de dez qLÚ]OS por metr") quad'radl)
e bem iJ1Jcorporado ao 5(110.
Uma (a,griJeira podê produzi]'

oonU,lliuamerute anos a fie. mas é di'
boa pI'áltJica f,arzer quaÍrc a timeo
co,lheitas e ,delpoilS r�nová-la. Não
conih�cemos outra .cultura qulC em

pequenas áreas nrolrl'llz tanto como

a cultura do ag,riã'Ü. I .

LRádio Difusora
de Laguna

t
Viuvo Zilda Rovere e filho•. Todo O Sul Catbfinense .escuta
Rosa Rovere e filhos con- diariamente a Rádio DIfusora
vidam a todos os parente., de Laguna.
e amigoll para ':lIsi9tire� à 970 Klcs•. (ondas médias).
misllo do seu

lnesquec'Ve11 . .' - D-

esposo. pai. filho e irmão HorárIOS de lfrad�açoes:
- ar

ORLANDO ROVERE. que se 10 às ·14 e 17 as 22 horas.

realiza no dia. 20 do co�r�nte. às I Representante em Florianópolis:
6 hora. na Capela do Dl"wO EII-

D F DE AQUINO
pirito Santo (Asilo. de Orfãs) no

R d d' f' rDeil {(O ESTADO» .

• altar de Santa Ter,ezlnho... e. o
�
o

ORLANDO ROVERE

por obsequio a quem soubec
do paradeiro de um cachorri·
nho de pelo mal ron Fr.x e qu.e:
att'Orie pelo nome CHIQUITO.
informar ao sr. Patricio S.
Borba, rua Rafael Bandeira� 18.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que Ih"

illteressa é, realmente, uma providencia
para endireitar o Que estiver errado �

.

para que a1'1uma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamaçla
ou queixa poderá vi.r a causar, -encami..
nhe-a á SEC-;AO RECLAMAÇõI!;S:
de O ESTADO. que o �.aso será levado

\

Adquira a #$l a própria fonte de eletricidade para
sua fazenda c'U sua indústria. Os Motores Indus
trieois Internatic)nal Diesel equ.ipados com geradores
Palmer soluctoncrn satisfatõriamente o problema da
falta de eletricidade em lugares desprovidos dessa
comodidad0.

.

Existem con.un os International - Palmer para varias

capacidades, desde 5 K. W. at� 50 K. W. com

voltagens apr oximadas de 120, 220 e 440, volts
sem auxílio de transformadores, reguladores da
voltagetb ou quadros de c�ntrôle.

\

,
.

•
\

_,

sem demora ao conhe<:im�nto de qUaIf

de direito, recebend-o 'I. 8. uma inform...

C;;�() do resultado, embora em alguDs ca

sos não sejam publicados nem a recla·

mação nem a providência tomada.

Peça.no'� folhetos descritiVOS sem compromisso

Dispomos para. pronto entrega Pro

Flcricnópolís con [untos de 15 e 20 KW

C. RAMOS «: . CIA.
Rua' João Pinto 9 - Florianópolis

-

COMUNICAC-AO
E X P R E S SOS U L A M E R I C A N' O

E. Figueiredo & Ci�. Ltda:
Rua General Couto de MagalhãsEI. 262 -- São Paulo

Transporte. de cargo. em geral
DONICILIO A DOMICILIO

Temos o praser de comunicar aos Snrs comerciantes e interessados
em geral, que a partir de Joneiro p roximo , poslloremos a fazer o

nO.5Io 8erv�ço de transportes de corgall diretamente de SÃO PAULO a

FLORIANOPOLIS e vIce-versa. com vi.::Jgens regular lemanalmente,
em caminhõ"lI propries,

Informâções com o Srrr , GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
\ (Agencia Geral de Tranllportell). rua Alvaro de Corvo lho. 2.

Telefone 1.677. -, End. Tal. «DAVILA»
,Florian6polis. 22 da Dezembro de 1946.

;

•

/

Laboratório
Clínico'

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado,

Florianópolis
Dr. R. 6 S. MedIDa Farm. Narbal Alus 08 Souza

Parm. L. da Gosta Avila

Exame de sangue I Exame para verHicação
oe cancer, Exame de urina, Exame para

verificação da gravidez, Exan"\e� <ie esoarro,

Exame para verificação de doenç".ls do

pele, boco e cabelos, Exame de fézeé.
Exame de secreções.

Jlutovaccino9 e transfu:.ão de sangues,
Lxame qu�mico de farinhas, bebida.

café. égua., -etc.I
TOME
g MELHOR

KNOT I
APENAS CrI I,"

Com essa infima quantia v.�
está auxiliando o &eu próximo.

APERITIVO!
Centribua para a Caixa 40 Esmobc
a08 Indkent. ti. Fl",rianó.olfa.

...
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Programas infantis'
de Rádio

Londres, (B, N. S.) _ Há cer-

oa de um ano, um diretor de cena ,

da B. B. C. travou conhecimentos
com um escolar chamado John

Clark, quando viajava em um oni
bus Iondrino. Tão bem impressio
nado ficou 'ele com, o' jovem no

decorrer da palestra . que ambos
mantiveram que lhe fez. uma pro

posta para ,atuar como locutor doe

rádio. !John saiu-se a contento da .prova
a que se submeteu, começando a

tornar parle nos progr-amass de re

creação onde "ViII Hay aluava 00-

mo mesl.re de escola. Atualmente,
John é o herói dr urna série de

palestras pelo rádio intitulada

"Just Williarrn" onde fez (l ]

de colegial sempl'e cheio de bons

propósitos ·e que se esforça por ser

serviçal, embora surja sempre al

go que provoca uma catastroí'e no

seio de sua f'amil ia, composta de
seu pai, sua mãe, e seu irmão R\i.
berto e' sua irmã Elhe1, ambos máirs
velhos do que ele.
'Iirabalhando com John em "Just

William" há também uma jovem
de 14 anos de nome Jacqueline
Bovr-r, que faz o papel de amiga
de Will iam, sempre insistindo em

tomar parle em suas travessuras,

Jaequeline é uma atriz consu-
{Com um Departamento Imobiliirio) mada, já lendo atuado em várias

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Dtretor s dr. Elisiário de Camargo Branco pantomimas (representações tea-

ADVOGADO trais inspir-adas em algum CO'l1-

Rua J<'rei Rogério, 54 - Fone 64 - Caixa Postal 14 to de f'adas e oferecidas ás crian-
I!'mdereeo telellráfieo: '''Elibranco'' - Laje(; - Bt- Cataria.

ça,s durante as f'cslas do N,atal) e

-;t
em programas de televisão,

E' urna amante da ade. e seus

A t:)V(-)G I'-DOS esportes f�Yoritos são ii natação, e

r L1 �

I
a equitação. Interessa-se também

- -

pelo root-ball, porque R'Pll pai é
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA rlj,rE'lor de um dos mais famosos
Dr', J, J. DE SOUS-A CABItAL clubes de foot-ball de Londres.

DE PION E'IR O
A SERViÇO DE V.S.

�
VARI,G

:-FILIAL VARIG: Praca 15 dp Novembro
EDIFICI.J LA PORTA _ Telefone 1325

ESCRITÓRIO JURtDI�O COMER€IA.L

I'

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt .� - Sala 5
EdHício Cruzeiro ....:. Florian6pO'lis.

Ir ,

,QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO E EtEGAHCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

'--

ESCRITÓRiO JURtDICO COMERCIA�L
... >•..:'W:�.

A••untoa:'Turídicos.- Comerciais-- Rurais fi Infor'rrativel
- .Enderec;o Tel. ELIBRANCO _ LÁJES _ Santa Catarina
Cenlulte �9a O�ganização·. entes de .a decidir pela com

�ra ou venda de imoveis, pinhai. ou qualquer
empresa ne.te &atado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Hogér-ín, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 14

o Sahão J

TORNA

Empreza de navegação
Ct-IEREM

r». Henrique
,

Srodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobr s do

(Altos da (CASA PARAISO) .: Ri�ianópo1is

I Visite, sem eompromtss-s

I LI!����;:���A
Livros novos e usedos.
em diversos id íomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou r.o es rr a ngeiro.

Novidades todas ali Isemenas

"VIRCiEW ESPECIALIDADE"
WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVII..LE (MlIrca

•

NAVIO-MOTOR "':::STEL a. n

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias.
Agentes em Florianópol,. CARL)S HOE DCKE S. A

Comité pro Europa
Unida

Londres,
-

(U. P.) - O sr.

Winston Churchtll e outros Ií
deres polttícos organizaram o

I"Comité Pró Europa Unida",
o que con.stitue uma entidade
semelhante á União, Paname
ricana, Churchill declarou que

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

Os países europeue ou se unem

ou perecem. O velho estadista
brítãníco foi em seguida, no- �

meado presidente. Entre os

vários objetivos (12 nova orga
mização está o Ia consecução
da União ent: , a Ingla,terra e

os Estados r .Jdos.

AoênClall. Repr..antaçõ•• em
Gepa)

lV!. .. trLII: Flo:ian6poU.
'Rua João Pinto i n. "

Ccü:o Postal, 37
filie!: Cra_ciúma

.

Ruo Floriano Pai::oto, ./0
(Lem. Próprio).

T.laqrama.: ·PRIMUS·
Aq.rtt•• '!lo. principal.
murucipioe do E.t"do

Laboratório I

Radio-Técnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem -ie !,.,ídios, ,At\lpli
Hcadcres-Tranemi,s01'eS

Material 'irnportad... direta
mente dos U. 3. A

Proprietário
ütomsr G�r':.leS Bêhm
E�ectla - Tecnico - Profi..io",oJ

formado na Europa
í"lorian6poli.

�uo JOBO Pinto n. 29 -- Sob.

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI de Fevereiro. Con-.
tribuirás, assim, para a forma

ção
"

cultural dos catarinenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro).

A ROUPA BRANQUISSIMA'
reg'sl

;Um catarinense
no PTD gaúcho
João Benjamim dos Sanlos,é um

jovem e iIllLaliJg8Jnt'e catarbnense,
um dos que triúnram no vasto cír

culo dos nossos coesladuanos, ope
rando no adiantado meio social e

economico do hospitaleiro e visí
nh o Estado do Rio Grande do Sul

e, ali, desenvolvendo a sua ativi

dade colaborando; cordialmente,
na me 11101' e na mais estreita apro

ximação das nossas velhas tradi

ções de amizade, com a heróica e

: generosa família gaucha.
João .Benjamim dos Sanlos, que

é filho do nosso colega de impren
sa e influente prócere do PSD. sr.

Heitor "'edekin dos Santos, e que

I
cm' Parlo Alegr-e desempenha alto

cargo mo escr itório da Matriz da

poderosa "Santa Cruz" Companhia
de Segmos Gerais, da qual é acio-

nista, acaba de ser eleito, membro
da Comissão Consultiva da Ala dos

Securitários do PTB., pela "Santa

Cruz".

VENDE-SE
o predí o nO. 5 da rua

Tiradentes.
Trator com Domingos
Valente, rua ,Alvaro de

Carvalho 64, f

Reconstt;/uções
de cosas, muros, telhados,
etc. Tratar com Jorge de
Paulo, na firma BU8Ch

& Cio..
.

B R,I T O
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

Camisaa, Gravatae, Pijames,
Meias daI melhores, pelos me

-Dores preço. 16 na CASA MIS
CELANEA - RuaO. Mafra, 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS:

Fazem anos, HOJE:
- o IS1'. Osmar Sebasí.ião da Fon

seca;
- a exrna. sra. Francisca Julia

Cardoso:
- a exma.' Isra. Alaydie Bitten

court da 'SiIVlei'na;
- a srea. Joamina Barçelos ;
- o sr, José Nepomuceno da

Silva;
- a menina Mariza, fidhinha do

sr, Clleorrliilldes Ligoscki ;
- o sr. José Grumiehé, auxiliar

de Redação do "Diánio da 'I'arde";
- o jovem Pedro Fernamdes:
- o Sir. José Manchein, operário

da f1rma Hoepke 8. A;
- 'o meníno Cláudio SebéllsLião,

filho do sr. Otávio Ferrar-i:
-' o sr. Antônío Vieiea Neto;

F1azem aJ1)'OSo, AMANHÃ:
- o sr. dr. Clovis Gama:
- a menina Rozires L orp eis, fi-

lha do, sr, Euolídes Lopes;
o menino Alvir NLlIl1ieS da Sil-

va;
o sr. José P-Emei:I'I?;
o Sir. Juve.na.l Fiuza Lima;

- o sr. João Oascais:
o Sir. Osvaldo Correia;
o jovem Luiz Alves;

- a snta, Eli Santos:

Esfa a venda
6tima residencia à rua

Irmão Joaquim. Ver e tra

tar :r\a mesma diariamente.
depois das 10 horas.

1"
Uma do seu
Garcia!

Ohtegou-mo's ao -co.nhwimento

que, no comÍICio rea.lioZ'a.do pe,la U.

Do, N. ,em Hajlaí, dila 15 ulltimo, um
dos oiladolrels cujas iniciais publi
camos - Ari Garcia - levand?
seu rB'f)'tUisi:a,smo mui.te la.lém do. es

peI1atdo neQ'i,a t1do a cora'glam de

(lhamar ,os ilbaj!;üens,8os, dl80 'traidores
da Pátria! 'l'odo. o i:tajaiiens.e que

não ,apoi,ruSlsle a candidatura do S�'.

I,rineu BOl�nhtaUlsen - terila diJto o

orado,r - trailI'ia o ,Sie11 Estad,o' e,
tl'lailDido se.u Els'tado, '8&LaI'ila tJraindo

SIU a P,áltrioa!
A seT vlerdad'e, fralI1c,almeII1W, é

muito boa! Dá mElS,nw para ri,r!

Ora, orra, ""eu Grurc.i,a!
Maroto

o FSTADO- Domingo 19 de Janeirc ae ,'.!!i'" 7

RI'rZ - As 4 'i4 - 6 V:z e 8V:z hrs,
Sessões Eleçantes

1°) - Ci,n,e�mdia Jornal 164 -

DFB.
2b) - ALualildlades RKO Pathé

10.- JornaJ.

3°) - Margaret. Ohr.ien - Ro
bel,L Young - em:

O FA!\'TASMA DE CAiYl'ErtVILLE
Censura : - Até 10 anos,

As 4� e:�:eil���'�'S. C.r$ 5,00 3.00 A'nthony Eden no Rio 'Bolsas des estudos
As 6V:z h orais .... c-s 5,00

RIO, rs (A. N.) _ Deverá chegar ao Rio, JlJO próximo dia a estudantes
......

'ROXY'� As' '8' il'O'l'��'"
....

32, o sr. Anthony E.den que foi ministro do Exteríor da Ingla- catarl-ne sHocár ío ,aLt,e'l'ado devido ás eleições !err� num. largo p�ríodo da guerra. A víssta do ilustre estadista II i use
10) _ .Ci.nehndia Jornal _

Na-! íriglês,
cuja atuação á fr:nte do Miníatery of Foreing Affairs, O senhor Miniebro da Agricultu-

oional.
Ihe grangeou renome universal, representa uma demonstração ra, pela portaria de n, 839, de 26-

20) _ Anualidades RKO Palhé especial de símpátla ao IlOSSO país. Aruthony Eden permanece- dl' dl'zpmbl'O de 1946, destinou
.

rá no Braeil apenas 3 dilas. Outros grandes estadistas brftâní- duns bolsas a estudantes do EsLa-10 - Jornal.

30) _ Cbarlcs Lla'llgllhcln (;US, além de Anthony Eden, deverão futuramente visitar o nos-

Margaret Ohrien _ Ro- W 'país, inclusive uma das mais destacadas figuras do, Partido
Trabalhista Inglês.

Pllecos:
Odeon: Cr$ 4,00 3,00 2,00 O que ser,·am 0'0 gove" ruoImpeQ'iful: Cl'$ 3,00

, ••
OeHSUQ'a: - LIVRE - Ol'ilanças

Rto, 17 (A. N.) - A JUl1ta Go- a iiffip.Ol'tância para ell1lPQ'egá-la na
maiIC:]',es' de' 5 anos p,oderão emtrar

veI'nativa rdo Silndic.ato, dos Aoel'o-! pro.p,aganJda e['(!ÜLoI·al. A Jumlta sa-
na SEssão àe 5 ho·ra.s, no Lmperial.

Iviários, que foi s'ubme,Lido a,o re- Hci,Lou pOl' isso, aio chefre de po-
o ••••• '.' ••••••••••••••••••••••••

gilffi.e dle i:nberv'ernção piello M:iali.sté- "!í,cia" a. iJl�:sLaU'ração do ll\e.ce81sál'io
IMPERIAL

, rio do T,l',aba,lho, di:rigiu ao ch'efe: inqaéri,Lo, pa.ra aopllnar ,a r,eIS1]JOn-
As 2 hoPa.s ..

d "I d nrl" de po.[í,cia uma CJlnelxla�or1me co.11- s:abi!lida e. CnJllnJlna. I o acus.,uo.
1°) - CHTl1av,a,1 em Ilecife -

Nac. Coopena:liva...
"i

I
tra o Si!'. J.oi;ío Bwttsta Li'ns, membro

20' )
t , daquelle otlgão de clas'se e candid,a-

� A Voz do Munao -

,to a, veQ'I8a.dor peJo p'a,l'tido Comu-
Mua.! i drad,e.s. '\

nüsta. o.s cJOmpOlll:ed1rl,e.s da. JL1Jn�;a dJ8-
30) -'A Ciênci'a Popul,ar

. 0Laram que ,o acusa'do s'e iQ1lillulava
8ho'1't colorIdo. ."., d 'n '" Lh "

_

p' D' ',secre"ael'O o. -,.'l'alUa" >Do, cargo
40) - Ratoe,s em 'eI"Lglo - e-

oS'enho colorido. iJbJexi,slt.elJ1Jl,e t,e[1Jtaludo pl1ovocwr agi-

50) _ El1eJt.rÍlzante e rsrensacional tação, entre os aJ9s'Üoci;ado'S, i,nsti-

Mar.oh�., do T,empo:
.

gándo-os á Debeldi,a. AfiIu11am que,

JUSTIÇA NA ALEMANHA? ao se:r 'ahelitO o c(}f'l�e onde dp,ve-

60) ,_ Bill EUiott no e1tl'izante riam\ ootall' g'uardados os va'lür.e.s

"W;8JSDe['n": da i.l1J�iltu,j.çãOo, v,cri,fitcou-Sle que

BANDOLEIROS DA FRONTEIRA �Eflie não havila em dterpos'i,to qual- E D I T A L

70) _ Allam Lam,e _ Ka:y Al- qiher importâmc.i,a, ma.s apenas doIs O Secretário da rSeg'urança Pública resolve baixar as se-

rdl'idge nos 110 e 120 epi- val'8s' de' Cr$ 12.000,00 e Cr$ ..... g'uintes instruções:
sódÍlos da Ism'ie: 3.053,80, llis'Silll�dos p,el.o ,Sir. Batista Fica terminantemente proibido a venda 'de bebidas alcooü-

A TRIBU MISTERIOSA Lins, Ao ser in�erp'el,ado, 'es,Le 61\ cas a partir das seis horas do dia 18 até ás seis horas do dja

P C 11> 300 240 CJompTOO11elteu a ,;mLl'e.gall' os eom- 20 do corrente; .'

. l'ecos: r;p ,
-

, . "\""- • •

Oelllsura: _ Até 10 'ano,s. p:ro'Vla:ntes {]a's dre9lpes;J.ls 'r.elaltivas Proibe terminantemente aos estabeleciqJ.entos comerCIaIS

aOls· vales, não ü fazendo pOI'em. Os ou de qualquer natureza, a venda ou doação de bebidos alcooIi
autOT'f'S da ,queixa ��,na.c.1:Jei'i,zalIll o cas ao público, ficando os iinfratol:es sujeitos as' penas da lei_

llitO oomo "de veI'ldad�.i,r'<t "r�r.Qlj)ria- E para que chegue ao c�nhecimento de todos foi �a:rad�
cão dos di.nheiros do SiThG�,,:_,,1 Q.. presente

edital que será 'publicado pela Imprensa OhClal da

ta'llito ma'ils glra,\ne quan:to ,nã,o só �stado. . . •

o sr. Batista LiJns, na qualidade de i Dê-se (ciência aos Deleg�dos RegIOnaIS e a DelegacIa de

membro do GoooerLho FisClal, não' Ordem Política e Social, para as devidas providências.
poderia mov�01I81ntar fundas da i �cretária da Seg'urança Pública, em Florianópolis, 17 de

ent..ildade, ou a;.[Ylicá-los, s,elTI!do jus_I janeiro de ,1947.
t1früc>Uida a sUSiP'eilta de qrue des'viou (as)

'

__ Édison Valente, Secretário da Segurança Pública..

- Ia oxrna. sra. Hcrondina 1\'€

ves, esposa do. ,Sir. Estelita Neves,
alto fLLlliciorruá!rilo dos Correios e I

Telégrafos:
.

bort YCYl1J!lg - em:
- o menino Sehruslt,ião, í'idlio do O FANTASMA DE 'CANTEHVILLE

sr. Vítor Bspindola, propríetár io OCTlJsur:1: _ Até 14 anos.
da Oasa Elétrilca; Pr-eço : - CeS.; 3,60. AI' °1' t gJ

t'
- a exma, sra, Maria Sebas'Lia- lança mi 1 ar an O-lfiinCeSa

na Lal, 'esposa do sr. Gualberto A I hriLondr-es, 18 -
. rcve ação )1'1- o S<LlceS�L) do governo socíalísta na

Nunes Leal, rarmacêutíco,
I tanica de uma pl'óxima alianca Franca depE'mdJerá dos' movimmIlos

- 'o menino M.auri,ci,o, filho do

I
miLil,al' com a Franca roi j,1lJlI8or.pre- f'ociali,,,la.s. em oulras partes da

'sr. AlruuanoT BOIl"gJes, chef,e ela ser- Laela n08 circul,os gov,ern:ame.llllais Europa, •

vico de FalTa e Luz de FI'Ü'rianó-
oomo um la.nce dill'8Jlo pana forla- A alia'nça -em ocmjLll1ção com O

Polis;
<

I [.ccel" o SoociJalirsmo 119 c-onlilne·nlc pacto a,nglo:-Isoüéti,co de 19'12 e
8EBASTLW R. NEVES ',sIMULTANEAMENTE

mll'orpeu. com o ll'::llaclo fl'anoo�soviéüco de
Trans,corre, hoj.e, o a'l1'ive.l'sário ODEON IMPERIAL l

nalJalicio do jo\'em Seba,Sllião R. r
As t;,,1, 5 e 71'2

Signi.fica ivamcnLe, o "premi�r" I 191ft, COl1lsl1rlllÍlrá um eN'CO Lrian-
l± 7: AUee allL1JnC10H (} acol'rlo llla,s ves- g-lllal' ria Alemrunlla, cOllisi,elpl'arl,a

Neves, illiLeligemJue jor'l1aliSILa ·c pes-l Sessões Elegontes peras das ekicõf's franc'0�as. nas pelo., l.ll"iolrlDilc'os como a fonLe elas
soa mUlLo ,es.t,llfia,da nas nossos HOl'ál'io allel'ado em yi,l'l,ude do quais VioE'nt. Am'io], do Pariido gUClrna,s.
meios soc.i'a,�s. I Cinc OdeQl1 achar-,se l',equi'siltado .

8qci.alis'la Fral1cê,�, foi eletlo pre- A alian�.a senl um desce,ndenle
,COl'iTRATO DE CASAMENTO: i para as ele,içõe.s siel'enle, dil'E'lt!o .da "EnLenlle Go.rdialit<" de

,Com 'a gl8QlIt,il ISffilhorilta Luci 10) - A Ma:r-cha da Vida -no 45
, A Grã-BrrE',lla,nha a:mmciou o 1901\, que foi co,ns,idera,da l,e'l'mina-

Ba.uer, ,fi,lha do ',sr. AfIíno Bane,r e:, - N'ac. COOI)era,LilVa. \

plano drepoi,s de vál'ials cons'ulLas da com a queda da F1rança, om ..

e:xma. sra.; lajustou nupci:a.s ajO-12°) - Fax ·Ai.l'plan 1\'ews 28x104 com Leon Blllm, "pl'emiE'fl''' Soocia- 1940.
-

vem Ce,sa,r RJa:mos, filho do srr. An-I - Aluali,da,d,es. lbla escolhido para servi,r d L1l'an- TOIlimas lie.[a.cões COO11 a Franc,a
tônio Ramos, ambos re,si,denLe's em

I
3°) � Daüd Niyen - P.enelope te algumas s.emanas .

como chef,e, têm Isi:do a ped,ra angul-aw dia poli-
Hajaí. \Va,rcl - Raymond HUl1- .in[ieri'Jlio do govêr'lJoQ f�·a.l}io&s. I ti,c,a il11JlIE'['n a cjronal briJLalni,ca nesl'e

Os noi'v'os t.êm sido muiJto cum- ,uey -;- Billy Har(;nell Acred�ta-.se na Grã-Bl'Cl1.,anha qüe' S.éOlllo.
"-

pTimenladolS pie,Lo a,uspióoso a.con-I em:

tecime1Jlto. 'l'f:JIPERA DE AÇO

se cruzeiros aquele que extraviar oll

norticdla, a Impr,em,sa Naciona.l va.i inutilizar o Certificado de _ Reser
edi'bar !iv['()ts did:á.tieos que s'erão vista".
vendido,s' á razão de um terÇiO do (Art. 129 da Lei do Serviço Mili-

seu cLls'lo aLuaI 'DaiS [jrvl'Iarilas. tar).

RITZ - As 2 horas
Matinée Chie

- Cme Jornal Informativo
- Nacíonal,

- O Jogo da Assistenoía
-IDesenho.

- T.�>ê.s Vivas ás Pequenas i
- Shm,'t colorido,

I

- Dermis Okeef'e - Mischa
Auer - ,em:

CHUTANDO 1111LHõE:S
Oensuea : - LIVRE.

P.n�ço: Cr_$ 2,40.

._--------

ELE �ACOMPANHA SÕZINHO
A MARCHA DO TEMPO

o tempo corre e Fortíssimo ossi-
I

"Quem extraviar ou inutilizar o

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 100

nala, com rigorosa Precisão, "

suo marcha. Não lhe dá traba

lho, porque dá corda o si rnes

mo e se protege sózinho, pois é

Automático, anti-magnético' e o pro-·

,!." .1.
i·

va de choques. Fortíssimo lhe ofe-
_,. ,. ,.�- �.".. -."��

reçe, á qualquer hora. o hora certa:-

ANTI-MAGNÉTICO I N O X I D Á V E L

ANTI-CHOQUES L U M I N.() S O
I ,RELOGIO SUlCO COM 17 RUBIS

I:\TTERNADTONAL F. C.

do' dr Sa.nJa 03lLrul'i,na sendo uma

na Escola Nacional de Agronomia
e outru na Escola Nacional de Ve-
terinat-ia.
O" candídauos do Estado

j,nd icados pelo Governo mediante
escolha entre estudemtes, que, a

sou cr ítér!o, se e.I1combr�Il{ em si

í.uução fíuancesra menos fálvora
yel e. de<sde qu'c ,tanham Logrado
apl·oY.a<:ão nos COllCl1l'SOS de habi

li'Cação em eSDabe],ec1:memltos, de
rm'úno r.c.oonheódos pelo G9verno
Fooeral e de. aCQil'do com o cliospOos
lo na P'odaria MinilS!L'El!'ilal n. 821.
de 13 dr drz.E',mbro de 19�6, publi
cada á págilllra 16.467, do Diário

Oficial, elo dia 16 ele'Solle mês, e ano.
.

-

Dr .. Roldão
Consoni

reassumiu 5,ua clínico"

Convocação
R8Iali'zar-se-á domingo di,' 26 do

cOorrE'DlLe á,s 15 horas da L:�rdte na

séele do I. F. C . .s'ito á nua Generlll!
BirLbelncom�L nO 43, a eleicão para
nova d il'e,bo.l'ia que Degilrá os desti
no.s do tClrurbe dU.l'IanrLe '00 pelTÍüdo d,e

19!t7 e 1948. Para a mesma, ficam

corrv,o.ca d OIS os
-

:;:,ócios e joogoo(Jres
desta. ag;rem�acão.

Fllo:ria,nópó.[is, '18 de j.arrl!Ciil'O doe

1947,
Jorg;e Miglllel, SoeúBt,ári'().

Envie ao seu amigo distante
um :número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim

esturá contribuinclo para
maior difusão cultura;l

de nossa terra

Dr. ARAUJ·QI
OLHOS :..... OUVIDOS -

NARIS -- GARGANTA
Reiniciou sua clínico.

Secretaria de Segurança Pública

\
j,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO- omlngo

DR. SAVAS LAcERDA
Ii.ümca médico-cirúrgica de Olho.
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
,

- contato
!ZlDlf8lJLTóItIO - Felipe Sclmll·

dt, 8. Das 14 às 18 noras.
_ID&NCIA - Conselheiro ....

, fra, 77.
TELEFONES 1418 e 120.

AUlente
I DI. ARMANDO VAL2RIO

DE ASSIS

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -, vias Urinárias -

Doenças dos L."1 testlnos, réto e
anus\ - .Hemorroídas. Tratamen

to da coUte ameblana.

"Islo�,erapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 Ila
.. • tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos, 66:
'

f:oxi.. 1067

DR. MADEIRA NEVES
M�IUco especialista' em DOENÇAS

DOS OLHO!!
CUrso de Aperfelçoamerlto e Lon
ga Prãtíca no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO,
Rua Jo:lo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, .58

DR. A. SANTAELLA,
'(Diplomado pela Faculdade Na·
elonal de Medicina da Unlverslda
4. do Brasil). Médico por concur
ao do Serviço Nacional de Doen
.... Mentais. Ex Interno da Senti
Cua

.

de Misericórdia, e Hospital
Paiqufitrko do Rio na Capital I'.

deral
'

OLINICA Mil:Dlf'A - DOENCA"
NERVOSA8

•

- Consultófrlo: Edlflclo Am6UI
NE.-O

- Rua Felipe Schmldt. Consulta.
Das 15 ãs 18 horas -

"'idência: Rua Alvaro de CarTA
lho nO 18 - F'lorlanópoUs.

DR. BIASE FARACO

Médico-chefe do Serviço de SífHi�

do Centeo de Saúde

DOENÇAS DE SE'NHORAS -

SfFliLLS AFEOÇõES DA

PELE - RAIOS lJNFRA-VER
MEUHOS E ULTEAS-VIOLETAS
Cons.: '!lo Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. .Iadrne Câmar'a, 46

, FONE 1648
'

.
,

.REP'RESENTANTES
(EM TODAS AS' CIDADES DO BRASIL)

A EMPREZA EDIFICADORA BRASIL, precisa de representantes em todas as cidades
do paiz. Otirn as condições. Plano muito aceitavel. Peçam informações sem compromisso

à Rua São Bento, 260, - 10 andar. São Paulo - Capital. D;: ambos os sexos. l

"

_ Serviços de CUnlca Infantil ela
.A.sIIlstêncla Munklpal e de

Caridade
tlLINICA Mil:DICA DE CRIAN(.1AJ1

ADULTOS
OON8ULTóRIO: Rua NllDe. .....
-.cle, 7 (Edifício S. Francl8eo).

•

Consultas das 2 às 6 horltS
IlESIDltNCIA: Rua :tÇ,raréchal Guio

lherme, 15 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
VDUTRGIA GERAL - ALTA CJ.
.URGIA - MOLil:STIAS Dili ...
.' .. NHORAS �o PARTOS ...

I"onnado pela Faculdade de Mec1l·
clnna 'da Uníversídade de SAo

ftulo, onde foi assistente por' ..... '"
ISÕII anos do Serviço Clr1lrgico 110

Prof. Allplo Correia Neto'
Drurgla do estômago e vias bl·
1IU'es, intestinos delgado e grouo.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovários e trompas, Varlco
wle, hldrocele, varízes e herDAI

CONSULTAS:
dali 2 àll 5 horas, à Rua Feipe
khmidt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso). Tel. 1.598.
\SJIl8ID1ilNCIA: Rua Esteves JU·

nlor. 179; Tel. M 7M
'

DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MtDICA EM GERAL
'Ooe1tças dos órgãos internos, especial>

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe nervo•.
Doenças 'de senhocas -' Partos.

Consultas diàriamente das 15 l. 1.
boras.

Atende chamado. a qualquer ho....
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 7Q:!

qSID�NCIA: Avenida Trompo...kI.
62. FOlIe 766

D�. MÁRIO .WENDHAUsqDWettw do Hosf>1.tal "Nerê.. J:(amos"
CLfNICA M�DICA DE; ADULTOS

E CRIANÇAS
CcmauJtórío: R. Visconde de Ouro
PRto, 2 - esq. da Praça 15 de No
•_bro \alto. da "Belo Horizonte")

Tel. 1545
Con.ulta.: da. 4 às 6 bora••
Jleaídêncla: R. Felipe Schmidt, la

- Fone manual 81:!

DR. LINS NEVES

LOCAIS I

Dr. CLARNO
I GALLETTI
ADVOGADO

G.

Crime e' cível
Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Título. Dealarat6rios

E.orit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Re.id. -- Rua Tiradentea 47. IFONE' _. 1468

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.46'1
Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício 1. A. P. díl Estiva)

Telefone M. 8'34

ISENTAS DE
IMPOSTO
Rio, (A. N.' -·0 mnus-

tro da Fazenda, €offi Jnstruções
aos ohe.fe1s 'de. repartições a

duaneíras, detel1m�n'ou� que o

cimento Portland ou tomano,
hem como ferramentas agrí
colas, máquinas para lavoura
e outros rnateriaís isentos de
dtreitos de imuportação, embar
cados em navi-os que deixaram
os portos de origem até 31 de
dezembro úLtimo, deverão ser

desembarcados com aqueles
J<a,vores aduaneiros" tomadas
as devidas cautelas, fiscais.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha'Marinhai 16
.,

Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clíndco e operador

Consultório: Rua Vdtor Meírcles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

Vendem-se
Uma sala de jantar completa.
uma mesa de copa, uma flesa
pequena de 'casinha com

cadeiras,
Ver e tratar ria Avenida

Rio Branco nO 19J.
,

,

M�RI\1JILHOS�S

74,555
18;50
0.,752
0,4361
0,5968
5.i496
4,3224
4,5094
10,2778
3,85'5

*,

(J uuúot estóque
O mais lindo
sortimento

A maior organiza ....

ção de vendas pelo
leembolso postal.

C â m bi O

CURSO DE MOTORISTA

Libra

(;eDolar U$S
Escudo Esc
Peso Boliviano BIv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco' Suíço Sw.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$ú
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
Franco Francês Fr.fr.
Marco Vm/3
Florim FIs
Franco Belga Blg 0,4271

TaKas fornecidas pela agêncial do Banco
.

sem confirmação
-------

Compre seu certe pelo ines
mo pre�o do ataEado pau
lista. Eniamos amoslras.

*

REPfiESENTANTES: Aceitamos
ativos e experientes de ambos.
'Js sexos. Exigimos idoneidade.

Serviço de Pronto
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profrssronal

Teoria e prática - conhecimento do motor .

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola '-47 ..77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OS6RIO, 40.

MOEDAS I SIMBO- I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

0,155&

0,4221
do Brasil,

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Palra o seu dínpmo ou

motor de arranco

fi. . (,0 OFICINA ENALDA
E'C'''''o-RadiC�\eô''\ Rua Conselheiro Mafra

', n_e_._9_4 _

COMPANHIA •ALIANÇA DA BAtA·
,...lati. .. 117. - 16t1.: • AJ'.
DCElmIO,. • T:a.A.1I8POBnl

Cifras do ,Baianço de 1944:

....... ·--�·- ........ "",.,M""·

AGRA'DECIMENTO

75,4416
18,72
0,761
0,4457
0,6039
5,2109
4.3738
4,5967
10,6062
3,9008
1,7146
0,1574

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

I VODcentràcão de

'11f���!!.lbe1E��) _ I�for-
ma-se que grandes contingen
tes de torças de guerrilheiros
estão se concentrando no vale
do rio Vardar. Destruíram e.s

tas forç�s duas pontes rodo-
víárias entre Píghf e Phanos
e uma terceira em Gumenitza. A f '1' d J li E W

.

iki
"

T taoues d
. s ami las e u 10 e ,rnesto OJCI 1ewICZ, netos e

res at)aques 'e semenos Jorn- . . A I

portâncía Se verificaram na bisneto. : �lza Ruhland, e filho agradecem � todas, as pe�soa�
'I'essália e 15 direíeístas foram I que aesístiram e acompanhararn sua, mae", �vo e bisavó- I
capturados em aldeias de um CAMILA JONAS WOJCIKIEWICZ, a sua ultima morad'l e

dístríto da Larísa, durante a] convidam-nas para o ato religioso a celebrar-se a 19 do cor-·

primeira, quinzena de janeiro. rente, na igrefa protestante. I

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5�978Aol,755.97

67 .053�245,30
142'.176.603,80

•

·
'

Sillistros pagos nos últimos li) anal

Responsabilidadea

I!
I"

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

I, ,"A C··'.'-"I-rA%.riaJriIII
Fabricante e distrihuidores das afamadas con-

.

'11 '11 fecções "DISTINTAD e RIVET, Possue um gran-
de sortimento de casemiras" riscados, brins

'1 . '\ bons e�b�rato.� algodões, ;mo:rh:�s e aviame.,nto.
. . pal'a alfalotes. que recebe dlretament�' da.

I melhore. fábrica.. A Caso ·A CAPITAU- chama a' ateng50 do. Sni.: Com�rclaDt.., .do�i�terior no' sentido de. lhe fazerernt.:uma
vJ"'�"''- iietuorem '.�. cor!"J,.��-� MAT�IZ em. Flarlan6poh•• ��FILIAI9"em.(Blumenau e LaJe••

Diretores:
.

Dr, Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr;
e José Abreu»

•

98.687.816,30
76.736.40! .306,20

de Carvalho. Dr. Francisco

Joaqtlim Barreto de Araujo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Eis a última mentira udenista: o ex ...presidente Getulio Vargas mandara votar no sr, Irineu IJnrnti81(�eR
Mentira dolorosa para 08 próprios udenistas· que a conceberam,' por que nela estaa confissão dô'
fraqueza' que lhes vai pelo partido eln decomposição. Antes de apelarem para o prestígio do criador
da leu!slaçáo social ti�abalbjs ta, os me�lirosos da U.D.N. deveriam recompôr os retratos' que quebril-'
ram ha menos.de um ano! Us uden,lstas sabdID Que o senador Ueiulio

.

Vargas aprovou o
. acôr�o\!

entre o P.8.D. e o P.T•.H. e al menJiI'a que espalham constiiue por isso mais uma -calunia, contta�i
a 'honradez de quem nunca faltou à sua palavra! .

.

4s ornas catarinenses, hojrl, provarão que a melfiira, ainda desta vez, não vence0 ...

P..R. P.Veemente. prutesto do

Um crime que D·ãa ficará impune
.

.

Pelo senhor José Maria Cardoso da Veiga" presídenre do
Diretório Estadual dia P. R. P. em. Santa Catarina, foi dístrí
buído aos diretóri-os munící.país daquele Partido, a. seguinte
no-ta: \

,

"O parnido de Representação Popular, pelo seu Presidente
abaixo asstnado, denuncia ao eleítorado livre de Santa Cata
rina, os, processos indecorosos qus estão sendo postos em prá
tica, na ultima p_ora,. pela União Democrática .Nacíonal, nesta

Nos estertores da derrota, sentindo a repulsa dl(). eleitorado livre e campanha eleitoral. '

consciente de Santa Catarina, os udenistas lançaram, ontem, mãos do Ontem, em Joínvíle, Iíderes da' UDN, como o dr. Plácido
seu último recurso, isto é, da última infâmia. de Oliveira, dr. João Colin, sr. Arnaldo Luz e outros ás onze

A população de F'lor iané pohs, gente de boa fé e, :por isso mesmo, I.oras da noite, nas proximidades' de Pirabeirabk atacaram os

desprevenida contra a insídia, a mentira, a calúnia, foi colhida de sur- companheiros populfstas .Gilson Viana e Wa.ldemar Cereal, este
Fresa anee a notícia falsa espalhada pelos udenistas de que o senador ultimo delegado. do Par-tido, arrancando-lhes todo o material de
Getúlio {Vargas teria aconselhado seus amigos a votar no candidato da propaganda que transportavam. Sob a� maiores ameaças. Este
U. D. N. ! fato delpJlorav·el, repercutiu, profundamente, em todos os círcu-

Passados, entretanto, {JS primeiros instantes, os f lortancpo litanos los s:ociais e pclicíoos de Joinvile,
foram-se refazendo, pouco a pouco, da impressão que a mentirosa no- ,Além disso, a UDN. vem forjando boletins, segundo 0-8

tícía lhes causava. E a reação. foi digna r.!e um florianopolense ! quais O nosso candídat., não é o dr. Carlos Sada, mas sim 'Ü sr.

E não poderia 'deixar de 'ser assim! Digam os udenístas tudo o que
Irineu Bornhausen. Não satisfeitos ainda com recursos de tais

quiserenr[ mas não cometam nunca a leviandade de perturbar a figura métodos revoltantes, a UDN. tem feito endereçar aos Diretó
serena, !Ímpar, de Getúlio Vargas, .que os brasileiros agradecidos colo- rios do interior do Parcído de Representaçâo Popular, um te-

� caram no coração. legrarna mtstitícador com UlS'O indevido da própria assínatura
.

Mais uma vez ficou exuberantemente patenteada a má fé, a intriga, do' presldente do Direaórío Estadual do PRP. e em que é utí
a mentira, com que a U. D. N. procura salvar-se de uma. derrota que já Iízado O nome do preclaro Presidente do PRP., sr. Plínio Sal- ,

foi selada pelos catarinenses ! gado. 'I'rata-se de um verdadearn crime eleitoral, que não po-
Como poderia o senhor Getúlio Vargas apoiar uma corrente po líti- derá {toar impune.

ta que lhe atassalhou o quanto poude o nome e .o govêrno '? A essa mes- Atenção O candidato dó' Partido de Representação Po-
ma corrente que, ainda há bem pouco, o apontava como o "execrando pular IVO Governo do Estado é o dr. Carlos Sada."
ditador"? A essa facção partidária cujos chefes assistiam, impassíveis e

sorridentes, há pouco mais de um ano, seus cor-rel igionárfos quebrarem
o retrato do ex-Presidente em plena praça pública? Com' que direito
querem os udenistas o apôio do !Sr. GetúHo Vargas? Como poderia !O ex

presidente Getúlio Vargas apoiá-los?

..

I '

I

III

FlorI8n6poH',19 de "aneiro de 1947

.A ULTIMA INFAMIA

Nunca! Getúlio Vargas .jamais desmereceria o conceito
.têm 'os catarinenses.

A U. D. N., com essa atitude, antes de desaparecer selou suas ativi
dades com' mais uma infâmia. Foi essa, estejam certos, a última.

A. DAMASCENO

em que o

Novamente desmascarados
Da Secretaria do P. '.r. B., secf,ião Ide �anta Catar!na, rece

bemos formal desmentido à manchette de ontem do "Diário
da Tard�", segundo a qual o sr. Abelardo Lu'z de Oliveh'a,
candidato a deputado e presidente do diretório do .Partido '.rl'a
balhista em Mafra, teria aderido à U. D. N.

)Iesmo não houvesse o 'sr. Abelardo Luiz de Oliveira des
mentido categ'óricamente tal manchette, .não se poderia jamais
duvidar da palavra do candidato :petebista, incapaz de uma in

<ligluidade, -graças ao seu caráter ilibado.
'. É, pois, mais uma ,mentira do "Diário" que se desmascarai'

Não será aumentado 'o! preço
-das

•

':' CA'.rARINENSE: Estás hoje, nêste momento,
* ." fl"elnte ,á frente com o :futuro da 'tua terra, o que

vale dizer que estás em face do teu futuro. 'O teu voto
é inteiramente secreto, e totalmeute soberano. Lem
bra-te disso agora, e decide 'com concíêncía e certeza,
quem deve governar o nosso "Estado.

Esquece prop·ag'andas, esquece tudo ,para llensa
res ag'ora, apenas, sómente, Ique o ,g·over.nador de San
t.a A,;"'tarina, vai sair do teu voto e 'portant.o, os' desti
nos do Estado se acham nesse momento dependendo
da t.ua decisão, certa ou en·ada.

Aderbal Ramos da Silva é uma certeza de que
quando necessitares d.e justiça poderás subir Ias e�ca
das do ,Palácio do Govêl'no para buscá-la, de cabeça
erg'uida le sem te humilhares com apadrinhamentos.

Aderbal Ramos d·a ISilva é uma certeza de que
não ]layerá protecionismos políticos' nem ,desvio dos

din]leiros do povo. • .

Adel'bal ;Ramos da ,silva é uma certeza de liber
dade completa, de liberdade de opinião, de. ação, e �e

prog'l'esso individual, dentro sempre da honestidade e

.Tustiça.
Pensa muito, PO\S; l;eflete bastante, antes de fe

chares lO envelope com o teu voto. A .tua ,deliberaç.ão�
uma vez 'tomada é irrevo,g·ável. Vota, pois, no candi
datio clue é '0 teu candidato, o candidato do Povo :__

Aderbal Ramos da Silva - e Jamais II} arre:{)endimen
to por .uma decisão errada)1o 'dia de hoje, te cheg'ará
à conciênda.

Rosetando ...

passagens
•

Em nossa .edição de '12 do corrente desmentimos, categ'ori
camente, o bóato espalhado pelos udenistas, seg'undo o qual
o preço !das passagens da linha Florianópolis-Est.reito seria
aumentado.

Ontem, entretanto, os da U. D. N., num ultimo esforço
para ,evitar que a derrota que se aproxi'ma seja �spet.acular,
�oltaram a espalhar o mesmo boato.

Estejam, não obstante, os residentes no distrito do Es

treito, certos de que é mais umá das verg'onhosas .mentiras de
nossos adversários. O preço das passagens - 'autorizou-nos a

dizer a direcão da Emprêsa - não será Rumentad·o.
.

,

De prontidão fôrças armadas

Que o povo veja J
o 8-e-' I

"Governo- é geve rn o enq uaoto o

povo quiser". Ei:8 uma v' .iidade
JjH'ol'Ulnldal Qutm .n, aí'ír-mou foi :�

giI1aJl1Ide ta-íbuno g,aucho, Gasl''ti'
SilN·edira MI31�tifI1is. O ,'plá.g·io po»

3i<iI:u;i cometido, por fogoso udenis-·

ta, não, tem aplicação no seu ea

SO, porque prova contra 'a UDN e

os seus mais ,emill118l11tes· próceres, ':
"Governo é governo ·enquanto.()
povo- quiser." Exemplos : 24 de"
outubro de 1930 e 2 de dezembro
€Is 1:9:i5! RJemembcr'?

......

A ulltirna mia diz a propaganda
udenusta, será a que, hoje, votac

nos seus caod idades. Boato! Purn .

boato 1 Ninguém mais se conforma
com as antigas ,e vergonhosas cou-.
fusões á ponta dos cinemas c dos·

ônibus.

* udenismo, reduziu-se a um..

Iimão espremido. Não tem mais
sumo. A uhtinna gota, ainda clonti-·

nha um nncróbio ela velha menta

Da, na 'afilrmação de que o dr•.

AdJertbal JiJamos, si venc.edo,r, mu

darila a ·Capirlal paDa outro ponto·
do.ES'Lado.

ESlSla boba<g'em meT,ec'eu f.ormaL

desme�1iLido dro h�Lul'O .g-ov'ennadOI'....
Af'tnal, 8Sls'a g1ell1lLe com a oabeca
i,Iliôh!a,da como e.stá, não pode pen-··
sar..

Só djz saudi,clfliS.·
A Vlerd3!de, pOll'ém, é eiSJba: - si

o 0111tN fosse el'e.ilto, mudaria a

CaipilLal pana o infel1no, oam aos re�-·

pectivaJS kês usinas, pa,ra 'alfileu-'
Lar as caldleilras do Tjll1lhaso.
A UDN. ·elSltá 'prevem.ÚlIdo 'Üs� S,�Ut

cloI'l�elilg'iolnárilos, a titulo d,e des� �_.

dida, que a fUa de hojle, nas el -

ções, 'Será a u�Liillla. del,els. E' ( le'

€I'epoils de !1uva! d'e'r1'OlLa
.

a UDN it---

caTá defi:ruiILi,vlamenLe leinfilei1'8:!Àl.
no numero· düs mantos'..
Paz á s,ua· alma.!

as

RIO, 18 (A. N.) - As fôrças arma.das de terra, mar e ar

rece�eram instruções dos l'espectivos", ministros para ,ficarem

de sobreavis.o e prontiqão em todo o teritório nacional, a par
tir' da meia noite de hoje até à !1lleia lloite d.o dia 19. Os milita

l'es liceln_ciados ou dispensados do serviço receberam ordens de

I'eto�'narelll a seus postos, inclusive os titulares das nspectivas
past�s, que permanecerão em seus g'abinetes, nestas últimas 24

llOl'aS';---afim de ,det.erminarem :as providências que se fizerem
llecessárias ;para a manutenção (la ordem e da liberdade duran

te o lpleito' do Pl'óximo doming·o. Os altos ,comandos permane
(,erão em lig'ação entre si, completando, lassim, um conjunto de

11letlidas que aseg'urem a tranquilidade da. população e o pleno
êxito do pleito eleitoral que se avizinha.

glLlÍ!nLe que é a mais ri,gol'Oi!:la
e ,ex'aLa ,expre'8são dia', ve:nda

de, réspleil[,o á oonduLa da po
lici.a 1110 f'nwas'Sado ,colllf.hto

que os udmüsLa,s toota'I1a�
p110mo.Vlel' no di'a 1.6, na Con-
f,ei-Laria Chiqui,nho: "A Üipi- y

ilüão IJiUbli1c'3! é 'lmai!1JÍilrliB ·em

afilI1mar que a conduta dia po-

1Í1cia mer.ec,e os m31i,g oalolro:sCls

a.pl'alusos, poi's na i(j'ecilsão oom

que agi u po.ud e l'eslLabel'ecer a

diz que a condnta da policia·
merece os mais Cal01'()SOS'

a.plausos."
Que ° povo veja a éLi'Cla cLes-

,SfliS jorrnlal i!s,0a!s. Lsohlfll1 Da.la�
vra.s paTa armar efe.tto.

O mai,s 1nter,8:ssanLe é notar

qu.e, a.lllt,e-onl't:em, o "Diláril()"
lafirmav;a qu.e, no confJi.Lo

'ahm�fa,d'o ptel,a poiliciln" 'só os:

llIdemi:s,f.rus havülim sido nrtilngi
dOIS. Onlf)em, no �entJan[Lo-, es

ql1'e.c�dp>· da mel1lbra da; vés

piera, ! cOIllfelSls'a que "os po,li
ciai,g" eSpal1lCa'l�am, indisc1'imi

nalm�nte, Jt:odo,s o.S que' rc1li no'

mOl11lef' Lo s'e a-ohaVla\ll1."·
Salve )�1el

Só a� g,uerra
resolverá
P(l1'is, 18 (U. P�) - o ministra

elds Colonias, sr. ,l:loutet, decla1'Ou'

que a F'1'anç(l. necessitava. imedia
lamente ele 150.000 homens afim
de dominar a revolta elos vietna-
meses. Disse F'oulet, q1//e atual
mente existem apenas ·116.000 ho

mens' na Indo China. Falando pe

rante o Conselho de Defesa Na

ciónal,' MÓ1ttel
.

asseverou que não·
. havia O1ttro meio de resolver a

I clispttta na Indo Chúia do qne nma
.

clecistio militar.'

A Grande Síria
Damas'co; 17 (U. P.) - A candi'

daJtm�a dó "'emilI'''' Fayca.1 ao ILronQ'
ela Grande Si.ria, que Sle,ri:a f'orn'la-·
da peita rieunião dos povos' ara'belS

elw vái',i,o:s Bstados, f,oi, calLegodca,..
mente de"Il1enLida IllUo!l1 cOilllunica-·
do dia le-gaçâJo dia ArábiJa Saudita•. ,

Oil'dIElm, som

la.menluavei.s. "

O "Di,ário", de .onLem, na

vqlJ.upila de COnfllil1ICJilr para
inLrilgar, 'urunüou a nOI5;sa fra

se e pubU,cou i,sto: "O EsLa.;do"

hajle, ao irniVr,s de defe'l1Ider os

populM',es �l1'ocen.tem8lIlite mal

t,rata,d.os pm' a.qu/ElIlla tr'ucul�n
cia de,. cal'á:t.er eSltadonovista,

\.,
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