
Irineú

460

1.114'

1.46()'

3.752,

1.273

1918

1.5'7]
1.609

5.431

731

1.619

V�68
1.569

929

Resultado eenheeide até
• 18 horas de��onhm Aderbal
as

•
..

Ramos da Silva, 45.137:i Irineu Bornhausen, 40.798.
I

Difere,nça pr� Aderbal: 4.439.
1"-

,
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Os Estados -Unidos da-Europa
MOSCOU,2.'1 (A, P.) - "A idéia da formação dos Estados Unidos·

da Europa ioculta fins que seus defensores vnão querem' confessar." Foi

o que afirmou. a emiseora Ide �lloscou. S'egtt'ndo a mesma \fonte, essa

defesa dos ideais do cristiamismor-representa :'uma tentativa rPam colocar;

a Europa novamente sob· tutela da Igreja.
'

/

-Apuração
'

final
Já foi concluida a apuração nas .seguíntes z�nas eleltorals s

Araquari .

Bíguaçú .

Brusque . � .

Caçador e Videira .. , .

Creseíüma .. _ .

Curttlbnnos .
'

Ibirama . :. ..'
Indaíal .

.

Aderbol.

1.057

1.191

2.296

2.417

2.668

1.594

1.169

1.609

,3.217

2.486

897

974

1.470

1.5�7

Os numeros apresentam uma diferença pró Aderbal, de

728 votos.

Mendosa, 23 (D. P.) - A polícia

daqui, descobriu ioÍnlpoI1tante contra
bando de OUl'O, que tentava se in

troduzír na Argentina, .procedente
do Chide. O comunicado destr-ibuido

pelas autor-idades policiais expres-

sa que o cbauíf'er de uma compa-

nhia transandina foi preso em Denunciou o c8ndi-
í'la,gra.n:l.e aqui no momento em

��<C!

que enbregava á Isao Ghener, dois

dat,O petobl·stapacotes com o LotaI de niil moedas li

de ouro chil8ll1a, no valor de 100 .� "

pesos argmlLinos cada tlma o que Rio, 23 (A. N.)' - O sr. Antônio'

repres,enla um lQtal de 100.000 pe- Peréira Morucir, candidato a pos1to

sos, F'Üi atml'ado que o, mesmo legislaJtivo na Bruhia, a'caba d'e

chauHer nas oito viage,ns anterio- aJpresentar ao T. S. E., denuncia

res, havia ,trazido moe.d-as d,e ouro Dontra o· sr. JOoel P,l'esidio, candi

do Chile, 110 valor total de 600.000 dato á deputado pelo P. T. B.,

pesÜ's argentinos, sendo esses con- baiaJno. Segundo. a doou'I1cia, o srr.

lrabandos envia'dos .da Chile por Pl'e'sidio, diretor do D. I. P., no

Jaime Fuchet e destinrudo:s a lSél:c gover1no Vargas, teria violrudo a

Ghener e PabIo Clikamn, para disposição eÀ1Ill'ElSsa do C6.digo

Memdo,sa, s'endo em seguida trélins- EbeiLora.!, fazendo pro'P'aganda das

�OI1ta,do's paTa Baires, 500 mil moe- eleições, após 00 EmDerramooto do

drus. A poJi.cia prOic,ura deswbrir p.razo estipulaido ,8Il11 lei, e horas·

agor'a 011 traJS pessoas em lVle'Ildo,sa antes do .pleito de domiJbgo.
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O processo contra· o P.C.H. NP!"��3��:r��Jl�,r!�i'_
RIO 23 (A N) _ ffi �,� , ,-

. .

.

listas .dissidentes da facção Sara-

, ",.
soava na manha de hOJe, no T

..
S. E o gaL não participarão do novo ga-

procurador da. Re,�ubllca Alceu Barbedo que .eslta íunclonando

I binete.,.
A decisão f'oi domada hoje

noprocesso de pedido de cancelamento dlo regístro do PCB. In- á tarde na reunião da direção do

terrogad., pela reportagem do Dia e Noite, Informou o Sir. Bar- paotído.
bedo que deverá receber o respectívo processo ainda hoje, afim

de examiná-lo mínucíosameme. Adia'l1tou que sóments depois O Iuiuroo d�
d€sse Dr'abalho, o T. S. E. juJ.g1arã o caso,

I u

O proletario bra�ileir'-o-é-d-e-�o-c-r,a-ti-,�� AL��d����.aP.) os

RIO, 23 (A. N.) - OUVIdo pela reportagem sobre as atívi- britânicos completaram um

dades oormmístas, o mínlstmo do Tr.abalho assim 'se expressou: projeto de plamo referente ao

- "T,enhb a impressão de que a grande maíonía do pro- flU/turo da Alemanha, O plano

Ietartado rião e.' a.depta da ditadura oomundeta, Pl"Ofes�.an.lC1o, aOI
em questão será apresentado

contrário, as idéias sadías da democracia qUe escames re-es-
ao O�llIselh.o d� Ministros das

.
.

.

Relacoes Exteríorej, dos qua-

trut�ando, dep.ol:s do pr,olo�gado Interregno estadonovísta. O tro grandes, que se reunirão

Partido Comunista, no Brasil, no meu modo de ver o proble- brevemente em Moscou, Os

ma, compõe-se, corno na U.R.S.S., de uma minoria terrível- dois mais importantes pontos

mente combacíva, asuante, a qual exerce suais atfvidades de do plano referente áe preven

proselítísmo 'entre o operariado mais eusceptível d:e s,e deixar ções de qualquer nova agres-

são de Aleman e 310 estabele

arrastar pelas miragens urdidas pelos messias. A Democracia, cimento das condições eaonô-'

porém, há de sobreviver. Nós aceitaremos o deslafilO. dOIS adver- mieas absolutamente de 'paz

sários do regime que o pOViO brasíleíro livremente escolheu. na A1ell1.aruha.
'"

I

E
__

' _n_es_s_a_I_UJt_'a_,_ir_e_m_o_s_a_t_é_o_f_i_m_"_.
o

'_.
,,

__

._ M�lbor PQra a

As eleições na- Polonla paz mundial
.

VARSOVIA, 23 (D. P.) - O dírigente do Partido Camponês da Londres, 23 (U. P.)-Qruan-
to maior a quantidade de tra

tados assinados pelas Nações
Unddas tanto maior serão as

posslbirldades .de paz rmmdíal.

Foi o que afirmou na Câmara

sr. dos C.omuns, o premieI' britâ

rrico Attle. O premieI' fez es�a
decJ,aração ao, defender a idéia

do acôr,do angLo-francês que

S: PAULO, 23 (A. N.) ,-.
A repar,tJagem f,oi �ujjormada de está senido dh,rC1"f'':;_o pelos go

que anula estla Isemana se,ra PO!slto e,m andamento o processo verno", de ambos os paÍ,sés

colIltra o ex-inteil"Ve<nrtor Adhemar dJe Bal'lI'ols. ESrsa infQrmação '-_.
.

Cloincide com ,as dea�a'I"ações do miruiSltro Bellledito COlsta Neto, ar'eve d·os grafl·cos
segundo aIS, qlUa�s, .o pil'iOloesso fiGaTia p'Çl.radlO duranlte o perÍlOão

.

'ele.itor:al, s.6mente tomiàlIldlo-se üOlllhecime:ruto do mesmo após

o pl,e,ito estadUial.

Polónia voltou a af'irmar que as eleições realizadas dornmgo devem

ser anuladas. Se o 1)leito não foi anulado os pantidários de SLani'slaw

hoícotaa-ão o novo Congresso, a reunir-se em fins de fever-eiro,

o
"

processo contra a

AdeIIlar de Barros

Join"ile

Orleães

Rodeio .

São Francisco

'I'ímbó .

Urussanga .

24.632

Contrabando de ouro

23.904

chileno
e em B. Aires, envolvidas no crime,

a apreensão do contranando ínclu

sive algumas casas oorneroiais em

que pante do mesmo foi negociada.

Lond1'es, 23 (D; P.) - O embai�

Xlador do Bralsil neSita ca,pita'l, sr.

LOl1Jdr,es, 23 (D. :p.) Falando Moniz de Ara<gão, não neVlel'Üu o·

ao cornesJlondent,e da Agência teXito do segundo memol'andum

ReuLel's, o. ,Sl'. Moniz de Á<ragãn, brasileiro aos de,l,egados especiais

embaixador do Bras'u nesta capital dos ministros do EX/uerior das qua

declarou ter trazido do RdoO de tro pobencias. O pr�meiro memo

Janeiro. i,nS't1'llçÕeS completas para l'ruIlJdum, ,entregue pelo sr. Hugo'

apr,e,s'ClnLar um segundo memoran- Gouthiler, na ausencia do s,r. Mon�

dum aos delegaidoi> 'esp,e'Üilai,s do.s de ATaJgão, '"erso.u exclusivamen

ministro,s de Exterior daIS quat.ro te sobre ql1'e�tões de proces's'o;

Créditos aos Ministérios

•

Rio, 23 (A. N.) - Ao Dire-Lor da

De'spesa Publica, foram con'Üedidos

os cré.ditos segui.ntes para as fer

rovials a,baixo menciona;délls: Via

!lãa férrea federal I'este brasileiro,

nica 's'erem milttares, fez questão

o sr. Peron de fl'izar - para que

não façam fallsas iIl!verpre,tações
- que a missão não tem objetivos

de or.dem miÜtaI'. '

L'a Paz, 23 (U. P.) - Os

grafioos bolivianos deolara

rám-se em gréve h.oje, exig.in
do alUlillento de ,sal'ár,io. Devido

à greve, tor1llou-se impOis,sÍvel

Rio, 23 (A. N.) - O ministr.o 39.712.500 cruzeiros; Estrruda de a saida dos jIO'rnai.s. Os traba

da FazEillda encaminhou á Grumara Ferro Oentral do Rio Grande do' lhadores das' fábricas, por sua

acompanhaJdo .de uma exposição de Nm1�e, 4:434.450 c.ruzeill'os; Es,Lra- vez, declarar,rum uma greve de

motivos, a mensag-em presid.encia] da' de Fe,rro Bra,ganç'a, 4.617.000 vinte, e quatro hor31s e:m si!llal
-

que cOlloe.de pror,rogação do cré:.. cnlzeil'os; Estrada de Ferro de de prote.st'O oontra a, suspen,sãJo

O B ., AI h'
dito esp'ecial de quinze milhõ,es de Goiaz, 7.010.675 cruzei1;o,s;, Estrada do pagame,Thto de indenização rasl e a paz com a eman a
cl'uzeiros, ao m�ni,stro da Viação, de Ferro de São Luiz á Terezillha, aos empregadols que se reti-

wté o 'ence-rram,ento do e�e,r<Cicj.o doe 9.266.400 cruzeiros; .Reae de Via- r:am y,olll'nv31riameute do em- Londres, 23 (D. P.) - O Brasil povencia's, que atuwlmen�e discu-

1948. '):10' ceal'ense, 15.290,2do oruzeiros; prego.
a,pre·s'entará um segundo memm'uu- tOO1 nesta crupi<tal o trrutrudo d&'

Ri.o, 23 (A. N.) - Foram enca- Est,ra,da de Fer,ro Ba·hla·' a Minas, '
dum aos dele,ga:dos esp,e.ciai.s ,dos paz coon a Alermanha. O novo me-

münhad,rus á Orurnara pelo mini�trl). 6.974.700 cruzeiros.' Concurso dos'EI. minisLro,s do EXiGeria.r das qua'tro mOlramdum .do Bra:sil ,se1tá apr,a-

da Fazenda, mensaglens do p1'es1-
poLencials, que 'agora se reunem sentado esta ta:I1de ou, o mais tar-

dente da R'Elpu'blj,ca acoonpanhadas Nada fOI- revelado UU. a Pe,roo nesta capital, para ellaborar o tra- dar, rumrunhã, 00 diplomata brasi-

de eXipol8ição de motivo:s relaJtivas
Lado de paz wm a Alemanha -. Leiro passou toda a manhã de hoj�'

á abertura de cl'édi,to supllementar Wi31s<hington, 23 (U. P.) B. AÜ'es, 23 (D. P�) - Person d'e� declarou á Ag'ência Reuters, o em- redigindo o documento.

de 68.000 cruzeiros a favo,r do mi- O geneI'laI Manshall teve hoj� clarou á imprellsa ter obtido o con- baixá'dor do Brasil, .sr. Moniz de

nistra qa Justioa e màis o crédito sua seglllnda aonre,rência oom CUl'SO da missão de técnieos dos E.s- Aragão.

especia,f de 307.500 cruz'eiros para o pl'esid1eillte Trull1laJU. Nada foi tados Dnirlos, pl'esidida pelo gene

aLender o pagwmeIl!to de salárioiS I1Bvel,ado sôbne ()S .aSlslU,ntos tra- ral Royal Lord e ,pelo contra-àl

dos al.umo,s da Eswla Profissional t31dos na I'Ie'União. Entr�lmen- miI'a,nLe Flálligam, para a realiza

da Redle de Viação 0earense. tes, reV'eIO'Urs,� que o a,tUJal se- ção do planOo qujrrliquanal argootino.

cre.tá,rioO de mSltado não aoeitou Polo faJto dOIS ohef'es da.mis,são téc

a rEffiJUln'Cia de Derullo Acheson

que aoncoOrdou em permalllecelI'

em seu pios,to, no depart'a;men

to de :msrt:adio, por mais alguns
dias.

.

_"'_.
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O Te�p'(o d�a 1.",;;1
.

,.l(lenor Nunei Pires Abramos a híetóría desta nação, de, _, dão-nos a prova mais pode- Ieira essa mancha que emagrece os

que conta apenas 124 anos de exis- rasa de que somos uma grande na- no8'�os senliménto·s de cidadões li
têncía, - 124 .aIIlOs, qU�, si" repre- cilOIli3.li.d�d� e dle que

_ ha\'�mos de vres de urna pátria livre, essa
I'''O Brasil, nobre atleta do futuro, sentam a velhice para um homem, ser um dia uma naçao gigante. sombra. que. tolda o céo azul d3JS I

.
'Sob:re 11 armadura, resomnando representam a íníeneda para uma 'E' máu cidadão é todo aquele que nossas liberdades, esse stígma de
donme : nacionaãídade, - abramos a nossa não concorée oom todas 3JS SUflJS vergonhas ql{e, queima as, nôssas
'Suas cidades são, apenas écos, híetórta, e o [lIaISIDO, 11 admiração, o

I forças"
com todo o seu patr-iotís- frontes de brasileiros, e que se cha-

Das pulsações de um coração verdadeiro entusiasmo pela terra mo para que êsse dia de luz e de ma - analfabetismo!
enOI1Ill e "1 que nos foi: berço, hão de fazer vi- gloría SIi1, aproxime, deíxando de Seja'mo� brasileiros; ufanemo-

O berço onde abníram os olhos brar em nossos corações de hrasi- ser umac ooisa vaga - como uma nos de' termos nascido nesta terra

� prímeíea iluz da vida tantos ho- Ierros 3JS cordas de todos os senti- ovelha pEirdilda entre duas nuvens feér-ica pela sua grandeza, pelas
mens célebres no valor, no ibále[i:' mentes grandes B gOOElI'lQlS1OS, hão revoltas e negras de tempestade, suas exuberantes riquezas, pelo seu

to, na iluSltraçã:o, que atravessa- dle despertar em nossas almas de .: para ser uma realidade lÜ'iun- céu maravilhoso, pelo seu solo opu
iram e 'a:trfIJV1essam a ,ex,�stêTIJCi,a, dei- brastleiros todas vibrações sonoras f'aníe. lento, pela sua vejetação luxurian
xando aoõs a sua passagem o ,rastro do jubi,J(), todos os hynos glordosos .Para isso, porém, para que todos te, e mostremos a nossa admiração,
luminoso de gigaotescos fre�tosí nIO do patriotismo. 00mQ:ll'effilJdam q.ue· lhes cumpre o nosso amor, a nossa adoração por
pode deixar de ser uma ··�rta Essas páginas, - brilhantes co- êsse dever, é preciso que o livro todos esses ,dons com que a próvida
enorme, uma pátria: respertada, mo a espenanca, luminosas com a seja abento ,di,antle' dle todos os mão. de Deus nos galardou, íns-,
uma patnía

'

opulenta, fé, deslumbmUlÍiE!ls corno a Iíberda- olhos: que as escolas se encham e truindo nossos fdlhos, tornando-os
que 3JS ruais filqucm desertas 'de digríos dos f'avores da providencia
crianças vagabundas: que a can- mandando-us á escola, para onde.
ção alegre das vozes das crianças entrarão �equenos, fracos, tímidos,
nas escolas seja como lima bofeta- e de onde sairão homens prepara
da de luz nas vazies cansadas e dos para todas as lutas.
roucas dos vadios, que, se deixam A escola é o sol bnilhante em céo
hoje empolgar pela' garra feriria da vazu.l e puro ; é o sorr-iso de festa
ígnorancía, para; mais tarde, se- dlJ.s' almas serenas e' boas; é o per
rem asfixiados pelo peso de hrnn- fume !p'eregr�no das rosas das san
Zoe do vícío, peno peso de granito' tas alegr-ias: é o cwh!tico suavís
do anaJ.ema tremendo dia s'Ociiedade. simo da I ibeJ.\d,ade', evO/luinJdo-s,e
Quando virdes, um dia, vossü:;l' em ondas de' haI'monias o'e,lestes

filhoiS mus,traJdos pelos s'eus feitos para (j) infinito, oomo um - sal
nas anmas� nas letras, nas ciências, ve! _ uni,co e s,ublime ruo Sob,era

.

nas artes, nas industrias no oomér- no Cr-eador. l' .
t J_

oio, em, 'tOldos! BS ramos, emfim, d'a A cadeia _ é o \nT,er.no do ba:n-
3Jctivida,de humaUla;' - quando os te, e tem a ponta:: Entrai, mas àei
virdes - fle_lizes pelo seu talem/tn xai lá fóm toda aI esperança todos
desenvo,IVii'do no estudo, cheios de os somho.s de paz, de amor, de veu

fé, ex:uberantes de eSlperanç.as, -

tura, de gloria!
olharem, sürrirndo, para um passa- A ,eSicola, - é 'o templo lumilno,so
do de trabaLho uW: e esperarem o do bem, e 'tem a porta: EIlJtrai, ,e

futuro - com a, cemsciencia ca�ma saiTeis com os olhos oheios de luz, Vida F�minina
düs justos e o coração 3Jbel'to a to- com as 'almas oheirus de amm, com Magazine
dos os s'entimento:s bons, - lem- o coração Icheios de fé, C0111 as PEDRO PAULO MA'H�DO
brai-vos que houve a:Lguem, �o mãos üheiflis de rosa:s! Esporte.

-------------------------------
mais obscurp, o mais humilde ope- É preciso que �s cri3Jnça,s de 110- FARMACIAS DE PLANTÃO
nário do te!Inplo luminoso da insltru- je ,estudem muito ,e -sempre, para MES DE JANEIRO

(
ç'ão em no�sa ter'�a, - que, fiLho de que, no futuro, batalhadores, ,cons- 10 - quarta-f,eira - FlarmáoiQ\
povo, - apontou ao povo, - que é, ciente,s no '(';éllmpo da vida, em,rpr.e- Esperança - Rua Oonselheiro Ma-·
a nação, que é a patria, -. o abys- guem Itoda a sua força, toda a ,sua fra.
mo, h�aJIlte, enorme, s.em fundo, da coragem, t.odo ü .seu ta1emto em 4 - sáJJado - FaIlmácia NelSOD1J\
i,gnoranda, mostrando-lhe, do mes- glorifi.car a pátria ,na paz, porque - Rua F,e1ipe 8chmidt .
mo tempo, as auroras felSltivas e a paz é o"fator mais poderoso do 5 - domingo - Farmácia Nel-··
J'i�dente's, o sol radiamie e beMo, os progresso, é ,preciso que estudem sou - Rua ]1e'L1pe Sohmidt.
explendores suJJlimes do saber. muito, tendo como radiante laba'ro 1 f - sábwrno - Flarmâcia Mo-:.·
Não deixeis de mandar vos'sos o oéo da' :patr,ia, para que, possrum dern.a - Praça 15 de No�embro..

filhos á esco'la; não deix,eis de ins- Viiv,er ,felizes', e cantar, no fim á 12 - ,dümingü - Flarmácia Mo-"

trui-lOls; não deixeis de fa,ze-Ios vida da sua util vÍlda, - o ,CfIJllItiCO dierna - Praça 15' de Novembr�.
uteis; pa'ra que elIes vos bendigam do amür, da crm1Ç:a, da 'eüinsciencia 18 - sáb3Jdo - Faruná0ia St.°p••

um dia, quando s'e vilr,em cercados reta, do ,coração independoote, _1,Autôni'Ü - Rua João PimIto.

p,elo re:spefto da sOüÍ<edade, quando o cantico subhme da Liberi,lade. 19 - domtngo - FaIlmácia Sto.,.
se virem aureal'ados pelos santas Nas. nações .Jivres, na,s nações Antônio - Rnla João Pinto.

bençãos d� paJtI1ia! democrabca's como o Bras,il onde 25 - sáb3Jdo - Farmácia Cata-.-

.
O num'ero de (l)u,alfabetos ainda a divisa é - ü povo pelo p.Qvo, - rinense - Rua Trajano.

sobrepuja de mOldo assombmso o a iglfo'l'ânci,a ,o�nstitue um crime. 26 - domiIlJgo - Farmácia Ca-·

numero dos que sabem ler. \, Termino 'o meu modesto traba- tarinense - Rua 'l1�jano.
É, nooessário, .po�s, todo o

eSfor-llho
-com

.

um ,pensamento de BÜls- O serviço nOIÍJUl'no 'slerá ef,etuadclt·

ço, - e es'se esfüpço -é um dev'er de suet _ "O pOUDO saber nos afasta pela Farmácia Sam-to Antônio sit;&,'
pabriotísmo, para que façamo'S da religião; o muirto saber dela nos á rua João PimIto.

des3JpaI1e,cer de to:da a terra brasi-I aproxima".

Ao dr. Elpfdío Barbosa

CURSO DE,· ,MOTO'RISTA
e

Pronto Socorro de AutomóveisServiço de
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profrssronal

Teoria e

Atendem .. se

GARAGE

prãtica - conhecimento do motor.

chamados para reparos de urgên'cia.·
Auto-Escola J-47.77

UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Curso Antonieta' 'ide Barros
REABERTURA.DAS AULAS Março

M::ttricula das 10 às 12,horas
Dias 22, 24 e 25 alupo. que já frequentaram o CUrIG;

26 e 27 -. alunol novos dos 2°, 30 e 40 anoll.

28 •• alunos novoll do primeiro ano.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.\)00,,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis
._--"" --, --,---�-�._"---,.-

Bôdas de Praia
Convite

IVAN, GILDA MARIA,' LAURO LUIZ, ANA RITA,
IAURO E JAYME, têm o prazer de convidar ás pessôas
de suas relações, para assistirem a missa em ação de gra
ças que farão celebrar dia' "26, domingo, ás 8 horas, no

altar-mór da Catedral Metrôpolitana, por' ocasião das bôdas)
de prata de seus pais;8 'sôgros JAYME E EDITH LINHARES�

,

I

Tenha sempre? em. casa uma garrafinha de
�, '

nPERITI:YO «K NO T»

COMUMICACAO
E X PR E'S SOS U L A M E R I C A NO

E. Figueiredo & Cia. Ltda.
Rua. General qouto de Mag,alhães, 262 •• São Paulo

Transportei de cargal em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temos o praser de comunicar aoa Snrs. camerciantes e ,interellllados
em geral, que a partir de' Jan�iro proximo, pallllaremGS a fazer o

nOI.o serviço de transporte. de cargas diretamente de sAo PAULO a

FLORIANÓPOLIS e vIce-vena, com viagenll regular .emanalment�,

.� em caminhõ8I propries,
Informaçõe com o Snr., GUILHERME' GONÇALVES Q'AVILA
(Agencia G 1:01 de Tranlilportes). rua A.vaz:o de Carva lho,. 2.

Telefone 1.677. _. End. ToJ. «DAVILA»
Florianópolis, 22 ,de Dezembro, de' 1946.

\ ••

\

\

NA-O É, NOCIVO AOS ANIMAIS. 00
i
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�Itimo ato de: um drama vergonhoso
-Com este título, o jornal udenista «Cidade de Blumenau» abria sua primeira págtna,
113 .edíção de 19 do corrente, contestando nossa denúncia quanto ao acôrde secreto
I,entre a U.D.N. e o Partido Comunista. Então, erames taxados de desleais e menti-

rosos. 'Hoje, perguntamos ao eleilnrado católico: com qual dos partidos
.

estava a mentira e a deslealdade?

_ANIVERÁRIOS
Fazem anos hoje:

- a exma. sra. d. Gilda
.Abreu Lima e Silva, espôsa do
;sr. José Eduardo Lima e Sil-

Tte. Maurilio Spaldíng de
Souza

Aniversaríou-ss, ontem, o

isr. Maarrüío Spa1ding de Sou
-za, 10 tenente da nossa Bollíci,a
Militar, onde desfrarta de Largo
eciTaulo de amizades.

Srta. Eudoquia André
Atherino

F1estejamais uma P'I'imaV'era
boje, a srta. E}udoquia André
Atherino, d8ldioadia funcioná-'
:ria púbLica, 'auxiliar da Dele
!gacia do Trihurual de COIll!taS.

Jlen. Sonia Maria
ComemoTla seus natais, ho

je, a meruina Sonia Maria, fi
}ha do s�. Ivo Bande.iTa Corte,
iuncion'ário público.

4 paz com os
«satelites»

Lo:ndr,es, 23 (U. P.) - Um por
ta-voz do �hl1i'stéri,o do EXllerior
,;declarou que o secretáJrio do Ex

;beridr, Ernest Bevin aslsinará os

. traJta>Clos dle paz com .os ex-satéli
tes da Alemanha antes de 10 de
fevereiro como o fez James Byr
n:J!es, IseQr,etário do Estiado norte

·.america,no, oll'terrn,' em Wa,slüngton.
'Espera-se que também os minis
tros do Exterior da França e da

-Russia assinem os a.Judidos Lrata
,dos o()lm anteoedencül. A 10 de fe
Vereirü os tratado.s de paz serão
wssiP'wdos de n()�o. O embaixador
brit2'oico n� Fl:ança, ,Alf'n:d DUfflCooree, ass:mara pela Gra-Breta-
'nha.

'Importante flrma
local vai abrir 'filial
em Lajes
A importante firma C. Ramos &

Cia, desta praça, atendendo ás so

lioitações de seus numerosos fre

gueses, vai instalar uma. filial em

Lages.
Para esse fim seguiram para

aquela cidade, ontem, os srs, Cleo
mildes Ligooki, Alvaro Beck e

Nelcy Waltrích, respeotívamente
gerente, chefe da secção de ven

das e técnico da secção Casa Pratt!
da referida filial. IDado o volume de interesses co

merciais que a firma C. Ramos &

Cia. representa e a solides de sua

organização, e ainda as qualidades
dos funcionários :lOS quars ncarão

afetos os negócios da filial" será
a mesma mais um fator de pro

gresso da Princesa da Serr-a.

REPRESEM,T ANTES LOCAIS
(EM TODAS AS CIDADES DO BRASIL)

A EMPREZA �DIFICADORA BRASIL" precisa de representantes em todas as cidades
do paiz. Otimas 'condições.' Plano muito ace i tav e t Pe çsrn informs-ções sem compromisso

:;i Rua São Bento, 260, -", 10 andar. São Paulo - Capital. De ambos os sexos.

Dr. Roldão
Consoní

reossumiu sua clínica

[!![ijfitn
Catolicismo

C SANTO DO DIA

A VIDA INTEIRA ENTRE

Se você vive numa luta perma
nente entre a saúde e a doença, e
porque talvez tenha o sangue po- .

bre e desvitalizado. E isso significa
que as-suas defesas orgânicas não
estão equilibradas I Dai as gripes
constantes, as dores de cabeça,
a fadiga, a palidez, a debíltda.
de. " Convem, portanto,' reagir
enquanto e tempo J Comece, hoje
mesmo, a révigorar gtseu sangue,
tomando Vinol J Vinol aumenta
as defesas orgãnícas, provoca o

apetite e equilibra o sistema ner
voso. Com Vinol, você se sentírá
mais disposto para o trabalho, vi
goroso e sadio J Vinol é uma feliz
combinação de ferro, fósforo,
cálcio, vitaminas e outros ingre-
díentes de gran

...
valor terapêutico."""'" /.....-:Vinol pode ser to- ::- �
mado em qualquer -

época do ano. Res- �

;:;�d�ua;O:r;;:� �;

Regressou ao Rio
Rio, 23 (A., N.) - P.ela "Cruzei-

ro do Sul" 1'0gressou hoje, proce
dente de São Paulo, o ministro da

Faz.enda. Intenrogado pela repQiI'

tagem, dissle o sr. Correia Castro I.:
que fôra a SãG Paulo descamsar 1
um pouco na sua fazenda, nwa í

'"

séVbendo s'obr,e politica e sobre o �
pleito de São Paulo, além do que I::
eslá publicado nos jornais. O sr. ,.

Correia votou >E�m São Paulo. l�'Não Quiseram I�descarr�gar �
Irlanda, 23 (U. P.) - Os �

estivadores britânicos recusa- �
ram-se a descarregar o navio ltiI

espanhol Mar!a. José. Ex_plica- �
ram os portuarlos que nao es- !Cj
tão dispostos a trabalhar num I
navio fascista. j

corra em suas veias um sangue
mais rico em hemoglobinas. Lem
bre-se de que não há felicidade
completa sem saúde ... Vinol e
uma verdadeira "fonte" de vita

lidade, um tônico para a famí·
lia inteira J E' especialmente re

comendado para os estados de

desnutrição, esgotamento, neu

rastenia, depressão nervosa, ema
grecimento; anemia, fi como au

xiliar na convalescença de doen

ças ou operações. De sabor agra
dável. pode ser ministrado tam
bém às crianças em idade escolar,
que muito aproveitam cem o uso

regular de Vinol, às refeições .

Vinol encontra-se em tôdas as

farmácias e drogarias. Vinol é a

, saúde do sangue I

O VALE DQ ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

-va:
- a menina Marfla, filha do

.sr. João Carvalho Filho.
- .a exma. sra.' Iracema dos

.Anjos.
- a srna, Alice Melrelles.
- o menímo Tadeu, filho do

j1�[eddlÜ Bruno Spoganícz.
- o jovem Jonas Dutra, fi

.Iho do. sr. Gasparíno .Dutra,

.coletor estadual em Floríanó
�polis.

- a srta, Izolína Carupi, fi
.Iho do sr. Orlando Carupí, mú-
-sieo do 140 B. C.

)

- a menina Mimam Lizete
.Plazza.

- -o sr. Paulo Mendonça, 10
-maqutnísta dia nossa Marírrha
.Mereanre.

- a exma. sna, d. Deleídes
-Clímaoo da Silveü:�a, espôsa do
.sr, Moacyr Iguatemy da Síl
-velira, diretor gerente do "Diá
:rio da Tarde".

- o sr, Dr. Aires Gonçalves. Materiais
-

o sr. Manoel Florentino
Machado, .estlmad-, coletor te- estretêqrcOS.deral em Irnbituba.

. Rio, 23 (A. r....) - O presidente
- a srta. .Imá Maria de Sou

da Repuhlica assinou d'ecrelc�s no
-za, tílha do sr. José H. de Sou-

Corrselho d� f�e.gul1a,nça Nacíonal,
.za, e competente professora nomeamdo o coronel da reserva de
-estadual, com funções rua Es-

20-oola Mista de Barreiro. primeira clesse, Bernardino de
casas emMatos Neto e prof, Oton Leonardos,

membros do Conselho Nacional de chamasl"Íi.nas e Metalurgia, srs, Joaquim
da Costa Ribe.irn, ,prof. catedráti- Cordova, 23' (U. P.) - Ocorreu,

co de físic i da Faculdade Nacional nesta cidade, um violento i1WN1-

de Pilosoí''a da Universidade do dio, na zona comercial. Um esta

Brasil, Marcelo ,de Sousa Santos, belecimento comercial situado na

diretor do Departamento de Frsi- esquina das ruas San Martin e

ca, Ciencias e Letras da Uníversi- Nueve cte Jultll'O', tOl1HOU-IS'e posto

dade de S. Paulo, para, sob a pre- das ch�mas >8 apes'aT dos esfOl-ços

sidencia do primeiro, constituirem dos bombeiros, que não tiv�ram

a Comissão de Estudos e Fi,scali- agua em qua'l1tidadle suficieIllLe pa-

'ra dehelar. as ohamaiS, o fog'o pro
zação de lVIitnerais Estrmtégicos, a

qual funcionará JUIlItO ao mesmo pag'ou-,se aos ooifilcios vizimhos,

Conselho de Segura:nça Nacional. destruindo UIlrS vinte estabelie'Üi-

mentos comerciais. Qua:s·e todo Hm

qual'tairão f'();i de.struido pelas
chélJIDas que, d.,pois de l'ong'aIS ho

ras

.

de luta, foram ex:tirrlas. Os

prejui.zos ,3ão célJlcul�ldos. em cinco

miLhõe..s de cruz.eiros.

UrDas retidas
DOS Correios
Rio, 23 (A. N.) - O preSIdente

do diretório do P. T. B. de Parati,
nest,e Estado, telegrafou á Justiça
Elei.toral comuniCélJndo que na

Ag1encia dos Correios local acham

se depositadas" aguàrdando re.mO

çã-o, várias urna,s co.ntendo os vo

tos das el'eições de domingo.

LEIAM' A REVISTA
O VAlE DO ITAJAt

Votos sem legenda
Rio, 23 (A. N.) - Na ultima

reunião do T. S. E., eXalmÍlIlaJIldo a

consulta do_ P. C. B. sobJle a nuli.
dade da,s cédulas contendo os no- -------------

mes dos candidaItos sem a legenda,
foi o 0a'SO assim decidido: quando
a chrupa tiver legenda, o voto será

contado; mws se tiver apenas o

mencionélJdo nome do ca.ndidato,
s'erá cOITlsideraldo ,nulo, o vo,to.

24de Janeiro
S. TIMÓTEO, BISPO

Chegando, S. Paulo numa

das suas nmítas viagens apos
tólícas ft cidade de Listra, en
centrou um moço crtstão, cujo
pai ena pagão e Ia mãe judia.
Era voz geral que 'I'ímóteo -

que assím se channava o mo

ço - levava uma vida santa.
S. Paulo escobheu-o para seu

colaborador na pregação do
Evangelho e, chegando a Éfe
so, Isagr'ÜIU-O Bispo dessa cida
de. Aí existia um templo pa
gão em. honra de Diana. Fa
lando Timóteo contra o abo
minável culto prestado a tal'
deusa pàgã, foi apedrejado e

deixado por morto. Piedoso
crlstãos não podiam salvar-lhe
as vida, mas levaram-no para
um lugar decente, orude seu

santo Bispo' morreu.

Iheiro dA Uustl'aQi!.o a-cima, oftl'l tlhe. em 1UDa.vel gesto. am ca.ud
8XCélente aperitlvo KNOT, 100'0,

.'
.. V. Sia. de acrescentar, ao e.g- .A.

-- .. genàleza:E$TEE 1:4
BEi'1 () HEU APEO/Ti

'

PREDILET(J!

Novos distnrbios
B.ombaim, 23 {U. P.)-Duas

pOOSlOaJS rnlOrrrera,Ín e outras
doze r,esU'ltJa;rn,m fe,rid:as em

conlseqruêncita de, distul'bio.s 0-

oorridOiS durrunoo os festejos
rurutalicios dJe Chandra Bose,
ex-chefe do Exéooito Nacional

Indu, que foi dealamdo ilegal.
A polída abriu vogo contra .os

manife6ltá,rubes que jo.gM'am
pedrrJa, aorutra os p'Ülieiais.

'

É ma DOENÇA
.MUITO PERIG,OSA,
PARA A FAMILlA
E PARA A RAÇA

fM�i�(�llU/'f PQQ[)Qro DAKI10rUII1lJ..COIt�UtiUR(}$
_ITAdAI
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Sohée Carnavalesca promovida
Secretaria do Clube,

o hSTADO-sexta ferra, 24 de Janeir·o ce '�4'"

CLUBE DOZE DE AGOSaTO�Dia 25,
pelo 'Grêmio" lcaraí, Mesas· à venda na

DE PION E IR o
R SERViÇO DE V.S.

FILIAL VARIG: Praca 15 de Novembo
,EDIFICIO LA PORTA - Telefone 1325

"

ESCRITORIO JURIDICO COMERfJUL
{Com um Departamento Imobiliário)

Vencias de pinhais; fazendas e emprêsaa
Dir�tor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua ."rei Rogério, 54 - Fone 64 - Cai:n POl!ltaJ U

Endereço telegrifico: "Elibranco" - Lajeí,; - S� Catarias

A I)V()GAD(W
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr.'J. J. :DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipet Schmidt � - Sala 5
Edifício Cruzeiro - J'J�rian6polis.I

1 QUER VESlIR·SE (OM (ONfORTO f ElEGANUA 1
PROCURE A

I Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmídt 22 ...:. Sobrado

ESCRITORfO JURIDICO COMERCIAL
A..unto.: ::lurídicos .- ComerciaÜl--jRuraill e ,InforIt' ativai

Bndel'eço Tel. ELI13RANCO - LAJES - Santa Catarina
Conlulte zO!Ia Orgànização ontes de Ia decidir pela com

?ra ou venda de imoveis. pinhall ou qualquer
empraao. ne.te�e.tado

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogérfe, 54 - Caixa Postal 5� ...... Fone 54

I

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRÍCOLA DE SANTA
CATARINA

o Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina avisa
.aos snr, acionistas, que pagará, -em 'sua séde, á rua Trajano, número
16, a começarqo dia 24 do corrente, os dividendos relativos ao ano de
:1946. .

.

Florianópolis, 20 de Janeiro de 1947.
Banco de Crédito P. e A. de Santa Catarina.
Lourival Almeída - Diretor.

Transportes regu to res de cargas do pôrto de

810 .

FRANCIS(O mo SUL para NOV1 YOHK

,

Informações com os. Agentes

Ftor ienôpolis - Carlos Hoepcke S/A -'CI- Telefone 1.212 ( Eod.· teteg.
São Francisco -do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI- 'I'ele lone 6 MOOREMACK

INTER,�ACIONAL F. C. .........................................�

Dr. B. 6 S. Medina Farm. Narbal Alns 08 Souza
Parm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame' Rara verificação
de cancer, Exame de urina I Exame �Qra

verificação da gravidez, Exame c;le escarro,

Exame para verificação de doenc",s do

pele I boco e ca.i;>elosI .BKome de fézes.
Exame de secreções.

Jlutnvac�ino9 e tl'onsfu�ão de songuEs,
r..xame químico de forinhas, bebida,

café. águol8i, etc

..

I
t

Convócação IRealiear-se-á domingo dia 26 do

corrente ás 15 horas da tarde na

séde do L F. C . sito á rua Ge�eraI
Bi,t.tJencol11\t nO 43, a eleição para
nova diretoria que regerá os desti
nos do' clube durante o período de

1947 e 1948. Para a mesma, ficam

convocados os sócios e jogadores
desta agremiação.
F'lor ianópolis, 18 de janen-o de.

1947,

Jorge Miguel, Secretáno.

"Quem extraviar ou inutilizar o

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

cruzeiros aquele que extraviar ou

inutflizar o Certificado de Reser

vista" .

(Art. 129 da Lei do .Serviço Mili·

tar).
.

RETIRARAM SUAS CANDr

DATURAS
Tôdas as bebidas, ínclusrve ali

íabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
'Para reinar nos lares catar-i-

Illenses, ;- em vista da cer tíssl
ma vitória do aperitivo KNOT.

Laboratório
Clinico

RUA JOÃO PINTO,' 25
. fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Flo.rianÓpolis

"

COMERCIANTE: Dá um li-
. vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarínenses

de amanhã!
("Campanha pró-livro" do

c. A. Xl de Fevereiro) ..

I o alfaiate indicado
'Tiralientes'. '1-

Resolvido, enfim, ·s'eu problema financeiro I
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAME_TE,

com &s VANIJ.'AGENS da compra à vista,
iJervindo-se do

r

CREDIARIO KNOT
".

SNRS. I�c��!�!'�!:d�ata-
mente qualquer irre

g'ularidade na entrega
de seus iortiees,

SISTEMA
_"''''5
Calçados

Móvel,
Rádio,

Geladeiras
Bicicleta.

J61as

Unos
Chapé•• ·

in,talllçõn elétricas I ,amt6rIM
Artigos para ,r..entl'

Peles
Cadco,
Quaisquer artl,..

MACHADO I elA.
AgêDcia.. Rapl'OIIanta;Õ.. em

OGll'Q)
Ma trl� : Florian6poU.
Rua JQão Piftto i n, fi

Ca:ÍlI;a P08tal, 37
FilieI: Cre.éiú:ma

Ruo Floriano Paizoto. s/a
(Edit. Próprib),

T.. lagrama.: ·PRIMUS·
Agont... '!!lOI principall
munioiplOl elo É.toda

"

INDÚSTRIA, COMácIO E SEGUROS KNOT S. A.

......... , De.' a. ii ... t4 II 17 ...
'M.,· ----

\

0, K • ."..

QUEiXAS E RECLAMAÇÕES
PREZADO LEITOl{; Se a que .ne

interessa é, realmente, uma providencia
l1ara endireitar- o que estiver errado \lU

para que alguma faí ta não se repita; e

NAO a escândalo que a sua recíamação
Da queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SEC',;AO RECLAMAÇO�S.
de O ESTADO, que o raso será levado

sem demora ao conhecimento de t4_uew

de direito, recebendo v. 8. uma inform.q, ..

ç;;o do resultada, embora em alguns ca-

80S não sei am publicadas nem a reda

mação nem a providência tomada,

• IVE�DE�SE
O barco TA.RZAN para passeio

com 7 mts. de compr-imento por 2

de klirguna e 7,50 de mastro,

Ve.r I) tradar á rua J,O&O Pinto 5.

Sobrado.. '\
conTRA fERIDAS I1€CEOles ou FlnnsAS
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MOTORES
INDUSTRIAIS INTERNACIONAr

<...

,Adquira a SL a própria fonte de eletricidade para
-suc fazenda (.IU sua indústrio. Os Motores lndus-:
triais Internati()nal Diesel equipados com ge;adores
Palmer 'solucior1am �atisfatõriamente o problema da
·falta de elehicidade em IlJgares desprovidos dessa
<:omodidade. � <,

Ixistem conjun os International - Palmer para várias
:

capacidades, desde 5 K. W. até 50 K. W. éom
voltagens opr oximadas d� 120, 220 e 440 volts
sem auxílio de transformadores, reguladores de
voltagem ou quadros de contrôle.

··.·.ça.no's foUletos ,descritivos sem compromisso

Dispomos paro pronta entrega ...m

Flerlcnópolís conjuntos de 15 e 20 KW

C. RAr40S & (IA.
Rua João \ Pinto 9 -Florianópolis

�TOME KN'OT I'
APENAS Cr. a,H

Com essa infima quantIa V.e.
.

está au:s;iliando' o seu pr6ximo.

ftpEnlTIVO 1 Centribua para a Caixa .0 Esmoa.
.. IM "611 Jndil1'entN II. Fl9rialJlÓ.ou..

"
� C-â ,m,bi O
MOEDAS I SIMBO- 1 VE'NDA.I COMPRALOS LIVRE LIVRE

'Libra

l�'Dolar U$S
���o �c
.Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
-Ooroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suiço Sw.Fr.
.Peso papel Argentino M$N

,

Peso ouro uruguaio O$u
-Ooroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
.Franoo Francês Fr.Ir.
'Marco Vm!3
Florim FIs 'y-

:_Franco Belga Blg 0,4271
Taxas .tcrnectdas pela agência do Banco

sem confirmação

175,441618,72
0,761

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

.

74,555
18,50
0;752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,5(\94
10,2778
3,855

0,1556
.

0,4221
do Brasil,

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

I
I.

Importante orgonillação comercial de ITAJAl, comunico 'aos in- II.. tere..ados que fará realizar um concureo '001'0 admissão de funcioná·
,;rios, nas seguintes bcses :

-

,

a .- local que será exercida a função: -- Escrit6rios comerciais
,da Empresa em ITAJAI.

b "- sexo: .- mallculino.

CONCURSO

c .- prOVaI poro concurso:

I _. correspondencici ·comercial.
2 '- datilografia,
3 -- noções de contabilidade,
d -- Encerramento dos inscrições: -- dia 30 de janeiro do cor

, l'ente,
e .. dia que será realizado o concurso,: .. 4-2-947. ás 15 horas.
f .- Ordenado: -- Será na base da capa.cidode apresentada ne

"eoncurso. .

Importante: -- As inscriçõe. poderão ler feitos diariamente, das
.. 8 ás, 12 e dali 14 ás 17 horas, nesta Redoção.

o Sabão

AptA,,· paco�es de ItÂN/NAi
e fRECO proporcionalmente NlllfJl

Para maior conveniência do consumidor
e do comércio, os pacotes das râminas

• Gillette Dourada passam, agora, a conter

4 lâminas, 'ao invés de 5.

Adotando essa medida, a Cia. Gillette torna
público que o preço do novo pacote de 4

lâminas foi proporcionalmente reduzido.

A'ssim, cada lãmin� billette Dourada con

tinua
..
a ser vendida ao mesmo preço de

antes, sem qualquer majoração.

I
,

I
I
I

Empregado i de.. Escrttõrte
Precisa-se de bom elemento para elc?it6rio çrQnde, Essencial

ter experiência e bom conhecimento de escrituração, Lugo!' de futurp
pera moço de instrução. O, denodo inicial CR$ 700.(0, Carta de punho
com detalhe. experiência, idade. e.todo civil, etc. para a Caixa
Postal 23 •• Florian6polis ,

Vend�-9f', no bairro de

Coqueiros.
Negócio urgente. com o

proprietário GUALTER
TIBAU, na Palhocinha.

·

·1
. VENDE-SE --..._.. ., .......__:

Precisa-se
Organização de vendas e

serviços em' Santo CatO:'ri-'
• .• . . .• •. . .• . . • • . .. . . . . . . . .•

na, precisa de VIAJANTE

Vendem se
Escrever ,do próprio punho

, -

I poro
a Caixa Postal no 117.

.

I
ITAJAI - Santa CatarinaUma' sala de Jantar comp eta. d d 'f' .

uma mesa de •
- an o re erenClOS.

copa, uma mes

pequena de, cc sinha �com a"
.

�adVeeirraSe' tratar' na
Pe�as e Acessórios

Avenida PÀRA caminhões e auto-
RioBranco 1'1' (3). , .

F d Ch 1 tmoveis or e evro e ,

A���rl�����" '��i's',' "d�'" ���� .&ca��� de receber O]iveira

amigos e parentes enViandO-' o

J\
o

o, Ltda
.. R�a �eodo

-Ihes um número da revista O
r , n . 14, Florlanopohs.

'VALE DO ITAJAt, edição de-
•••...•...

,.
.

I dicada a Florianópolis Esta a venda
_........,.__ O ARAUJO

ótima residencia à rua

r
.

Irmão 10aquim n. 9.
Camisas, "\.. Gravatas, Pijame., • (Avenida La Partia)
Meias da. melhores, pelos me- OLHOS - OUVIDOS - Ver e tra,tar na mesmQ dia·
Dores preço••6 na CASA MIS NARIS - GARGANTA riamente. depois das 10
CELANEA - Ruae. Mafra, 6 R�ini.ctou sun clínica. .hozos .

Gillette, .

our8�a
A·FLEXIVELIIL112 .

.

Prefira os pacotes de 4.

As Záminas avulsas não

têm o' seu fio suficiente
.

mente protegido.

O'tima residência

Reconstrucões
de cà�as, muro;: :elhados,
etc. Tratar com Jorga de
Paulo, n » firma BU8ch

& Cio.
· " .

1.

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

I �
INTER·AMERICANA

�'VIR(iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL lNDUST·RIAL�JOINVILl;E

Iládio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta
diariarnente ,8 Rádio DIfusora

de Laguna.
970 Klcs, (ondas médias) .. _

Horários de irradiações: - Das
10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante errlt Fiorianópolis:
D. F'. ,DE AQUINO

Red. do ']ornClt «O ESTADO{(

Laboratório
Radio-T'écnico-Electroo

.

Fundado em 1935
Montagem- -ie rúdios, Ampli

Hcadores-Transmi••ere.
Mohrial í

rnpor-todo direto
.rnervte dali U" :;, A
Proorie tár io

ütomer Georges Bõhm
E:ectl e - Tecnico - Prcfissiopa)

formado na Europa
r'lorian6pol�.

�uo João Pinto n. 29 -- Sob.

ou 1;;1'4 t_.:A� 1I:�.K \' "�Ai::)
Com os progrt1ssos da medic.....

ro]e, 8S duenças nervosas, quandc
.ratadas em tempo, são maleR pel'.
eitamente remediáveis. O .-:ur8ndei.
sismo, fruto da ignorân«;ia, só potl.
rrejudicar os indIvíduoS.afetados ••
ais enfermidades, O Ser.viço N..
ciona! de })oenças mentais dispõ.
te um Ambulatório, que atende p'a.
miiamente os doentes ner:t'ôsoB la.

digen*es, na Rua Deodoro D••u :
18 11 Ibor... dürilUllente.;

Dr. CLARNO. G.
GALLEnl

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAçõES
Títulos Dealarat,órios

'

Escrit.• - Praça' 15 de Nov. 23.
10. andor.

. Resid. - Rua Tiradentes 47.
FONE •• 1468

o alfa Ia te indi cado
Tiradentes 7

.

o predio nO. 5 da rua

Tiradentes.
Tratar com Domingos
Valente, rua Alvaro de

Carvalho 64.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 () J?�" ADO·· !exia-felra 24 de .Janei o f'!p ..Q 7

Direção de PEDRO·,PAULO MACHADO

providências Ultimas notícias esportivas do paísdo Mundo Rio, 23 - o Campeonato Sulllla� duas partidas, uma cout.ra o

Americano de Atletismo será

rea-18otafOgO
e outra contra outro

les marque o pr:imell'c ponto', lizado no Oarnpo do FI U/ID ínens e, clube,
!

Sobre as disposições rínanceíras, com o comparecimento de

diver-I
Porto Alegre, 23· - O Estudian

Iícou resolvido que as soma, arre- sos países. Esse centame constará íes de La Plata, de Buenos Aires,
cadadas por multas , penul idades, de diversas provas, ,entlI'e elas o que deveria enfmentar ontem o

compontando um máximo e um mi- "pentatlon militar, a "posta aé- Cruzeiro'e o Internacional no pró
n�imo, serão inverf.idas para as as- rea", no qual intervirão atletas e x:imo domingo, telegrafou aos dia

sociações panticipantes do torneio, aviadores de todas [\JS nações par- bos ' rubros, comunicando que não

Essa disposições serão def'init .va- Iicipantes. No sentido de es<Limu- foi possível o' .embarque, solícitan-
mente tomadas seis meses antes do lar os téonicos profissionais dos do novas datas pal�á os jogos.
campeonato e de acordo com a si- nossos- clubes, a C. B. D. es-Labele- :::Ião Paulo, 23 Ainda não foi í'i

tuação económica do momento. ceu o prêmio, de 1.000 cr-uzeir-os xado o início do Campeonato Bra-·

Após a resposta da Contederacào para cada técnico que conseguir sileiro de Basquetebol, .rnarcado

Brasileira, a comissão enviará o incluir um aí.léta na seleção na- pana a la Quinzena de fevereir-o.

projeto de regimento para a UfJ"U·- cional. em Belo Horizonte, patrocinado pe

vação do Cornidé Executivo da F'ifa, Belém, 23 - No dia 26 do .cor- la Federação Mineira. Tomarão

que se reunirá em Glascow, no dia renlte seguirão para Belo Hcr izon- parte no aludido oertame, r,e'pre-
11 de maio, O; regimento defi.nitivo te, por via aérea, Ü'S· representan- sentações, de São Paulo, Estado

será editado eu) quatro Iinguas : tes do Pará no oentame nacional de do Rio, Distrito Federal, Baia, Mi

francês,
.
inglês, espanhél e portu- basquetebol que será realizado na nas Gerais, Pan-á, Ri'Ü Grande do

guês.· capital mineira. Sul,
.

Salllta Catarina e Para,ná.
t. Rio, 23 - Nos dia 25 e 26 do Rio, 23 -' Chegou segunda-fel-

corrente 'serão realizadas as duas ra a esta capital, o técníco argen
CIRCUITO AUTOMOBILISl'lCO úlbimas competições para a,s cons- Uno St-abile, que os jornais anun

"CIDADE DE BUENOS ,AIRES" liLuição da equipe que r,epr,es'enta- .ciara.m e,sltar ,em negociaçÕoes ,com
Buenoo A1nes, 2'3 (U. P.) - As eá o Brasil no Cel'lame conlinen- o Flamengo.

autorida,des do AutOtlIlovel Clube tal Aquáhco de Buenos Aims,
. São Paulo, 23 - Já se encontra

reumao. Argentino·, -resolv,errum adiar nova- Rio, 23 - A. F. I. F. A. di,rigiu nesta ·Cap_i.ta,1 a del,egação do �ul

Os ,pI'lesenws constituidos em co-, mente, a disputa do premio "Cida- mma consulta á C, B. D" pedindo da .América, vioe-carhipeão para-
mi,ssão .r.e.gular da "Fifa", admiw de de Buehos Aires" para os dias informações de entidade para o guaio, que aever� p,st.r,ear doimin
'tiram a sugestão do Brasil. Segun- ·8 .e 9 de fev'ereiro. E'ssa atitude foi Campeonato do mu�do. A C, B. D. go próximo contra a equi,pe do São

do a qual, no caso de um encontro mOltiva.da 'Pe10 fruto de que os vo- l�espondeu <que até o momento só Paulo, bt�campeão paulista.
.ser empa,tado pela segunda \'e7., cs- lantes Varzl e Ra,ph ,sómemLe sche- foram desi�nados para o CaÍlllpeo-
sa ,s'egunda partida deverá ser pr:J- garão á Buenos Aires no dia 6 de nato do mundo os estádios do Pa- Baile Carnavalesco]cmgada a.té que um doa competido- fevereiro. caembú e do São Ja.Jlluário.

Rio, 23 - O Botafogo e,stá inte-

e,e.ss,adO' etm promover a vinda do

conjunto a,I'Igentin'o San Lorenzo de

i\lma.gro; para uma rá,pilda terrn'Po
�"a'da nesta Capi,hal. DÍ'slputará ape-

A f.I.f.A� toma
para a Copa

. f
.

PamIs, 23 (U. P.) - O presiden
te da "Fira", sr. Jules Rimed, pros
se-guindo nos trabajhos prelimina
res dessa entidade, que patrocina
rá, em junho de 194,9, a disputa
da "Taca do M\1ndO''', no Rio de
Janeiro, reuniu os representantes
de diversos países interessados
Estiveram presentes os srs, Sell
drayer, da Bélgica: Lotsv. da Ho

Ianda: Sotero Cosme, do Brasil;
Rous, da Inglruterra; Delaunay, da

França; . e Schr icker, da Suçia. O

delegado brasrleíro Hugo Gouthier
desculpouse por não poder oorn

parecer.
Na reunião foram tornadas deci

sões sobre diversas modalidades do

regime que regulará a disputa do

campeonato mundial de futebol no

Brasil, tendo em conta certos pro
jetos apresentados pela .Qon:1",ede:
ração Brasilleira de Esporte. O sr.

:SolLero Cosme foi encar['egado (.l.e
transmitir à Confederação Brasi
leira o ponto de vista vitorioso na

Policia Militar' do E. de S. Catarina
(FORÇA AUXILIAR D.o EXERCITO)

EDITAL

De oI'ldem do soo:hor ceI. cmt, �era,l, faç,o publico que esta policia
Mi[itar ,está alOei.ta.Jlldo voluntários pela fonma s,eguinte:

a) - sOlidados reoorvis:Las de 1a, 2a e 3a ca,tegoria's, de 21 a 30 a.no:s
de idade;

b) ;-- vo.Ju:ntá:riols de 17 e 18 anos de ildade, diispens.ados de incor':"
poração" que obtiv,erem autorização do e�mo. s·r: ·Gal. CmL,' d� 5a H.. M.
(Aviso do M. G. n. 1.422-109, de 13-:XI-1946);

c) - voount.ários que pO·Slsuirem certi,fi,cado da 4a série ginasial,
d,e 17 a 21 anos de idade" que desejareIIl1 matricula['-·se no C, F. O., o·s

quais üca.m suj'ei tos ás exigencia.s do Aviso fi, 822,. de 4- v11-1946,
do M., G.

São' 1'equisitos para os voluntários

I - brasi.lei-ro nato, sabendo ler e escrever;
II - 21 a 30 anos de ,idade, exüeturudos os músiCOis', especialistas

e as reioolusões de praças;
.

IH - solteiros ou viúVlos sem filhos, de 'pr,eferoocia;
IV - 'bom estado de saude, robus,tez e a.ptidão fisica ]lara a função

verificados em' inspeção de sàooe, pelll médico da Col,poI'lação;_
V - rutestado de vacinação ou revacinação;
VI - quitação, esoolar;

,

vn - boa candu;ta civil e miJi.tar;
VIII - a praça exo1uida por incapaeida,de moral, ou expullSa, sob

nenhU/Il1 preteX'to, pod,erá :ser reincluida na Conpocação, pode.ndo., po

rém, reabiJiltar-se pa·ra a resel'Va na forma reguLaJll1eI_ltar.
VANTAGENS

V€iThCimentos iniciais:

a) - 20 tenente (primeiro pasto' do
ofic'ialato ", ,.

b) - 3° saI'lgenlto - aluno matricu
lwno no C. F. O, VencimentO's ,.

Gratificação .... , ...

Cr$
Cr$

896,00
280,00

TOTAL " . .01'$ 1.176,00
Cr$
Cr$
U1'$
Cr$
Cr$

40,00 por

896,00
1.036,00

{l) - 3° ·sallgemto músico ,

d) - 3° sar�em.to rádio-telegrafista
e) - 3° saTgento cOOntbat�nte ,.,.

f) - soldado, alUlllo do C. S. e C.,C. C.

g) - soJ.dwdo I'IBS,erviSlta e voluntário
Todos os €,lemen,tos ca'sadolS peroebem mais Cr$

d-ente (fHhos).
o.s Ílll'teress.�os pnd1erão obJt8'l' as neces'sáriÇl.s i,nfoI'lmaçõe,s, diaria

m,ente, nes.te Qu'à�el, das. 10 ás '12· e das 14 ás 16 horas.

Quar(;el €m Floria,nó'PoJi.s, 8 de janeiro d'e 1947.
lVIg,rio Fernandes Guedes

Capiião Ajudailllte
NOTA: - Publicado no DiáT.ilÜ .oficial, n. 3.388, de 9-:1-1947.

�lJti9UO
57/!,00
574,00

VIVA "194Z"

ODEON
As 7 % horas
Sessão Chie

- Formação de Oficiais da
Reserva - Nac. COO'!).

- A Voz do Mundo
Atualidades.

. .

3°) - Justiça na Alemanha?
A Maroha do Tempo.

4°) - Willirum Bendíx - Jorun:
BI·o'llÓ'ell - em:

( O;INFELIZ D. JUAN

Preços: Cr$ 3,60 - 2,40 - 2,00.
.

Censura: - ALé 14 anos.

IM;PERIÁ;L
,As 7 % horas

Sessão das Moças
- A Praia que Remoçou. -

Nac, Cooperativa.
- Capr-ichos da, Fontuna -

Parada Musical em tec

nicolor.
-

.
Dorothy Lamour - Bar-

ry Sull'livan Eddíe
Braoken - Gil Lamb
em :

A FAVORITA DOS DEUSES
Preços :

:'Iras. e srtas, ,. _ ',Cr$ 1,2()
Estudamtes .. , ', Cr$ 2,00
Cavalheiros .,., ,. Cr$ 3,Da

Censura: Até 14 anos,

1b)

RITZ - As 7 % horad
1°) - Cine Jor.nal lIIlformativo

- DFB .

2°) - Noticiário
Jornal.

Uni,versaI

'I1endo uma .comi.s'são organizada
um grande baile ca.rnava,les,co, e s'er

reali.zado "no próximo dia 26, com

início ás 21 horas, em Coqueiros,
Convida á moeidade, á M'si,S/tir a

este ",grito do Car.navaJ de 1947,"
que será a:briJohanLado por uma

formidável' or,qu8iS/tra.
O grito cannavaleSICo será re.ali-

I zad,
o numa ca'sa de familia, tendo

esta, uma ótima .sala, própria á

da,nsas.
I •

" Coqueiro:s, 2/! de Janeiro de 1.947.
A Comissão

3°) - Errol F.lynú - Olivia ,de
Havi:lland - em:

A CARGA DA BRIGADA L[(JE1RA.
PI'Ieços: Cr$ 3,60 - 2,40.

Censura: - Até 14 anos.

ROXY - As 7 % horas
1°) - Cine Jorna,l Informativo

- DFB.
�O) - Suzooa Guiliar - Ramon

·e Miaria Antemi,eta. Paus
- em:

NOITES DE

N.21�

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDERECO AO

LABORUÓRIO 00111 S. I.
CAIXA POSTAl. 36

BJ.UMENAU. SANTACtTARINA

Vende-se
urna proprie-
dade para

. plantação em

Tijuqulnhas. Municípia de Biguaçú
com um milhão e quinhento. mil
metros 2' de terras. com um arma·

zem de 2 andares com 12 metro.
de bente por 20 de fundo•• onde
está montada uma máquina To
nani para Beneficiamento de 60
sacos de arroz diário. adionoda
por um motor DIESEL de 20 HP
e mais 1 Batsdeira. Trator For
de.ori. plantadeiras. arado de di.
co. grades, ventilador e maia fer
ramenta. agrícolas.
Para tratar com Irmão. Glavam

a Rua João· Pinto n. 6.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Previsão do
.

tempo. até 14 hora.
do dia 24 na Capital:
Tempo: in.táveI. com chuvas e

trovoadas.
.

. Temperatura: aofrerá declinio
Ventos: do' quadrante lIul. fre.

co.

Temperaturas extremai de ontem:
máxima. 29.0; mínima 24 3.

FARRA
Censura: - Até 14 anoo.

Preço.s: � Cr$ 3,00 - 2,40.

Fábrica de Espelhos e Artefatos de Madeir� Sta. Catarina:
VENDE-SE magnifica industria em franco desenvotvimento.
dispondo de força motriz, operàrios hàbilitados com longa
pratica de serViço. FregueSia certa em praças do Estado e
do País. O motivo da venda será explicado particularmente.

aos interessados. Informações para C. Postal - 96
Blumenau - Sta. Catarina

Diploma de·-Guarda-Livros
sua casa

Faça o curso nas horas vagas, por correspondl"ncia Peça
infdrmações à C. Postal, 3717. São ·Paulo. Em qualquer

cidade do Brasil. Cur·so eficiente e segure.

em

AGENTES

i

Preciso em todas as cidades. Nt'�()cio distinto, fecil e

rendoso. Para ambos �os s�xos. ESC'fêva �em compromi5so
à C. Postal, 3717. - São Psulo

\

lOCAIS
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o ESTADO-Sexta.felra 24 de Janeiro de '947 1

Empreze de

,0 t.-t
navegação
EM

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de sues mercador ias;

Agmtes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Cadasjro Social do «O Estade»
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

eomnon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos

quanto antes, o nosso novo, C"adastro Social.

Nome ,

........................•...........................•

Sexo
'

Est. Civil .:............ D. Nasc. • ...•.•..•••••

Pais ...............•......-:--. •....
'

..
'................................••

Esposo (a) •••••••.••••. : •••••••• ; .••••••••••••••••••••••••.•••••••••

-

'

Etnprego ou Cargo
........••.......•..•..••....••.••........•.•.•• .;

Cargo do Pai (mãe) •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Agradecerfamos, também, a g.elIlItiJeza de noticias de n.a8ciment�

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferidâ

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

H�nrique Stodieck·.Dr.
ADVOGADO I

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da ,(CASA PARAISO) - Flo'rianópolis

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

......---- .... ------�

I·
I

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

FORNITURAS
OURIVEIS

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidrps para relógios I elc,
Preços e prospec�os com a

C A SAMA SE T T [

E
I::.

UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS

Rua Semifiário, 131 - 135 - São Paulo.,

,
,
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TOSSE o BRONOUíTE

Notícias da
França
FABRICANTES DE ESTRELAS

Paris _ (S. F. 1.) - René Si-

mon dirige a eSCIO,la, dramática

mais antiga e mais célebre de Pa-,
ris. Só para o cinema já preparou

mais de 300 artistas, entre, elas

Edwige Feudlâere, Miciheli.ne Pres

les, Madeline Ozeray, Maria Casa

rés, François Perier, Josette Day,
et-c.

Um jornalista apresentou-lhe es

ta curiosa questão:
- O senhor pensa que a futura

v�::lette do cinema deve receber

urna formação' diferente da do tea

tro ? OR. ARMANDO VALmlO
DE ASSIS'

)Oa Serviços de Cllnica Infantil <la
Álll!lstêncla Municipal e de

Caridade
'

OLtNlCA Hl!:DICA DJil CRIAN(.1AJ1
ADULTOS

OONSULTORIO: Rua Nunes .._
daalJo, 7 (Jildiffcio S. ll'ranciseo).
Consultas das 2 às 6 horliB

aESID:J!:NCIA: Rua �aréchal Gui.
lherme, 5 Fone 783

DR. NEWTON D'AVILA i

Qpers,ç6es - "ias UrinArias -'

Doenças dos, intestinos, réto e

anua - Hemorroidas. TratameIlot

to da colite amebíana,

"!sIoterapia - Infra vermelho,
'

Con'Sulta: ,Vitor MeirelllS, 2S..
'

Atende diar1amente às 11,30 .bIlt
.. l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ram08, 68.
FOllI> 1067

- • ... IIIEdP

DR. MADEIRA NEVES
M6dlco especlauSta' em DOENÇAlli

DOS 'OLHOS
CW"IIO de Aperfeiçoamento e LoIH

ga Prática no Rio' de Janeiro":

Consultas diariamente

das 16 horas em diante.
.

CONSULTORIO:

Rua JoAo P1nto n. 7. sobrado -

J'one: lAB1 - Residência: R1IIt
PresIdente Coutinho. 58

DR.A.SANTAELLA '

(DIplomado pela Faculdade N...
'

dona! de' Medicina da Univer!l!4et

4. do Brasil). Médico por concur..

., do Serviço Nacional de �

... Mentais. Ex interno da Santa

cu. de Mlseric6rdia,'e Hospltf.J
PlI1quétrJ..co do Rio na Capital �

deral
DLINlCA· M:i!:DIgA - DOJilNQ411

NERvOSAS
- Conmlt6irio: Ed1flclo Am6UII

NETO
- Rua Fel1pe Schmidt. Consultaa

Das, 15 'ás 18 horas -

ItU1dência: Rua Alvaro de CarnW

lho nO 18 - F'lorlanópoll&

DR. BIASE FARACO

Médico.chefe do Serviço de Sífilis
' I

do Centro de Saúde

DOENÇAS Dj!: SE'NHORAS -

SfFIJLLS AFECÇõES DA

P!EJLE - RA:IOS ,llNFRA-ViER

MJDLlHOS E ULTRAS-VIúLETAS

Cons.: R. Felipe Scbmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jarume 0âImm'a, 46

FONE 1648

DR. PAULO FONTES
I

Clínteo e operador 1Consultório: Rua Viitor MeLrcles, 26
Telefone: 1.405 _

Consultas das lO às 12 e das 14 às 18 1
Residência: Rua Blumenau, 22 1

Telefone: 1.623 1

COMrANEDA ,·�tA DA RAM-

'a...... •. 1171 - 16".: I A I A
mC!:lfDIO� .. T.A.JfSPOKTJ:8

Cifras do ,Balanço de 1944:

DR. SAVAS LACERDA
':mmca médico-cirúrgica de Olholl
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pl'e.crição de lentes de
contato

lONSULTORIO - Felipe Schml

dt, 8. Das 14 às 18 horas.

t.l8IDftNClA - Conselheiro lU

fra, 77.
TELEFOJlIElS 1418 e 1204

Ausente

I

De forma alguma - respon-

deu René Simon - Todos os ata

res do "écran", ou quasi todos,
são atores alimentados pelo tea

tno, Exemplo: Michéle Morgan,
Edwige Feuiklére, Nathalíe NaL

tier ... O ator que representa duas

horas num tablado é também capaz
de representar, diamte da camara,

f'ins de cenas fragmentadas ...

,Só há um meio para aoren

der o oficio de ator: o teatro clás

síco. A beleza nunca 'cansa e só de

pois dle se trabalhar Sófocles e

Eur ipedes é que se poderá inter

pretar o teatro moderno. O mo

der-no não é, ipIods senão u:m resul-

tado.
t

DR. ROLDÃO CONSONI
�G� GERAL - ALTA m.
,.URGIA .,.... HO�:i!:S'1'1AS Dili 8110'
'... NHORAS -o PARTOS '. ,

I'onnado pela Faculdade ce Medi.
clnna --aa Universidade de SAo

�ulo, onde foi assistente por .....

fica anos do Serviço Cirúrgico do
Prof. AUpio Correia Neto

)lrurgia do estômago e vias b,

'lIIres, intestinos delgado e grolllO"
tiróide, rins, próstata, bexiga,

'ltero, ovários e tromnas, Varlco

>ele, h1drocele, var:"es e herna
,

CONSULTAS:
dai 2 às 5 horas, à Rua "e.lpe
Ichmidt, 21 (altos da Casa Pa.

ralso) , Te!. 1.598.
&JfJ8ID:i!:NCIA: Rua Esteve! JlI

níor, 179; Tel. 114 764

DR..UNS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua Joâo Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46'1

IResidência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da EeMva)

Telefone M. 834

MOR!REU O REDAT.oR CHEFE DO

"CANARD ENCHAINÉ,"
Paris - (S. F. L) - O sr. Pierre

Benard, redato-r chefe do jornal
satlrico parisiense "Le Oanard En

chainé" morreu aos 45 anos de

idade.
, Muito novo, ainda, deu S'f)US pri
meiros paSISÜiS de jormalista em

"L'Oeuvre", onde fazia 'O serviço

dos tribunais; entrou desde sua

fundação em "Le Canard Enchai

né," onde se fez rapidamente re

dator ,ohefe. Grandes reportagens

em vários semanár-ios informativos

.corrsagraram definitivamente' seu

talento.

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CUNICA MItDICA EM GERAL
)oenças dos órgãos internos, espeeial.

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe nervcs,

Doenças 'de senhoras - Parto",
Consultas di�riamente das 15 1. 11,

horas.
,"tende chamados a qualque- hon,

inclusive durante a noite.
'X>NSULTóRIO: Rua Vitor Meir.

les, 18. Fone 70�
I:t;SID�NCIA: Avenida Trompo".Id.

62. Pone 766

�. MARIO .WENDHAUSEI
Vwet",., do Hospital "Nerê» RamoS'"

CUNICA MItDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15� de No
rembro la!tos da "Belo Horizonte ")

Te!. 1545

eon.ultas: da. 4 ás 6 hora•.

lleaidência: R. Felipe Schmidt, J8
- Fone manual 812

,

Refugiado na zona sul em junho

de 1940, voltou a Paris em 1942,

pondo-se 'ao serviço da imprensa

clandosí.ina. Colaborou, por essa

al"tuT,a, no jornal "Combat" e na

"Def,ense de la Franoe."

Num fi:lme intiLultado "Le café

du cadran", l'ealizado Clom Henri

Decoin e que deve sel' f:lxibido br,e

vemente, conta pante da história

de,ssa impr-ensa clandestina.

Deu livre curso, a sua "verve"

em numerosCIJs revistas por ele

Ciriflldas, bem Clomo em várias peça's

Leat rai,s. Era igualmente redatQir

Clhefe do "France SoiT". O jornal

clll!ndestino "Def.ense de la F'ran

oe", que se -tÜil';nOU, após a liber

tação no "Fram.Cle_-Soi.r" era com

posto dur.a.p.Le a ooupação no quar

to de p,jerre Benard, siturudo na

Rue Monsier P['Í.nce, onde se reu

niam os jÜ'l�ml;liis-Las resi'sbentes.

Mi ••

CAPITAL E RESERVAS

Responsabilidade.
Receta
Ativo

I VI;lle, sem (ompromlssos

LIVRARIA hOS4

I Rua Deodoro, 33

FlorianópolÍl.'!

Livres novos e usado!,
em diversos idiomas.

DR. M. S. CAVALCANTI
Olfníca exclusivamen.te de críanças

Rua Salidanha Marinho, 16
Telefone M. 732

AUTOMOBI�ISTAS I
,Ajençao ;

Pal'a O seu dínamo ou '

motor de arranco

OFICINA ENALDA

Ru� Conselheiro Mafra

ne• 94

= .- _se .i...... 4�

Cr.
Cr$

8o"90�.606.30
5'978Aol.7&5',97

67.053.245.30
142.176,603,80

•

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Siaistro! pagos nolo últimos I\) an08

Responsabilidades
c

98.687.816,30
76.736.401 3'06,20

Novidades todas
semanas

Dinetcres:

I
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. 'Dr. Francisco

ao

. _::::�"�!!��:::�:�" :�::.: :a�:�:.:::u:o
��������������������----�,

I " ,.�I A·.

''_,.._.
, ,,..'"%.,'

riIII rita Fabricante e distribuidores das afamadas con- I�,I,Iht '11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gt'an-

de sortimento de casemiras. riscadOs" brins

I
bons e"�baratos. algodões, :morins e aviamentos

para alfaiates. que recebe diretam&ntê� das

II
I

melhorallt fábricas. A Ca,so ·A CAPITAL- chama a atengao dos Snrs, Comerclant.. do interior no sentido da lhe fazerem�iuma

visita ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ em Florian6polis, - ,FILIAIS:'emJ:Blumenau
e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para que
.

os .católicos.· não esqu çam !�
PAiR:A QUE o ELEITORADO CATóLICO DE SANTA CATARINA NÃO ESQUEÇA A 'l'.f:{AIÇÃO DE QUE FOI VíTIMA, REPRODUZIMOS

AQUI; AS REFERÊNCIAS FEITAS PELA "TRIBUNA i POPULAR," óRGÃO OFICIAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, NA PHl-

MEIRA PÁGINA DA SUA EDIÇÃO DE 22 DO CORRENTE, EM GI\!r\NDE .DESTAQU]:!;, AO .TELEGRAMA QUE. O SR. IRINEU BOR-

NHAUSEN PASSOU A LUIZ C.ARLOS PH]:!;::)TES: "O SR. IRINEU BORNHAUSEN, CANDIDATO DA U. D. N. AQ GOVÊRNO DE SANTA.

CAT.AJRINA E QUE CONTA OOM O, APOLO DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL NAQUELE ESTADO, ENDEREÇOU AO SENADOR.

LUIZ CARLOS PRESTES O SEGUINTE TELEGtRlAJMA: ,,_ AGRADECENDO A:S SAUlJAVÕES E VOTOS PELA VITÓRIA DE MINHA.

CANDIDATURA FORMULADA PELO P. C. B., APROVEITO .f!.. OPORTUNIDADE PARA HESSALTAR QUE A ORIENTAÇÃO DA CAMPA-'

NHA NESTE ESTADO NORTEOU-SE PELO OBJETIVO DE CONCORRER PARA A EF]:!;TIVAÇÃO DE VERDADEIRO R,!EGIME DEMO-'

CRÁTICO, AINDA NÃO ATINGIDO EM SUA PLENITUDE EM NOSSO PAÍS. SAUDAÇOES (A.) IRINEU BORNHAUSEN"

IContra o povo e contraa Patria t.amor de rádi&
Ás vésperas. das eleições tO-\.llossa

. terra para ver a que ereennno
(los notaram que a imprensa ponto chega o pretenso pa- �

oposicionista, mandando. às triotismo de seus falsos amí-
favas a "meia" linha de sere- gos. .

nidade de sua propaganda po- Enquanto Nerêu Ramos, 100
titica, descambou abertamente por cento brasileiro, levou a

para a mentira, a Intriga e a bom têrmo 'a eampanha nacío
calunia, num último arranco nalizadora em Santa Catarina
dé desespero para entorpecer sem ligar aos efeitos político
a eonelêneía eívíea do povo.' partidários da mesma, e en-

Enquanto sílenotavamos sõ- quanto Aderbal R. da Silva l'e

bre inúmeros gestos de estupí- pudíava publica e solenemen
da agressão praticadas por te, . qualquer contato com os

udenistas .eontra pessedístas e agentes de iMoscou, a U. D. N.

flagrantes abusos de funcioná- ·espalhava boletins de propa
rios públicos ligados a U. D. N. ganda politica em Iíngua na

"os de lá" armavam esearcéa zista, e fazia, nas trevas, acõr
em tôrno do mais ridiculo boa- dos secretos com .os inimigos
to, no propósito preconcebido do Brasil, prontos a pegarem
de indispor a opinião pública em armas contra sua ,p,rópria
contra o .pessedismo. Pátria para servirem aos ape-
Nós mão noticiamos por tites internacionalistas da Bus

exemplo, '8, 'barbara agressão sía,
de um grupo de udenístas a um Bem haja, 'entretanto, o eleí-
honrado comercíante do dís- torado livre de Santa. ��tari- I Estâ em F'lorianópolds ()1
trito de Santo Amaro, cuja ea- na, que. ,dando. a vítórta a: cantor argentino de tangos;
sa ínvadíram atralulíaramente Aderbal R..da .SIlva, salvou a José De Campa, que ontem;
e

�

cuja Integr-idade física não honra � a. {hg'llId?,d� (lo Estado Iniciou sua atuação Tha mi-cra-
respeitaram, numa exuberan- e da Pátria Brasíleíra.

I fane da GUlarnjá.te prova de intolerância polf- ,

tíea e de ódio partidário. E não CASA MISCELANEA distri· A sua temporada será de-

noticiamos porque, colocando- buidora dos Rádios R, C. A címoo programas. A atuação. do,
nos. acima das questões pes- Victor, Válvulas e Discos, cantor platino eetá agradando-
soais � mantendo a campanha Rua Conselheiro Mafra e conqudstamdo aplausos.
em tôrno dos programas, com-
prendendo humanamente essa
exaltação de anímos, quasí
sempre fruto da, falha educa
ção individual.
Não foi ª mesma. entretan

to, a atitude do jornalismo do
"contra". E tudo agora está
explicado.
Vepdo perdida a parada e na

explosão de seus verdadeiros
objetivos de assalto ao poder
para dele díspôr em proveito
próprio e não do bem estar do
povo, a U. D. N.· estendeu a
mão ao comunismo e por ele
se deixou influenciar no de
seneadeamento de ódios, para
levar ao espíríto da família ca- -:::------::---------------------

tarmenseya impressão de um O embcnxodor SOVl"'e'tíCOàmbiente de anarquia e inse-
gurança, • •

d t d MEssa tatíea comunista, de e o lP.Cl en e e OSCOU

Com a· foice, a cruz e o martelo �:e aS:v:::á���!C;l:o: f�r:��i�=
te, restrita ao escasso ambíen-

Na votação :de' algumas secções catarínenses, observa- ' te Ido seu redil, e se alguma
se como o Partido Comunista cumpriu relig'iosamente (sem vantagem trouxe aos p'al'tidá
paradoxo )0 ,acôrdo secreto que firmou cOm a U. ,D. N. rios do sr. Bornhausen, esta

Em Saco Grande, os udenistas, n!,t legenda estadual de em nada alterará o,l'esultado
deputados, !conseg'Uiram 35 -v;otos e os moscovitas 12. :A vota- final das eleições. Fica, PQ

, ção do sr. lrineu BornhausOOl foi de 47 ou seja a :soma de 35 rém, o fato, como documento Rio, 23 (A. N:). - .Sob a pre.si
· e ,12. ins'ofismável da traição -da U. dencra do sr. �t�1O VlvacqU�, re:'l

Na sa secção da :12a Zona, (Grupo Escolar Silveh'a de D. N. aos seus ptincípios de.! lllLHs'e a Comlssao de Consütmçao

Souza), também se constatou a firmeza do acôrdo entre os mocráticos e aos seus compro- e. JustIça ?O Senado,. tendo dl'S'CU-
· servos de- Stalin e os correlig'iO'nários do sr.. Bo'rnhausen. A missos para com o povo c.ató- tIdo o prOjeto que .cna o Tnbunal

· leg'enda udenista, na ·vota-:ão d.e deputados; alcançou 117 su- Uco do Estado, a quem iludiu Federal de Recursos e estabelece

frágios e Ia legenda co�unista 37 votos. ,A_ soma desses alga- desearadamente, ocultando o
nOl�mas para os vlencimenLos doIS

rismos representa a 'votação do sr.,.Jrineu Bornhausen: 154 concluio para não afastar elei- seus respecLivo-s mi:nistros, bem

votos. E ,assim lem 'outras diversas secções. to'res. " essa traição ignomi- como para ar;; ministros àlo Supr.e-
O pacto foi cumprido á risca, como .se vê. nosa, agora sobejamente pl'O-

mo Tribunal F,edera.l, do .superior

Quais teriam s'ido as ;vanta'gens que·a democracia ·e os vada através dos amistosos, te- Tribu'nal Militar e do Tri,bunal de

sentimentos cristãos (! n do candidato ludenista garantiu aos legramas trocados entre o sr.
Santo. Como relator do projeto leu

seus .companheiros e aliados do comunislllo, na hipótese,.de Bornhausen e o sr. Prestes, o s'eu parecer o sr. Dario Cardoso,

.

. venced deve ficar presente ao povo da DepoLs üe alguns d�bates fi�ou a

Comilssão 'em 156 mil cruz'eiro·s

Florlanõpolb, 24 dé Janeiro de- 1947

lagoa seca, [acarê !
Logo que se iniciou a apuração do pleito de 19 do cor

rente, pusemo-nos em campo e .movímentamos todos os. 1I10S

sos correspondentes do interior, com o objetivo de apresen
tarinos os i1'esultados das apurações tão lexatos quanto possí
vel. E.assim temos procedido. Os nossos próprios leitores são

testellJ-unhas de que as eííras que temos apresentado ne-m

sempre são animadores. Não têm sido poucas as vezes em que
a diferença entre os 2 'candidatos diminuiu sensivelmente. Is
so, entretanto, se just.i�ica. Cêrca de 70% dos votos apurados

. são oríundos do Vale dO' iltaJaí, onde, sejamos leais, esperava
.' mos uma diferença bastante. acentuada pró sr, Iríneu BoI'''
nhausen,

·

Os nossos próprios adversários, isto é, .aqueles que vêem
as coisas pelo lado positivo, são unânimes em reconheeee que
as apurações finais e, mesmo, parciais, do Vale do Itajaí não
são nada anímadoras para a U. D. N.

.

Timbó, Indaíal e Brusque, 1101' exemplo, onde os udenís
. tas esperavam. 'Vitórias espetaculares, o tiro lhes saiu 'pela
culatra!

Em Timbó, o sr, Bornhausen ganhou por 99 votos; em

IndaiaI empatou por 1609 e .em Brusque perdeu por 836 votos!
Abramçs, aqui, um parentesis. Em Timbó há uma urna

Impugnada,' Se for anulada, ganharemos ali com a diferenca
de 1 voto! .

�

Como vêem, são tres muníeípíos que os nossos adversá-
.

rios reeonheeíam como eminentementes udenístas !
São, na verdade, regiões políticas que o sr, Bornhausen

relaeíonará como seu Estado Maior!
'J' * *

Enquanto assim procedlamos, os mais entusiastas -ud-;
nístas, esquecidos que a maré um dia secaria, não se cansa
vam em pespegar nas paredes, sorrfdentes, a mais estapa
fúrdia vitória! Segundo os aludidos números, em- que apare
ciam apenas as urnas favoráveis ,à U. D. N., o sr, Bornhau
sen estaria vencendo :por acentuada maioria!

Os bons tempos, entretanto, se vão!
As urnas do Vale do Itajaí, de .Caçador e de Videira, es

tão quasi tõdas 'apuradas!
'I'éremos, então, as do Oeste, da região' serrana, do pla

nalto catarinense e as do Sul! Nelas !estão encerrados cêrca
de cem mil votos! E os udenistas sabem para.quem é a maío
ria desses votos!

Todavia, enquanto íllãO' chegarmos lá, continuem' os ude
nistas e os do "Diário" a apregoar resultados otimístas!

Não se esqueçam, porém; do "a Iagoa sécs, jacaré".
A. DAMASCENO

A

NUNCI=I EXISTIU IGUJ:lL

�"

Rio, 23 (A. N.)"-._- A reportagem I Brasil,
da UJ1iã0' Soviética, para«

de mo vespentino procurou avistar- . interpela-!o sobre a nota do Ha
s'e com o ,sr. SUJri tz, embaixador no rnaratf. lDntn:iLantl');, sua excia. es

tava, no momento ocupadíssímo..
promeliendo que :!'�larja opo!1tuna-'

. mente á irl1!lyremSa ,sobre o caso.
Os VenCimentos
dos ministros

Envie ao seu amigo distantv
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dedi
cada a Flori-anópolis, e assiIllJl'

estará contribuindo para
maio\, difusão cultural

d�'no'ssa terra

o sr. Hugo Borgbi
des,istiu ...

S. P�UJlo, 23 (A. N.) _ Ó Sl".

Digo Bb'lighi "acertam cam a· sr•
CeS/ai' Ve,I1g1UJeir:a uma aposta ..

anuais os vencimentos dos minis- de 200 oa:rutals' rellati'V'amelnlte à.
ir,ols do' �rribunal Federal de Re- S!UJa viltÓ'd'3,' sôbre a s,r. Mário'
cur:sos, do Superior Tribunal lVlili- 'TIaV)a�es:
tal' . e do Tribunal de Contas e os Afim de dei[)lbsitar o d,inhei--
dos ministros do Supremo Tribu- 110 'em ;nJOme do sr. Cesar Ver-"
nal Federa'l a:crescidos de dez por �eii'o eI;tev.e� à' hora, maroado,..
cento. Amanhã será lido Ü' paorec,er no eooritóriro do ,SIl'. Hugo Bar-'
do sr. Dario Cardoso, na s,es'São da ghi, o sr. Enélis OeS/alr Fe'l'rei
tal'de, do Senado e publicaodo no �a. O clVndidáto peibebista, en
"Diário do ICongr�sso", a fim de tretamrtJo, falJtJarudJa' ao. ClanJJu-
que o proj-e,to receba emendaiS, ni-ada, naa apareceu � ...

PARA FE,RIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS;
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

"
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