
Em reunião ontem realisada na
. �s. Comercial, o Governo federal, por intermedio

do .

assessor da Divisão Economica do I"lamarati� Dr. Theotonio Monteiro de' Barros
filho, solicitou ao comercio elJortador

.

e importadJlr do· nosso Estado,· que, com a
maxima úruencia, encaminhe àquela entidade suas sugestões sôbre que· produtos de
exporta.ção desejariam· ver reduzidas· as tarifas de outros países, nossos freguezes,

bem' como, nossas tarifas relativamente a artigos imp,rtados.
aíírmaçêes sobre o Brasil

Rio, 14 (A. N.) � o sr. Correia S1', Zimme1'mann, nada faz prever;
e Castro, ministro «la Fazenda, to- um colapso ,na vida economica e

mando
I contiecimento, através .da financeira do 'Brasil, mas 'um aus-

imprensa, de um ,telegra'tna de PLCtoSO e (extraorc�inário lpoergui
Nova York, em que o sr. Olivér menta .de todas as i nossas [orças
Zimmermann ,faz olusões a um vivas,

colapso na ivida economica e fi- Os homens de negócios estran

nanceira do Brasil, declaroú hoje, çeiros podem confiar, portanto,
aos jm'nalistas, o seguin�e: no Iprog1'esso de nosso país e en-

"O sr. ;Oliver IZimmennann I carar com otimismo e confiança o'

deve estar mal informado sobre as futw'o do Brasil."
coisas do Brasil, Nossa economia, '
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está"ao contrário, em franco pro- l'lenda grave a
areeso, vuuio: fer,zendo ,upor tal li
colapso. Conseguimos qU@aGene-Crl·sel·ngles!.l"roi Motors e a Ford aumentassem. -

U

Me, rêu Ramos elaito, presid'ente' do r.S.D. �:�:::;��t�eà�u���:L:�!7;�nt�:n�:n��� rua��o���Vr;:i��Y'inJ��'e�z��:
b I I por isso, !receber no corrente amo, i param pelos marr-es encapela-

RlO, 14 (A., N.) - O Conselho Benedito Valadares, reuniu-se hoje Nacional para a data a ser opor- em vez de dez 1níl Deiculos, qua- dos e dezenas de t�ens ,correm'
Nacional do, PSD, corno informa-lo Conselho, Nacional do PSD, ,tendo I tunarneme marcada.

'

renta mil. pelas eSltrad,a;s a f.im de levar

mos em deapaoho anterior, esteyel ficado delibecado o preenolrirnen- I A
_ Nossa 'produção continua a

)
se oarvão para OIS centros illldu�-

" id 'L \'.
o encerrar a sessao o sr, Be- ld fi.

I elUDI o eSi a noite, Marcada a .o da vaga aberta na Comissão ' âesenooluer com reqularidade 'trilais, eV1 erut'emeru"e para mi-

"
'- ,,' , nedito Valadares congratulou-se ' ,

f't dIElUl1JIaO para as 21 horas" .517 ks 20 Diretora para a q�a,1 roí eleito o C ih I d'd t tendo aumentado consideraoeimen- noraa- OIS graves e e1 OIS la re-

d t 'L.I-'
, . ,co,m o onse' o pe as m'e 1)1 'as 0- -

d
.

1 '..
.

me LJaIS, eu re élIl1iLO, tiveram 1>llI,ClO dr. Nerõu Ramos. Eicou, o>ulbrols- �," te a nossa exportação tanto em vo- dução e enersia e, etriea e

os trabalhos do qual participaram sim ussentad .
macias,

_

que marsterão o prestigio e
lume como e'l1' v'alar. toldo, o país. Attlee presta, de

,

'

t .'
o.

a coesao do PSD." Franqueado o
,. •

DS segum 'ElS membros do Conse- 10) _ Aclamado membro da I "

.' Por sua Ivez, nossa importação momento, declarações peran-
lho: Sl'S, Nerêu Ramos, Benedito, Comissão Diretora o dr. Nerêu Ra- r:,cI,n,to aos JornallslLas, f'oram: e�- também tem crescido aprecianel-: te a Câmara dos Comuns sô-

Valadares, Sousa Costa, Georgino I Lao,
informados de que o sr. Nerêu

rnente. Ern uirtude el�sse inter-jbre
a situação do carvão, no

A I' R' C
,mos; Ramos fOI aclamado membro do 1ve mo, ui arneiro, Isrnar Góes 20) _ Sugestão, ás Oornissões ] cambio comerciai somos hoje cre- paíe, depoís de ter tido pro ou-

MOIl.1il'eiro, Hugo Carneiro, Dárjo Exeouí.ívas dos Es,t�dos para que

I
C0Il.1SeU1O Nacional na vaga conse- dores em valores avultados ele gada oonrerêncía com OIS mem

�aedo�o, ��U,SltO Amaral pei�ot9, realizem convenções e>sLardJuai� ,pa- q�Ell1Jte á renuncia do padre
_

OJIim- quase todas as
, �ações que têm bros do gabinete, As organãza

Ernan,I Amar aI Peixoto, FlLI�t.e ra tratar de assuntos pa'DLId'arl'O_S; pio 1I'1elo, que l1aq�el'e ,or,gao re-jlrelaçõ,es, come1'CWLS conosco. ções trabalhistas 'pTIO'meteram
Mullm, LUIZ Rodolfo MIraDda, 1 e- 30) _ Convoc8Jr uma COOlvençao I pr,esentava o Dlstl'll�o F,ed:eral." Ao contrá1'io :do que afü'ma o Ulma a,s'si,stênJcia total ao go-
pr.esel1lLwThdo o sr. Má-rio Tavares, ,,' 'Vê,pnio, co}aboIía'ndlo em qlUal-
Carlos Lindenberg, Lameira BIL- Ia g I eXl'stencl-a ddr. Pj" d C �

t d B "I qluelr medildla dJmermi:nada pa-
tencoUl'L e Waldemal' Peelrosa ,e, a a \'.1 ard o omUnls a o rasl ra oorutI4olar a Cirise. As pri-
:F'aLLal'wm os 81'S. Barrbosa Lima So-

B °Ih
: d 'd B I 'B!. d

meka's nlÜlt'ilCias dizem que as

l)!'illllO� Sezefl'edo Pacheco, Leite

I
ri ninHe parecer uO procura or 11 ceu 3i1ue o dOlnas de :crusa atenlde.ram aQ

Neto, CIÓ,domll' C�r,d�Ü'so, Ma1..1,ro H.e- Ri.o, 14 (A. N.) �_ Emitindo quel'es es,taiJ11Ito.s, q. d'efiro.ição vigêllic.ia da Constituição de apêho do g,olVêrruo para a pou-
nalL LeIlbe e AnLoIllO GOOLrI. A,po- s,eu parecer no p,ro.cesso OOlrltria p'ÓlítiCla do partido está c'Onsa- !1946 todos os partidos de ten- pança de energia elétJril0a, g
sal' de não serem membros elo,o partildo oo'mUJwi,sta do' Brasil gnadJa, pela sua próprila deSig-ldênclas extiremiSlta;s cairam no mais po>,sivel.
Conse�ho parti<Ci:paral�l,ta[nbém,

I

da i o plI"olCiUJrador Alceu Barbedo: nação e pm do-is motivl()s: o P. 'terrenlQr da ileg1rulid�de, tornaJl- ---------------
l'e�ulllao, os �r�.,:&,-n:LO�IO, �elIcI.a�o� I em l:on?� e br.ilha,ll:ue, tra?:a- C. B. é ,do Brasil e não é bra-jdiÜ - se im,po,ssivel dest'arte, Instala�a-O daFI anClSCO Sa I J.l1oco'. AIfI edo N e 111110' J'\1rldlCO, aOIliclm pela lle- Slile<ü"o, AI(?!�es'Ce>uta, entãl(),

AI-I
subsislti/r o reg,isrt::ro do Pa;rtido \I

ves e Coaracy GenLil ,Nu:nes, ,

esl·), I gaJidad'e daquela agremiação ceu Ba,nbedo: "Imagina.mos OOlilluJIlis:ta do Brasil. E, a:s�,im, CODstl· tOlent�d€IJ.mta,do el,ellLo- pelo '1 elrll'tórro elo I ideolúgd0a, e isto estri.:blrudo na ST,s. judzes, que Uim partido mo- de.cidindlO fará o eminente Tri- '
{j

AI�apá. Como preSIdente em exer- !nmr;a ,ConstirtJUição do 'Brasil. narquista hrasileir:o., v i e s se bllllnal boa e se,ren'a justiça. São Paulo, 14 (A, N,) - O de-

mclO, pres�dlLl os traba,lh;os o se.,A certa altura, dedara: pleitear o registro aprels-enta,n- O imlPlorta;nrte trabalho do selillbargwdor ,Mário Gu'imarães.

Be_nedI'Lo ,val8Jdare'�. A:nrVes da reu� I Na verd3Jde, de,sde 18 de se- do um prl:'!ogrllima' re-publ<ioaino. emérito ma,gistrado foi pUlbli- pr,esidenLe do T. R. E. declarou á

mao: os J0nnall,sta� cercaram o SI. tembro de 1946, ao. dealbar da Por mais que se deduzisse e cllido' por tôdla a imprensa, que imprensa, que a ap1..1r-acão acrui d'a'

Nerc1..1 Ra�os, que d,eclal',ou qrue o
n!ova COTIlstituiçãJo, os chaana- l1acioCli.iIlasse nwo. Soe poderia apl.ll!ude caJ..orosaJmen.te �s con- contagem de vo,tos do ultimo pleit�

concl'ave fura cOllvÜ'oado, apenas dlos pa:rtidos extTemis�as, de arrruncar de'sse partido, sem clJu'sões do mesmo. será elflice'rrruda no próximo dia 20,

POar.a Ia] eS'C10ll1a ddO prebSIdel1JLe rto

I
tendênóas tmalitá;ri.as, oadrram embargo do p;rograma, sua fei- ESlPera-se que, em nome da €is'perando que os dejJlUlLados elei-

O'l1s:e 1�, nrIrI; s�' �e o gal'e- nlo terrrell1l0 da iLegalidade. Não ção monlarrquista. Seria p'ara UIIlidade e sohe'l'iania nacionais Los possam s,er di'plomados tlre�
ceI' dlO sr, tA ,odeu aI" � o, dSO pre o

serão, portallto, 'Os fundamen- Dodos os efeiltos, um pregoe'Íro e dos sagr:�d:os interêsselS da dias d€lpois'. f\'ewes'cenLou que pre-
cauoe, aln1-eln '0 o regIs,"ro O> ar-

dA ,.'1. t rl .

d
A rl r • • • • tende insLal.ar a: Ass�mbléia Legi-s-

t'd C
' �

,

'd'
tOlS este pOlbre parecer, nem '-'10 r:ono, LIIO reI e e to ....as as f,arrnlllla; bT'aJsllelra, o SuperlOr

dJ' 0R OIIIblUI,l1'IS'Lda, ]0 VI,ce-l�NI"�st en'l'� meslmo, luzes do eminente Tri- s.uas, oonls'eqUlêndals. Tll'ibunal Eleitoral endlOsse.o lativa do EsLado alé adia 5 de'
. a 'elPu]:Ca leo aTOU: ao o I

b E"
-'

Q
"" mar"o l)róximo

t d A' d t
' ' uillal leltOiral, .que hao de >ue Importa, ass,lm, para liUlmllfios.o parecer e exclua da

__'_":....'
'

_'_' _

U o, In a es, ou na pag�na ca-, . - t'rl, 'f . . r • r

ii '

' crrar a sltlUaçao aplont!ada. A:.um pa,r IuO que se OOil1! e'ssa co- atiVIdade plohÜlca do paIS, es-

R I
.,

f· Ioroze ... S c' CemsIGi,ull'i'çã.lO já decidiu a espé- mun:isiba, a afirmação dé res- se� agentes do imperialismo eso u�ao IDa
,sr, ,011'S'a OSLa, por sua vez, .

d
. "'t

. r'

d
r \I

d I "E
"

" me lOIS autos, de InOdo l!nCISl- pelO aos pTlnJClf(liLOIS em'Ü'cra- ruSgo.

sobre a rales, t·loaec ,aroU': !, eu nem na pagl11a I
- t"

.

t h
'

E
", VO. Procl;amando ellitao, que a 100S, taIS oomo os concebe a

Cal 'o,rze f'c egu.eII,·· f'm ,prlJl1lCIPltO parti'r da vigência da COlrlsti - GornJSuttuilção? S'oodJo CO'ill'UlIliÍs- II oX·II,·,a ra-o aeu sou av,orave ao urnCIonamen c ,_ . .
_ r •• 'r li Lo,m1res, 14 (U. P.) - O ga�

'" L d ] (jd di d tUJçao oS extreml'smos deJLxa- Da!, naJo e hmsüelro e e doBra-' bl'n,,,,te b,rl't8,nico fo'Í convocado
.ie o o e qua Iquer pa!1 'o, es' e . "_ '1 D ,r •

I

I I t
v' a;

_

L'
,

L d
tlaJm de ter VIda Legal lliO Piais SI. eSlleceSlsam,o se torna a-, no a erra pla'I'a u,IT"a ro.Uinião 0xtraordi-

que 'l1:ao COl1i rarIEI os m er.eses .-,)' .

. _ r
'. e ,.., v

')3 'I " O F 'I' t M II t reprodlUtz o que dllS/poe o para-,oen,tuar a dIferença de explI'es- Il,6rl'a a,ITla:rn,ha-, afÍlm de tomar
ra'SI\, sr,;I Irr1 o 1 1..1 ,er, am- _ ... u_,

bém inLerpelado, declarou: graflo �3 �o" �rrt:Jig:o 141, ,assim soes.
, '. " vV;ashilllg:D.on, 14 (U P.) _ O Ulma I1e,sollUçãJo definitiv'a sô-

"Acho que o Par.tido Comunista C?ll1Ce�ldo .. ,I?, v,e-dada a OII',�,�- E �on;cl'UL , p,re,sidlente T!ooman deülarou bre o momenlDü:so p,Iloblema da

não de,ve srer f()lClhado. E' mais facll mz,;:tça.o- e r:eglstl'iO, ou funclO� Reltera.mDs qlue a p,artitr da
que os ES/tiLd'os Unidols e.stão Pa.le'stina, TendioA en;trado em

Do.n Lrolar suas ativildades, dandn- nlar,�nrto de qual.qu�r _

partido
E D prrOJIloDO para, faze,r tudo o' que cola,pso a. oD/llJferencl� ,co;n .

os'

lhe armparo

€I,m
le.i, do que C-O'I1JiJl'O_jPlOftiCO

ou aS�SOClaç3JO, ?luj'O ncontro utra- folI' posrsÍv,erl a af.im de alivia- arabels e JudeUls, deVIdo a m-

Ia-lo .rara da lei, a 'não se'l' que' se p'ro'?II1ama ou a?a_o oontrane o
rem a cri,s'e plO,r que atraveSSa Drlllill:sigência, de aJmbo.s" 'O. sr.

cOlTISlLwte eis�eja el'e exercendo a�i- regIme de�ocraüco, �,aseado Peron' o P'Ovo bri,tânieo, no presente IDrlll.est' BevÍ1n reyelou a l,m�
vidades subve,rsivas.\' 'Toimad,a.s 'es_!lia p'llllTalll(lllid1e de p,artIdlos e mO\melJllto. pre,nsa que 3Jmanha. submetera
tas deolaracões do.s pro�erés p0S- gaJ'laJ�ia dos dire4.�os fUlnda- Rio, ,14 (A. 'N.) - Um telegrama ao ministério o ped1do do go-

sedisias, pouco d,e;poi's -e,]'8S se rem.:. mental,s do homem . prQceelente ,de' 'U1'ugu'aiana informa LeV.::lt.D"�d!llt.§ �S vêrnlO par,a q/ue o caso seja en-

niram a pOJ'tas fec.badas para e�- Mais adiante plass,a o dr. Al- qtte o S1'. Batista Luza1'do comuni- .11 lu fUi U tnegue à Organilzação das Na-

colher o pr,es,idente do OO:ll>selho c�u Barbedl� '� tr,a1Jar d/a ques-,' Cot� Ique a iPa1�tÍ1' ela '?1·i1neim res"rl-co-es ções Unidas. Os cíirlOulos auto-

qu,e, C01110 se sabe, eSltava sendo tao da dUlphcldaJde .
de esta.tu- qtttnzena de março, o p1'estdente da .I" - riz'aJdlo,s indicanll Sler qualse cer-

exemido pelo sr. Benedito Vala- DOS do Partido OQillunilslta, que
I
Republica estará e7i� Uruguaiana, ta a apr:ovação do pedido do'

dares, tRa qualidade de pr,imeiro flO� descoberta. e 00nlS�wtada I a{'im de se' encon�TCl1' ,com o gene-: La Paz, 14 (U. P.) - O Mi- chlanlceler, Srube-s'e, também,
viroe-,presidel1Jte, de vez que o pr'e- pior per<l:Clas Deltas depOIS de ml peron . .'O prestdente D,utm per- nistério do Interilor lle,van.tou que esta so-l'tcitaçãJo tem, !tin
sidel1JLe e,feMvo é o sr, GeL'ulio Var- ilnici.ado O pro.ce:s,so. manece1'(i ,alguns dias na Esiancia as resltrições elSltabelecidas sô- d.a o a.pôio da própria oposi
gas, que nunca; ali'ás,' exerceu ess,e Mas ailllda que o est.atuto re- São Pedro, de 'p1'opriedade do, sr. bre as pessoas e firmas dOlll1i- ÇãIO, pois o sr. Winston Chur

cargo. Tenl1lÍ1na<da a reunião, a .5'e,-, gi:Sltriado
fo/Sse O Úlnico usado Batista Luz(l1'do e onde já se en- cirLiadas no país, as quais ..

po- chill já declarou na Câmara

cretaria do pa,nLid'o ,for.neceu á im- pelo partirdo, ainda assim se cOl1Jra p1'eparado o apartamento em de'rão, lliO f't�turo" desenvolver que o problema palestino de

prensa ,a seguinte nàta oficial: iiII1lpõe o, cal1!oelamento do re- que o ,presidente ela nação !elescan- as' ativid!ades permitidas peJas veria srer S'ollucionado pela
"Soh a pl'E'sidencia 'elo depuLado gistro, pois "mais do que na- sa1'á ,alguns dias. heis gerais". ONU,

I
'
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A"'SSINATURAS
Na Capital

Ano .. , ... ,.... Cr$
Semestre ...• , , Cr$
rrimestre .... ,. Cr$
Mês ••••..••..• , Cr$
Número avulso.. Cr$

No Interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso .. Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50

35,09

0'601Anúncios mediante contrat.

Os ortgínals, mesmo n.,

Ipublicados, não serão
devolvidos,

A direção não se
.

respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos ,assinados

FARMACIAS DE PLANTÃO

8 - Sábado - Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

9 Domingo
to Agostânho
Mafifa.

15 Sábado - Farmácia Espe
rança _ Rua Conselheiro Mafra.

16 - Domingo - Farmácia U
perança - RUJa Conselheiro Mafra.

22 - Sábado - Farmácia Nel
son - RUJa Felipe Schmídt.

23 - Domingo - Farmácia Nel
son - Rua Felíps Schrnidt,

O serviço motnnno será efetuado

pela Farmácia Santa Antônio sita
á rua João Pinto.
A presente tabela não poderá ser

abterada sem prevsa autorização
deste Depaotamento.

Farrnácía San
RlUla Conselheiro

..

TELEFONES MAIS NECESSITADO�
Bombeiros 13lÍ
Polícia : , 103'
Delegacia O: P. Social :........ 137b
Maternidade .... :................ 115'
Hospital Nerêu Ramos .••.•••• ,. in
Santa Casa ..................•••• 103�
Casa de Saúde S. Sebastião ...... 11'51
Assistência Municipal .........••• 166'
Hospital Militar 11�1
14° B. C. l$J�
Base Aérea 7�i
7' B. I. A. C. 159J
Capitania dos Porto. ..•.....•..•••• 13IJi
16" C. R. 160�
Fõrça Policial 1301
Penitenciária 1511
"O Itstado" , , 102'
-A Gazeta" ., ,.............. 1658
-Diário da Tarde- , lSn
L. B. A 1641
EDl'I>. Fuaerlo.ri. Ortie. ..' _ __ • IH·

Laboratório
Radio-Tecnico:'Electron
Fundado em 1935

Montagem de rádio.. Ampli
Hcadorell-Tranllmi"(i)l!'s.

Matsrial importad... diret«;l
menté dOIl U. a. A.

.

Proprietário
OtomNf' Georges Bühm
E!ech o - Tecnico - PrOfi9SioJ'loJ

formado na Europa
Florian6poH.

�U(1 João �into n. 29 .- Sob,
I

I
I

VE�E-SE
O barco T�RZAN para passeio

com 7 mts. de comprimento por 2
de l.argul'a e 7,50 de mastro.
Ver e tratar á rua João Pinto JS.

100,00
60,00

e 18,
dia 9

bailes
1.5

carnavalescos. / Dia 16,
hs, na séde do Clube a

matinêe
50,00 ..

'\

a,,,-,"

Govê'rno do Eetado A'�
O GÊNIO
DA LUZ

Florianópolis, 11 - No momento em

que v. excia. vê transcorrer o primeiro
aniversário de seu govêrrio, fecundo e

atrtôtlco, quero expressar-lhe em nome

desta casa e no meu próprio, atencioso"
cumprimentos. Ylmar Corrêa .. presidente
do Consebho Aidministl'atlvo do Estado.

Florianópolis, 11 - Pela passagem do

prl.meiro ano do soo profícuo govêrno
apresento a v. excía. meus cordiais cum

primeiros. Guilherme Abry, IPresidente
do Tr1bunal Regional Eleitoral.
Florianópolis, 11 - Honra·me sobre

modo cumpr-imentar v. excia. pela pas
sagem do aniversário do seu govêrno
que tão grandes benefícios têm trazido
ao povo e terra catarinense formuJando
melhores �tos de felicidades 'Pessoal e

a eXima. fl'ITlília. Lopes Vieira, prefeito.
Florianópolis, J,J1 - Felicito v. excia.

,pela passagem de um ano de seu labo

rtoso e profícuo govêrno. 8q.udaçOes. Ze·

ferino BúeIgo. I- LAMPADA - 1879
Florianópolis. 11 - Nossos parabéns;

Auxiliares de Otto Bernhardt.
Florianópolis, 11 - Pela data de ho

je que assinala a passagem de um an?
de zovêrrio nrofícuo para o nosso q'Uen·

do Estado sàlbiamente orientado por v.

exJC!a. é meu dever como catarinense e

profundo admíradnr de v. excia. apre
sentar os meus s'nrer". cumoprimentos
de felicitações. Nelson Nunes.

Florianóoolis. 11 - No dia da passa
gem do aniversário de sua honesta e pa
triótica administração' apresento-lhe atén

ciosos cumprimentos. Antõnio Pádua Pe

reira.
Florianópolis. 11 Paralbens pela

passagem desta data. Musch e Ernesto.

Florianópollis, 11 - Por motivo do

aniversário de sua brHhante gestão ado
mmístratíva envio com os meus para
bens sinceros votos de feUcidade. pes
soal. Tabelião 'Machado:
Florianópolis, 111 - Queira v.. excia.

aceitar minhas sinceras felicitacOe's pela
passrugem hoje do primeiro aniversário
de seu fecundo govêrno. Gasparino Du

tra. coletor estad'l1al.
Florianóoolis, 1'1 - Minhas felicita·

cões pelo feliz transcurso do aniversário
do seu honrado govêrrio. Hermes Gue

d'es, diretor substituto da Biblioteca Pú

blica.
Florianópolis, 11 - A'Presentamos a

V. excía, respeitosos cumprimentos pela
passagem do primeiro aniversário do

se" I':"",êl""'o. Diná e Cecy Camisão.

Florianópolis, 11 - IDm nome do Iate

Clube apresento a V. excia. calorosas fe

lncttacões pela passagem do primeiro
aniversário do seu profícuo govêrno. J.
E. Moritz, comodoro.
Florianópolis, 11 -r-- 'Por motivo do

primeiro aniversário do seu eXJCelente
govêrno .queira v. excia. aceitar efusivas

f�licli8JÇões. Arolldo Caldeira, inspetor re

glOnãl.
FlDrianópolis, 11 - O meu abraço dE'

fellcítâções pela passagem do aniversá
rio do seu operoso govêrno. WiLrnar
Dias.
Florianópolis, 11 - Sinceras felicita

ções pel'a passagem do aniversário do
sen govêrno .. Antonieta Medeiros.
, Florianópolis, 11 - Sinceras e cor·

diais felicitações pelo transcurso do pr í

metro aniversário de sua gestão. Vasco
Ávila.. "

Florianópolis, 11 - Em nome da cor

poração sob o meu comando felicito v.

excta. pela passagem do aníversárto (lo
seu profícuo zovêrno a auem o Estado
e em particular esta Fôrça devem os

mais assinalados servicos. Saudações
atenciosas. CeI. Régis, comte. geral
Florianópolis, 1'1 - A.presento a V.

excia. em meu nome e no dos funcioná
rios do Depar-tamento de Estradas de
Rodagem nossos sinceros cumor ímentos
pelo transcurso, hoje', do prtmeiro vaní
versário do seu fecundo e honesto 150'
vêrno. Cordiais saudações. Eng. Haroldo
Pederneiras, diretor de Estradas de Ro
dagem.
Florianópolis, 11 - Pelo transcurso

do aniversá'l'io dt> seu fedundo govêrno.
êste Departamento asS'lnala e a.gradece
os benefícios de sua patriótica adminis
tração no setor da elducação POlPul'ar
continuador em'érito do grande govêrnD
Nerêu Ra;mos. Elpfidio Barbosa. cliretor
da Educação.
Florianópolis, 111 P.arabens pela

passagem de seu primeiro aniversário de
govêrno. Famíl!ia Francisco Medeiros.
Florianópolis, 11 - Pela passagem do

primeiro aniversá!l'lo do la'borioso e �.a
triótico govêrno de IV. eXiCia. apresento
minhas mais efusiva·s congratulaçOes.
ReS'peitosamente, Vitor BUlhr.
Fl'orianópol1s, 11 Permita-rne

apresentar a V. excia. minhas sinceras
felicitações pela passagem do primeiro
aniversário do seu profí.cuo govêrno.
Uibaldo Brisighelli.

.

FLorianópolis, 11 - Queira aceitar mi
nhas felicitaç6es pela' passagem do pri·
meiro ano de seu govêrno em� nossso

EstadD. Rosária Bento.
'Florianópolis, 11 - Mtuito cordial·

mento ct1llIl'Pr-imento eminente atmigo,
pela passagem do pI'imeiro aniversário
do seu 'honrado e Ifecundo Igovêrno. Te·
nente"coronel João Marinho,
Florianópolis, 11 - Tenho a honra'

enviar a V. excia. cumprimentos pelo
aniversárip do seu govêrno honrado e

fecundo. Capitão Pedra Pires.
Florianópolis, 11 - Apresento ao emi

nente amigo saudações muito cordiais
pejo trabalho que durante tlim ano' de-

11 DE FEVEREIRO

1847-1947

� THOMAS ALVA EDISON

,
.

v.�T' EDISON - o pai da luz elétrica -

pelo seu gênio inventivo e extraor
dinária capacidade de trabalho, con
quistou o mais destacado lugar no

campo das atividades científicas, des
vendando os segredos de novas artes,
e, desta forma, imortalizandO o seu

nome e promovendo o bem estar da
humanidade.
Paradigma dos pesquisadores, os seus
inúmeros inventos, tais como: a

Lâmpada Incandescente, o F'cnógra-

ro, o Dínamo, o Teletipo, a Máquina
de Votar, os Medidores de Luz e

Fôrça - conduziram a indústria às
mais brilhantes realizações.
Inspirados no exemplo sublime do
Mago de Menlo Park, os cientistas

e- Gener�l Electric não esmorecem
no seu afa de tornar mais confortável
a vida da humanidade - o maior
tributo que se poderia prestar ao
Gênio de uma Época ... Thomas Alva
Edison.

GENERAL EIECTRIC
.J
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senvolveu pelo engrandecimento de San- mentos ipela passagem do primeiro aní
ta Catarina. Henrique Forites, ',VerSáriO de sua Ihonrosa e patrtôtíca ad

Fl.orian?v0lis, 11. - .

O Conselho Ad- ministração. Respeitosas saudações. Aron
mtnístratívo da Caixa Econômica por, so 'Veíga, dhefe do Fomento.
seu presidente apresenta a V. excia. as : Florianópolis, JJ1 - Pela passagem do
mais efusivas felicitações pela passagem I 'Primeiro

aníversâa-Io do govêrno de V.

do pr ímeíro aniversário do soo honrado excia. apresento em meu nome e no da

g;pvêrno no Estado de Santa Catarma. Diretor-ia de Terras as nossas 'homena
lfrthur Brasil Vianna, presidente. gens !CDm votos de felicidades, José Born,
Florianó.polis, 11 - Queira v. excia. diretor de Tern-as. de consideração dispensadas, durante-:

aceitar cumprimentos mor motivo do F'lor íanõpolís, 11 - !Felicitações pe- êsse período à [Il1qJrensa Oficial e o au

aniversário do seu brilhante govêrno. la 'Passagem do aniversário do seu fecun- xílio e a:pôio que se dignou -de prestar
Lara Ribas. do . govêrrio. Aoraços, 'Vitor Peluso lhe. Atenciosas saudações. Batista Pe-

FlorianópoHs, 1.1 - O Instituto Histó- J'IÍ'tlior. reira, di!l'etor.
rico é Geográfico respeitosamente cum- F�orjanópolis, ,11 - Aceite v. excia. Floria:.lópoJ.is, ,lo! - Forte abra.ço por-
primenta V. exlCla. pela passagem do meu çordial .e respeitoso abraço de con- motivo 'da passagem do seu honesto go
primeiro aniversário dD seu OIPerpso go- gl�atulaçOes pela passagem tÇlo 'Primeiro vêrno. Lou·rival ,Câmara.
vêmo. Henrique Fontes, pres}dente. aniv·ersário do seu honrado e prOlfícuo Florianót.polis, 111 - O Co]égio Catari-·
Florianópolis, 11 - Em nome da Co- govêrno. José ISimeão de !Sousa. nense cumprjlmenta !v. excia. pela fecun-

missão E·stadual da Legião Brasileira de Florianópolis, 11 - Tenbo .prazer de da administração. P. João Alfredo RoM,.
AssistêJ'LCia e no meu próprio, apresento �fel1cifar v. excia. lPel.o aniversário do diretor. .

a V. eX'ccia. cumprimentos lPelo transcur. seu fecundo govêrno. Temistocles Mo· Florian6polis,.11' - Congratulo-me

s� dD primeiro aniversário de seu go- reira.. _ .

com o Hustre chefe e dileto amigo pela
V'erno, com !Votos pela sua felicidade ;peso Flonanopohs, 11 - PeÇ{) V. excia. passagem do aniversário ,cIo seu constru-

soaI. Yl!rnar .Corrêa, presidente '<ia L. aceitar respeitosos cumprimentos pelo tivo e sábio govêrno, somando ao meu

B. A. 1'0 aniversário de seu profícuo gDvêrno. agradecimento pelas' inÚimeras .provas

Florianópolis, 11.1 - Rendendo um Olga Voigt Lima. de consideração e' confiança a mim ma-

preito à ·segurança com que v. excia. con- FlorianÓipolis, '11 - Respeitosos cum- nifestadas as ex:pressões da minha in

duziu govêrno do Estado no decurso de primentos doS' órgãos estatísticos por condicional adnniração e sincero respeito�
um ano que hoje finda, quero entreo-ar motivo da passagem do primeiro aniver· Cordialmente. ,Lieoberto (Leal.

respeitos e aplausDS' pela maneira ho;es. sário do seu fecundo govêrno. Lourival iFlorian6polis, ,11 - ICumprimento D'

ta e >firme cam que soube imlPrtrnir a Câmara, diretor geral. _ prezado amigo pela ·passagem tio aniver-

Santa Catarina deriva escorreita delica· Florianópolis, 1.1 - iJ.II[eu abraço cor· s·ário do seu patriótico govêrno. Henri

da fase reestrutUll'a,ção democrática do dial de felicitaçOes pela passagem elo que Stodieck.
país. Atenciosail1lente. .Aloeides Abreu. primeiro aniverS'ário do seu profícuo go· I· FlorianópDIis, 11 - Ao ;passar um anO'

Floriaoopo[is, 1'1 - Queira V. €xcia. vêrno. Abel Alvares Cabral, aUXiitor da' do seu !honrado e fecundo rgovêI'Ifo peço·
aceitar felJicitações 'Pelo primeiro taniver- J.ustiça MiHtar. . eminente ;patrício' receba minlla' IVisita.

sário de 'gOlVêrno profícuo e benemérito. Florianó,polis, '1,1 - Meu abraço cor· Cordiais congratu�ações. Heitor Wedekin
Luiz Oscar de (Carvalho.

.

dial pela data que ,hoje comemoramos. Santos.
•

Florianópolis, 11 - lIDm meu nome e Othon D'Eça. FlorÚlnópolis, 111 - Por motivo do

demais. funcionários desta repartição Florianópolis, 111 - Felicitações pelo transcurso hoje do /primeiro ano de. sua

respeitosamente cumprimento V. excia. primeiro aniversário de 'sua raboriosa investidu!l'a na Interventoria do' Estado,
pela passagem que regista o primeiro

I
rudministração, ISaudações cordiais. Ed· tenho a hOIM'a, e particular satisfação de

aniversár!.o do honrado e construtivo go, mundo Acácio Moreira. aipresentar !>o prezaido e querido amigCll
vêrno que tanto ·vem beneficiando Santa Florianópolis, ,11 - Os operários, em· meus respeitsSos ,cumprimentos, Vidal

Catarina. COl'diais .saudações. Thiago pregados e funcionários Ida IIl1qJrensa Netto.

Vieira de .castro, delegado lI'egional C. J Oficia,
vêm a'espeitosamente cumprimen· Florianópolis, 11 - Queira IV. excia.

E. P. M. tar �T. excia. pela data de hoje, ,que mar- aceitar respeitosos cumprimentos pelO'
FlorianÓ(polis, 1.1 - 1E111 meu nome e

J
ca um ano de sua 'honrada e fecunda ado transcurso do primeiro aniversário' dcp'

no de todos os fun'cionários do Fomento ministração'e aproveitam D ensejo para seu govêrno. Plínio Fonseca Cabral, ca

,A.grícola, apreS'ento a V. exçia. cumpri· atgradecer, m1.üto penhorados, as provas pitão dos portos.

)
.

.
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OS FOLIõES DO CLUBE 5 NO "DE�IOCRATA CLUBE"
É no Clube 5 de Novembro As 21 horas de hoje, illi'Íala-

.... E treít R
.

M uma grande reuauao política em regosrjo pela vitória. do dr.
UJO

.
S TeI'Lo,. que ei omo, GS- ·se solenemente, neste popular

te ano, terá úrn dos seus mais centro de diversões, o Reinado ArderTba'dl R. dd'� Stil;r� á presídêncía do Estado.
formldá

.

d d; F'" G d'
o: o o Ire orro pessedísta, tendia à frente o deputado11 "I.U . veIS aoompamentos .·e 'a O/lIa. :ran e e Intenso G

'

'.' ,.

alegres noítadas, . tem sido o movimento que ali asparrno Zorzi, ClO'illIpare.ce�u Ia solenídadr, que. c?�o:u com

Os cordões "Piratas", "Mo- se .processa 'na ornamentação
a p';e'senç� de enomm:e.mulüdao. A passeata �ev,e 1111C10 detron

renas Brasfleiras " e "Ciga- do salão, já nos seus últimos t� a �re,felrtfllll'a MIUJIlJICl'pal, onde í1�laram V�rIrOS o�a?��es, sen
nos", nas suas

. hrudumentârias retoques, á cal1go de uma es-
do derlITlaU�del:ne�ed,a0laCmiaIGdlalS• D�h 0z'co�eJI°nd'dia Vitória d�'OUcaraterlssãoaa, formadas por forçada comissão. Emprestará para a :e,�I eneia 10 e. aSIPaTlllO, 'ÜlrZI, ,'O. e usaram a�

uma equipe admirável de Pie- brilho e vavacídade aos _ fol- l�wfa vartos elementos d.e destaq�e da polítíea lo.ca!, e poe úl

rots e Oolombinas, prometem guedos,' um bem organizado
timo o deputado Qa,srparuw ZorzI,. sendo durante .toda a festa

ser a sensação destas. úhtimas bloco de genrís torcedores de- ada:..madlISiSI.mOS O'S nomes do dor. Aderbal R. da SIlva e do dr.

noites moniticas.
.

nominado - "Estrelas do'Orí- Nerêu Ramos.
.' \ .

LIGIA -GLORIA PEREIRA Sua apresentaçâo hoje na ente", iCUjOS' ensaios de CIaJIlW
TuidiO decorreu deatro dia malOOC', orde� e respeito.

Com imensa alegr-ia em seu lar,
I sede do Clube 5, está sendo e preparativos, de antemão as- .

QaJloula-se que compareceraan a' manãtestação, mais de

vê passar, na efeméride que hoje aguardada com enorme espe- : seguram grande êxito e' desú- mil p,eSSlOIaS.

tran.sco,rre, mais um aniversário, a tatíva. sada animação. Cadenciará as --------.,-------------------

genLil senhor-ita Ligia Glória pe.1 Seg,Ulnd,a-fr��ra haverá o as-:! dansas o afinado e bemquisto
rsira. .

.
salto dos fohoes ao Clube 6, do í "Democrata Jazz", nas noites

A aniversar-iante será por certo Estreito, 'e aos Clubes 15 e De-! de sábado e segunda-feira ha-, 'j
.

I
'

'�por motivo ?e .tão auspiciosa dala, m?cI'Iata, do. oentr�o, onde. os
l vendo, na ta::de �e domingo,

muito cumpr-imentada por suas reis da alegría serao condigna- um vesperal Infantil.
. ',amigui/IlJhas, qu� o são em gr-ande mente recepcionados, -------

"numero. . I,Faz'em anos, HOJE:
.

NO ��UBE 1.2 ."

_ o sr. Vítor Hlapott funcioná- A arIstl�cratlOa SOCIedade da
-rio publico federal.' R UI a Joao PitIlJto' realizará

_ o jovem ginaeiano Filinto grandiosos bailes de fidalguia
Bastos, filho

.
do desembargador burlesca.

· José Rocha Ferreira Bastos. I Para tanto dfstlntas senho-
_ a menÍlna Shir.ley Menergilda' ritas .e Sell?oO:rras, jovens e ca

'. Roc.ha, fi<l,ha do sargento Avelino valhelr�s SOCIOS d'O Club.e 12,
.Roohoa.

.

tem omganizado dirver.sos, b�o-
_ 'a s'ra. Mariela Cardoso Buck, 0018 e 'oo,rdõe;s ricamente fan-'

"18SIPOSa do sr. AI1n01do Buck, fu:n- tJasiadJos, dev�ndo const.ituir
ciO'nário da E·Sit,art,isti.oa MUlnicipal. • uma d.as gra;ndes atrações da
- a meni'INj; Cleia Tel'e:oinha temporra.da.

\ ,

fi1rha do s,r. Ma'UO'el Alf'r.edo BaT-' ,

-{Josa, .comeDCiwllte no Estr,ei,to. 1\ NO LIRA T:,:NIS �LU1}E ,

_ () sr. Afonso TOilliplstm. No,. altO' da popa, Isto e, no

_ o sr, Manoel de F. Cardoso alio da oolina os fo,liões do Li-
.,Jumior.

Ira
Tenis Clube vão lauçaiI' o

o sr. Enéi'as Gonça.lves. gr.1to, de "guerra á tristeza".
_ a s'I"ta. Aurora Mesq;uita. ' T:uJdJo faz ore;r que S. M. Rei

"

lMomo, terá na gloriosa slOeie-
ENLACE:' , dade, um dos mais f'Orte,s seto-

Realiza-se ,hoje, ás 17 .horars, I res do seu reinado.
,eivil e religi'osamente, na rua Bo-
ccwilwa 161, o. enlaoe malvri;monial
.·da sel1ihorit,a..�póvnas, fun
"ci,onálloia dos Correios e TB-Iégrafo,s,
'cam o sr.' Paulo Maohado Dias, do
''3.lto .cormér.ci'o de Laguna. Serão
tesovemunhas por parte da noiva,
[lO' civil, o sr. Mário Canneiro da

'Cunha e sra.; no reli.girüso, Agenor
-p.óvoaJs Juni'or ·e senhora. Do noi-

\'0, no c i,vi.I, o dr. Cid CnsrVa e sra.;
no religioso o sr. Liberarto Cariorni

Rio, 14 (A. N.) - In,foT'lllam oportJU/llildla:de dJe presitar algu
de SãO' Pa;u!l1O que encaminha-lmas inf'rOT,maçõ'elil à iIIlJprrensa.
do como fiai a procurad'Ori� Arfiil'lllia qUie, já e�á em suas

JudiCial do ESltad:o o pracesso(Í mão,s, desde ontem, o pooeoesso
adlministrativo contra o ex-Icoilltra Adem?I doe Barros, p'ro
i,mte,rve:ntor Ad1emar de Bamros, cesso esse 'ÜuJ1o an;damento niOT

agpra claJtididat:o vilto-rioso ao mal se poro:cJe.ssará pela Proeou-

I glo;vêrno de São P1aul,0, {) SJ' •. radOlI'ila. Hawia sido, CO'IlJCedido
Jos,é E'dgrurd Pereim Ba.rreto,IUIill prazo de s'esse,nJtJa. dias pa

! proiCIlH'ador ohefe da PTtocura·· i:a PIl'estação, de contas pelo ex

uOII"ia Ge,ral do Estado, teve mlterVlenilor f.ede1'!al. Moas, o

---------------------------'--- prazo foi ISlUiS:penso, n.o 47° 'dia

H B' h
..

b em face. da requisição do p'to

U OO, O r 9 I" e a te ce'sslo pe�o Mimiisltério da Justi-
_, ga. Dessa fO'rma terá o ST. Ade-

São Paul,o, 14 (A. N.) - A pro- Moreira e demais opositores,. 005
mar de Ba.rriOls" OIS' reSltlaJlltes

põo5ito das drolaraçõcs' do sr. Mil- i :l:rabalhis·tas, de São Pa.ulo rei,vin-
treze dias para se defender. O

l.jrL Filho, q.ue onLem lrwnsmiti-' ddcam o dir,eHo de orient.ar s'eus
s:r. Pe'l'eiina Bar!reroo

-

infIOI'IillOU,
mos, dizendo que o sr. Hugo Bor- I próprios interessles, dentro do pro-

g11i séria ,exrpulso do P. T. B., o
I gram'a do partido e dos eSllatu- a'itnda, qUle 00 1l!lcaJIljce 1lissinala.

dive1l"slas poal'ceLas,. As pnnci
ca,nd'idafto trüba1hisla ao governo; tos, na maneira que os posLulado,s paLs dizem re,speilto ás velTlbas
do Estado deúla·rou hoje á "Folha' so.oialistas nos vêm d.emonstrando

l'eoebidas da Secretarria de Se
da Noi,re", o seguinte: "Não exLra- a;qui Bm São Paulo;"

! gJuimnça PÚlbHca nJo valor de
nho as declaraç�,es do _sr. M'illiet

1 DOENÇAS N,ERV')Sab oor:ca de dOlze milhões de Icru-Fllho. Outra rutJ,tude nao poderIa

I Com 08 progressos da medic!]!!lt ze'Ílrors. As restantes, que so
esperar de quem enLr.ou no par LI- hoje, 8.8 doenças nervosas, qUlllndt mam também cêT!CJa de doze
cio pela porta da cozin;ha, á ultima

I t�tadas em tem�?, �io male.<> .,er,

m.ilhã:es de oruzeiI1OIS s!e refe-
hora somenlt/e para ser d'e,putado: feitamente remedlavels. O .:urtlnd ..i. , d' f", .

f t d'
�. ,

d rem a espe<Slas e Im's' se.m au�
Lsso Ludo é devido a carLa que di-. S18l!l0'. ru o a 1��Orancl&, 80 po t

.' �

> ",'
• " prejudicar � indlvlduos afetado!! <ti, tiolrI'ZaçÇlJO legal. No entanto,

1),,1 aoo5 brabalhlslas de TaÜiba,Le. tais enferinidades. O Ser.viço N.· CO'ffi referência á essas úlltimas
.tromissão indébi,ta de pessoa's que clonaI de Doel!ç�s mentaióll rligpbo veil'bas O CoiIT<:::leloho Admini-
por melhor que 1118'S pareça, a in- de 11m Ambulatorlo, que atende r:r� .'

�

.

S

ti h b'
.

t tuiEamente os doentes nerYosol!I l� ItTla,tIiVIO
d:o Estadia abrIU maiS

l:��cont 'ecem'do nosso aro: 100 e pO-. digentee, na Rua Deodoro %:1. etu: tJa,rde os cr'édirtos n,ece,ss,áll'ioo.
�LICO ,em SI/ o, por ma'IS de. uma .. 11 .ator... tliàri...ente. Alc:re'Slcento'U tamb

'.

P _

"Quem extraviar ou inutilizar o vez, prejudicia,l aos destiiIlos do I

I
. 111eira Bia� t'

em, 'O�. e

certificado de alistamento pagará ll'arbalhismo em São Paul,o. Somos I
�

•

dr

.

B
: re. �' qdiUe O

�

sr. e!pllaJ"

1 d 10 .... VI'slte sem rom,'s r e amos aIIl1l a lllaO apiTesen-mu, ta e a 50 cruzeiros, outr()�- trraba.J1ustws porque Jlull,ga,mo's que -o

I
I (Omp SO,�

• '

d f
.

d
'

.

1.. ,

lt d '20 110
. ,..

• "OIUl sua 'e, e/sa .BleUr o pI'loV'avesim Incorrera em mu a e a ll'a.ba.J.hlsmo e a U'lllca doutrma
. LIVR "RIA BOS II que. se'a irutám:ad!O' airuila ho'ecruzeiros aquele q.ue extr�viar ou crupaz de r,esolver os angusoLJ.osos

I
II li

p"�a f
J
AI' IJh,.

t'l' C t'f' d d R
cw. aze- () no p,mzo qlUe e

mu 1 Izar o
.

er 1 Ica o e eser- prolblemas da. nossa. gerute; e sua resltia· d nty, d t d' .

vista": rea,lização só pode,rá s�r COIlloc8'bida Rua Deodoro, 33 '. e o e reze las.

(Art. i29 da Lei do Serviço MiJi- Florianópoli!'
••••..•...•........••.......

tar). quapdo o partido pude·r ag'ir em TORRADOR DE "4FI'todo o Brasi�, oorm irrudepern<1encia Livros novos e usedoB, .' U
." DOS f1tUne IS

demo.cnáltica. A recente cOO1venção em diversos idiomas.
I) u'" rA I.. •• ., poara a eleiç1j.o do diretório esta-

dUall, 00Il1tra. a qual s,e insurge o

sr. Mi.l.Ji.et e OUltrros €lem'erutos, é
ahso.lu:ta:moote I,ega/l, tendo s,ido
oOlnvo'Cados d,e 31cordo com os es

ta,Lutos e nomnals fixadas na ulti
ma cOlIllVenção, cuja a'ta foi a'ssiJla�
da pelos sr,s. Milliet Fi,lho, FrDta

ANIVERSÁRIOS:
.

DR. OSVALDO BDLCÃO VIANA
Na efeméride de hoje, comemo

ra o seu an iversár-io natal ícío, o

sr, dr. 0S'Va1do Bulcão ViM1a, pro
veolo advogado nos aunítór íos da
cwpiltal e gra,ndemen:te relacíonado
nas nossos "meios sooiaís, motivo
"[lor que será hoje alvo doe expres
sivas ma,nif8lsotações doe apreço, por
,.panbe dos seus amigos,

· e sra.

;Mio. da Aeronautica
Quinta zona aérea

Base Aerea· de Florianópolis
EDITAL

'Denodo esta Uni,dald'e, nooessida�
·,de de urm contador formaldü para

serrviço de responsal:l'il idade, tez

<'ciente a ·qUElm ttllueneS'8'ar, que to

"das ao5 iIlJf.oI1mações pOd,erão s,er

· o:btiuas por 1ntel'mééHo do 10 T,em.
1. Aer. Edual�do de OliV'eirrus Bas

tos, T'esoUl'eirro desta Ba.se.

Ba:se Aérea de FI,orialfió;po,J.is, 13
·-de f'ev'er,eiro de 1947.

Darcy Lopes Pimenta - Capitão
Aviador - AjUldante qil. Base.

1:1 João José Mendo ..ça e

J Maria Gomes Mendonça
Têm a gráta satisfação de

participar. aos parentes e

peSllO@S de sua amizade, o

contrato dé cas:3mento de
sua filha A I L Y com o

Sr. jAMBLICO GAMA.

Florianópolis, 11 de feve-
reiro d; 1947

'"

PARTEIRA
Da. VIVI (Parteira), tornd

publico que, a partir desta data
aten'derá suas clientes apen 'JS

na Maternidade de Flori3nó
poli ,não mais o faz�ndo à
cdomiciio.

Foliões e Colombinas'

CONTRa saRDAS
" E MIINCIUIS

Campos Novos festeja a Vitória
CAMPOS NOVOS, 14 (Estado) - Foi ontem realíaada

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

LABORlHÓfilO DillH S. 11.
.

CAIXA POSTAL, 36
SLUMENAU _ SANTA CATARINA

Fiscal para o Insütute
Comerctéríos

dos

o SEU OQGAN/SMO

ue. o .. S. n�40� t##
COMO I,IMA O"g ��NE��801!'::'Õf � ... - •• , {I?;t���O.�.ATOQIO 00'''''

As �)Jovas d", p. r tuqu ês , Matemática e Geogr.:lfia
do Brcsí l 'Para FISCAL do Quad."o 'Pe!manente, sérõo
reoUsadas no dia vinte e três .;0 corrente, àaB horas,
no Colegio Catarinense, devendu cs candidatos estar

presentes trinta m inu to s o n tes , munidos de caneta-tin
teiro ou lapis-tinta e do respe-tivo carl ÕO de identidade.

Em IOde fevereiro de 1947.
\

OSWAL PEREIRA BAIXO
Delegado

de prazo
defesa

diasTreze para ia

Clev081andi, 14 (D. P·r) - Se o

lei,tor é (laIvo, e.sltá de pararhoos. A
calvri,ce é um irllldiüio de mas'ClUllini-
dad'e muito srl]perior á média nor

mal comum de aco.r,do com o dou
tor HeMe'rl, Rruttener, professor da

Dnivers�dade do Norte OcidentaL
Seus r,ecentes estudos clini,cos com

provaram que a calvLce s� rela
ciona com a albividardie das glM1-
dulas endocrinas, ao qll'e declarou
o (llba1iza,do oi-entista. A perda do

cabelo ocorr,e esporadilcamemte na,g

mulheres e crianças e ja:mais nos

cast.rado,s. Não há rernrédi'Ü s.eguro
contra a üalvi.c'e, que é p11i:ncipa,l.:.
'me,n!,e hgr.editáría. O doutor Her

bel't Ratte.ner, por c01lliCidencia, é

calvo ...

Precisa-se de um operário
que aaiba torrar café, ou

q'ue tenha pequena prati'ca
de torrefaçãp.
Informações nesta reda

ção.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil i
ou no estrangeiro. 1

Novidades todas 8elBemanas

-----_ .......... -

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

llEIAM A REVISTA
O VALE DO. ITAJAt

�8ropo Modêlo
«DIAS VELHO»

Motrícuia paro os alunes
do curso primario nos aias
10, II e 12 das 9 às 12 horas.

analfabeto
RIO, 14 (A. N.) - O Partido Proletário do Brasil, um dos

l'a.rtido "Sloper" a que se referiu ,o s'enador Getúlio Vargas
fi? �omício realizado na ,praia do Russel nesta capital, inter-
pos um recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a elei- JULIETA TQRRES
I!;ão do candidato a vereador Crispim Mauricio ,}'onseca, do GONÇALVES
Partido Trabalbista Brasileiro, sob o /fundamento de que o Diretora
mesmo é analfabeto e, assim 'não póde /exercer seu mandato. •

.

i\presentou () recurso, na qua)idade de procurador do Partido Rl'ecorrente, \o sr. Francisco d,e Paula Bastos, funcionário da' econsfrucões
l'refeitura, como também vê o recorrido. 10 interessante é que oe casas, muros, telhados,
(o recurso sugere á Justiça Eleitoral que'isubmeta Crispim Mau- �tc. Trotar com Jorga de
I ricio da ,F(JIllseca a uma prova de leitura e outra' Ide escrita., Daí Paulo.:no firmo. Busch
I te curiosidade que passou a despertar êste C'8.SO. . & Cio.'

, ,

Vereador , trabalhista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 (' �STA r '( • - Sã·baclo 14 de Fevereiro Oe 'n,� 1
------------_..__ .

DEMOCRATA CI�UBE �"Dias 15 e ..

'

J11 baíles-camavalescos... <.J)ia.,.�16...,:_/"
.

.�.

matínêe tnianttl, Venda de mesas na séde secíal, ao preço de' Cr$ 50,00.
Só é permitida a' .entrada mediante convíte .

•

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

Transportes regulares de cargas do pôrto de

s10 FRANCI8�O �O� SUL p,ara NOV! ,-rUBI I

�. '",

Inform ações com 08 Agen tes

Flor ianôpolts
.
- Carlos Hoepcke S/A - CI- Teleíone 1.212 ( End

.• t�lçg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6

.

MOOREMACK

o Sabão

"VIRCiEM ESPECI· UDADE"
t_'JA WETZEL' JNDU8TRIAL-JOI�ILL� .. (Mll<rCll

TORNA A ROUPA BR,xNQUISSIMA
f

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

D,A TILOGRAFI'A
CORRESPONDENCIA CONFERE

COMERCIAL DIPLOM�

BIRECÃO;'; METODO:

J\MELIA M. PIGOZZI MODERNO E EFICIENTE

R U A A L V A R G D E C A R V A L H O, 65'

I
I--------�-----------------------

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElECiANCIA?
PROCURE A

llllaiataria MeUs' ..
Rua Felrope -Schmidt 22 - Sobrado'

Cadastro Social do «O Estado)
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher e

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmo.
quanto' antes, o nosso IIlOVO Cadastro Social.

Nome,
..

Sexo Est. Civil ..•.....;. . . D. Nasc. . ..

Pais
,

• .,

Esposo (a) ..................•••...•..........•..................••••

Emprego ou Cargo
"

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

Cargo do Pai (mãe) ..

Observo
..

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

Agradecer-iamos, também, a gerittileza de noticias de n,ascimentQef
casamentos e outras, de parentes 00 de pessoas amigas.

CURSO DE MOTORISTA
-"

e

Serviço de Pronto Socorro de AutomóVeis
. Ensine-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática' _; conhecimento do motor.
Atendem se chamados' para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
,GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓR�O, 40.

I
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.CLUBE DOZE DE-. AGO�TO--Dias
carnavalescos ..

OESTADO --l2bado 15 de Fevereiro de 1�ihftt1 5

Dia 1 7, vesperal > inlantil,
lerá inicio

15, 16 e 18 de fevereiro,
A começar de \ 10 de fevereiro
de mesas ..

bailes

a reserva I'

;IJM PLANO DE
,DESA8M4M�NTO
Lake Success, 13 (U. P.)

'o eonselho de Segurança reu-]
niu-s.e hoje, ás três horas da '

iJardie, para a, votaçãs, rínaí da'
_Ileso.,IIUÇão. que prevê o. estabe
lecimellllDo duma comissão, in
�wmbid!a de planejar o. desar
.JI]I3Jmellto. mundial. F'alta ain<\a
v.o.ta,r o parágrafo final, antes
de proceder-se vá votação do

e,cQnjiUnw.

- •••• o ••••••••••••

Tenho f�
na paz mundial

\

_ A Rússia freqüentemente exas

pera o mundo com sua apa
rente teimosia, mas tem .uma
boa razão para isso, afirma
Edward R. Stettinius Jr., ex-

·

Ministro do Exterior dos Esta
-dos Unidos. Em Seleções para

·

Dezembro, êle nos revela por-
· -que a Rússia age desta manei
Ta, mostrando que o cçmunis
mo e o capitalismo poderão
-eventualrnente se reconciliar.

· -Compre Seleções hoje mesmo.
..

Também neste novo número
.;() CONVERSADOR MAIS ESPIRI·
':ruoso DO MUNDO. Aos vinte

�i�e�eu7::�Si'b�r���rlt�r:����â��
divertidas histórias, gracejos e

. profundas reflexões tornaram
Oscar Wilde famoso em dois

. continentes. Leia a vida dêsse
gênio de coração terno, desde
os dias de seu apogeu até os
últimos e lastimosos anos de
humilhações e prisão.

6 ••• • o ••••••••••

INAO HÁ DEFESA CONTRA A
I' '10M B A Ar Ô M I C A. Mesmo os

técnicos militares nos Estados
Uuidos afirmam que não há .

defesa militar alguma contra a

bomba atômica. Leia êste arti
go realista -que conta quais os

motivos desta afirmação, pin
tando um quadro chocante das
devastações da bomba atômica
e apontando qual a única espe
rança de evitar uma calamida-
de internacional.

.

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

-··\V. ESTÁ SEMPRE CANSADO!
Não atribua o cansaço crônico
ao trabalho excessivo, quer fí·
síco quer mental, diz um co·
nhecido eS'critor. Leia êste pro
veitoso artigo que revela qual
a maior causa individual da
fadiga e como pode vencê-la
ràpidamente para aumentar
suas oportunidades de êxito e

-felicidade.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OS TRÊS GRANDES TEMORES DO
.KREMLIN. Uma grave suspeita

carrega a atmosfera na Rússia,
a qual ainda mantém um exér
cito de quatro milhões e meio
de homens. Um reporter ame
ricano, recentemente chegado
de lá, revela quais os três te
mores dos Russos e, segundo
sua opinião, qual" a única ma ..

neira de dissipá-los .

. São ao todo 26 artigos ínte
.ressantes e estimulantes, maís
a condensação de um impres
sionante livro, neste novo nú
.mero de Seleções.
COMPRE

SELEÇÕES
DE DEZEMBRO

A venda agora,!
A REVISTA INlERNACIONAL
PUBLICADÀ EM 'NOVE IDIOMAS

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

Representante geral no Brasil:

fERNANDO CHINAGlIA
Itua do Rosária, 55-A, 2.° andar - RIO

•••••••••••••••••

Resolvido o dissidio
Recife, 13 (A. N.} - O Sin

dicato. dOIS Ernpregados no Co
-m,ér,cio. assínou, perante o. Tr.i-

.

bunal Regional, uma concílda
ção corri o. sindicato. de lojistas
e varéjísras raranaceutícos re

solv;elndo. o dissídío ooletrvo
sUs:;itado para- a obtenção. de
aumento de saláríos para a re

:ferida cl�sse.

,.
I

)

\

.'

f
. \

(

.

'\

I

Uma •

voz amIga
COLABOROU P_ARA A TRANQUILIDADE DESTA FAMíLIA

Sim ... Foi há alguns anos. Um pg�nte
da Sul America visitava alguém, alguém
que era moço, enérgico, dm árnic.i, cheio
de futuro; que era pai, também, e que
amava os filhos, preocuuado com a'
caereira deles. As palavras co visitante
caíam em bom terreno. Um s=au-o S�
·fez. Anos mais tarde, um im�r,_ vi-to
arrebatava uma vida preciosa, em ple
na ascenção. Mas a família se n chefe
não ficava ao desamparo. Aquela visita
selara um destino; defendera um lar;
era a sua estabilidade, a paz para uma

esposa amorosa,' a possibilidade segura
de sustento, de estudo, de encarreira
mento para algumas crianças que, c:
outra maneira, sabe Deus como se ter
mariam ... Pense em tudo 1S50, quando
o visitar um agente da SUl America .

.,.: E lembre-se de que ele não lhe oferece
apenas a possibilidade de proteção para
a sua família, mas planos vários de se

guro que' lhe permitem desfrutar, .em
vida, Inúmeras vantagens entre .elas

.-. _ .L. """'" '-
um 01 tranquila aposentadoria no grato
conchego de um lar sereno e estável.

Ouça, como a voz de um amigo,. a .pa
lavra do agente da Sul America.

,

À SUL AlVIERICA
CAIXA POSTAL 971 - RIO

Queira enuinr-me um folheto com infor
mações sobre o. seçuro,

>< .
10· HHHH - 2 ,6 '9

. Jlome
.

r:OI'ldo nasc.: dia mês ano .

Solteiro e Casadov Tem filhos �
Rua

. ::::::
Cidade Estado J

Ouça, como a voz
de um amigo, a

palavra do agente
daS u I America.

ERICA
Companhia Nacional de Seguros de Vida

FUNDA0" EM 1895

Academia de Comércio de 8t8. Catarina
(ftscaliZdda pelo Govêfno Federal)
ANO LETIVO DE 1947

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidad-e I: e 2' anos

Contador 3' ano'
Ci'lncias Eccn ôrnicos,

INSCRIÇÕES, Exame. de admissão ao CUrlO Comercial Básico
•• de I' a 15 d.e fevereiro'
Exame. de 2a epoca -. de l' a 15 de fevereiro.

INICIO DE EXAMES: Admissão -- 20 de fevereiro
2" epoca·· 20 de fevereire.

MATRICULA- de I' a 28 de fevereiro .

INICIO DAS AULAS: -- Iode março.
Nota: Aos portadores do diploma de Auxiliar de Escritorio _. Conclusão

do Curso Comercial Básico -- será permitida sem a observancia
do limite mínimo de idade, a obtenção do certificado de Licen
ça Ginasial, de acôrdo com o regime estabelecido no Titulo VII
do Decreto-Lei n. 4244. de 9 de abril de 1942 (Decreto n, 8191
de 20 de novembro de 1945/.

INfORMA01ÇES .• Avenida Hercilio Luz, 47·· das l7'ás 19 ,hora.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
CARNAVAL DE 'i947

AVISO
Levo ao conhecimento dos ars. sócioe e suas exmas famílills,

que a Diretoria do «Clube Doze de Agosto» resclveu realizar bailes à
fantasia. com início às 22 hora ... nos .eguintes diall do mes de Feve
reiro: 15 (sábado), ·16 (domingo) e 18 (terça-feira). reservando o dia
17 (segunda-feira), para a vesperal infontil, das 16 às 20 horaa.

VENDA DE MESA •• Do dia 10 de fevereiro em diante, das 18
às 20 horua, na-.éde do Clube, terá início a reserva de meaas, pela
or.àem de chegada do sócio, no recinto para esse fim deuignado. O
socio só poderá relervar uma mesa, O preço da mesa numerada,
com direito a 4 cadeiras, obedecendo à disposição constante do planta
exposta na séde do Clube , será o seguinte:

ASSINATURAS PARA TODOS OS BAILES CR$ 80,00
MESA AVULSA PARA CADA BAILE .. ; CR$ 30,00

baixadas pela Dire·

Instalando-se à rua Trajano, n . 25, tem o prazer de comunicar
QO distinto povo que posaue técnicos habilitados a executar quaia
quer aerviçes de eletricidade em geral, corno sejam; enrolamento. de
motoras, dinamos, transformadores, consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhos elétricos e instalações de luz e força, possuindo
tombem uma secção -ds venda de estabilizadores de fabricação prÓ·
pria 6 rádios dos melhores rnoxccs ,

Visitem-na sem cornpr-om iaaa,

I�GRESSOS -- De ocôrdo com as instruções
toria e que serão distribuídas aos srs. sócios, o. preços para 02

ingressos avulsos serão os seguintes:
PARA TODOS OS BAILES CR$ 300,00
PARA CADA BAILE , GR$ 100,00

NOTA •• A roe.a avulaa só poderá ser adquirida apóI a reserva

de allinatura para todos o. boiles.
Secretaria, em Florianópoli., 28 de Janeiro de 1947.

.

ELPIDIO FRAGOSO, Secretário Geral.
TAEleíro

" .

e cn i C adOI
_'

Te nhc s empre sm cosa uma garrafinha de

ftPER ITI VO «K NO T»·
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em dois turnos.

- Esquerdírrha, a,pesar de ele

mento novo no Madureira, é um

jogado! cutucado por diversos clu
bes cariocas, estendo n-a bar linda

como mais 'desejosos do conquistá
lo o Botarogo. Ambos fizer-am 'pro
postas excelentes ao ponteiro ma-

,

ODIN

�

Vai defender-se
*

Rio, 14 (A. N.) - A "A Noit·e",
em sua seccão "poldrt,ica e Politi

COIS", ditz ter OIJ:xtido em fontes par
lti{mlar.es, a revelação d'e -que o S�'.

Mema:r de BaI'tl'OS estará' no Rio,
arrnanhã ou depoi,s, para tratar de

jlniberesse·s pOllitilws, !ti,gados á fu
tura administração publica. Fa

lando á repoI"trugem, no seu .Esltado,
.I::li,.s·e que vai publicar a carta que
� p·ropósilto do caso da não aipr,e
flentação dB ,wnlbas, quando inter
v'entor, di'ri.gliu ao Pfl(sidente da

.R!epub]j,oa, ofere:cendo-Se,_ ta;mbém,
para exi·bi,r .documentos em sua

defesa.

Direção de PEDRO·PAULO MACHADO

ROXY - As 4lh e 7 lh horas
1'0). - Noticias da Semana

47x1 - DFB:
2°) - 'Marjor ie Reynolds

Chanles Ruggles - ArLuI"
Lake - em:

TRES 'E' DEMAIS
3°) - Ruth Nelson - Dor-inda

EXllosi"âo agro- Clifton em:
II \I ;ELNORA

Pecuaria 4°) -I Continuação do seríado r

A BARCA MISTERIOSADa "Associação Rniral," de São .

Censura : - A·Lé 14 anos.Joaquim, recebemos e agradecemos i
.

t ' Preços :
o segurn c convite :

As 4% horas Cr$ 3,00 2,40Ilmo. sr. Diretor do "O Estado"
.As 7 lh horas, Cr$ 3,Oa

I SIMBO- I VENDA I COMPRA Londres, 13 (U. P.) -- Os
LOS LIVRE LIVRE tílt:t1Jl'Os. do ,govêr:n.o britâni.cos

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

74.555 lS101ireram hoj,e Ulma queda sen-

18,5-0
. slbÍJliissima na bQliSIa -de' Lon,-

D,752 dlrle'SI, dielvido. a od'erta dU'llla

'0,4361 enlOll'me qUlaJIlluidade de vaJoreiS

0,5968 pwra OIS quais haV'i'a poucos
5.1496 cOImp-r,adOll'es. A baixia ex,ten-

4,3224 delUrse a todos OIS Htulos, selIldo

4.,5;,94 de meia libra .esterlina no mí-

10,2778 nimo,. A rlecente elI1ÍJssão de

3,855 dois e meios pior cerutJo, caiu
'Uma 1.ibra.

ENPRESA «VONSTRUTORA BNIVER8AL»
AVISO

. De acôrdo com o decreto lei na. 7930, O retlmbolso
r.erá doco agora tm F19rian6polis.

Fjpotlis.
Tenho a honra de convidar-vos'

RtTZ As 7 % horas
1°) - Notícias da Sema/na _,

. 47x3.

2°) - Metro Jornal ___:, 8x18
3°) ,- Manoel Vieira - Miguel

Orico - Oracina Correia.
- Hontencia Santos
Manoel Rocha em:

O CORTIÇO
Censur-a : - Até 14 anos.

Preços : Cr$ 5,do - 3,00 .

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

ODEON
As 4% e 7lh horas

1°) - Repontagens P. R. A. 9 -

n. 6 - Nac. Coop,
2°) - Mar-recos e Cordonas .

-

ShorL esportivo.
3°) - Nas Plamícieis do Texas

,- ShoI1ÍJ natural.
4°) - Noroeste dos Estados.

Unidos ,- A Marcha da
Tempo .

5°) - A Vida Infantil - A Mar-,
cha do Tempo.

6°) - O Filme sintético :

SURGINDO DA SEPULTURA
7°) - LaIa Lane - Russel Hgp

ton - em:

kIORTE ,Á DISTANCIA
8°) - Ralph Byrd nos 70 e 80

episódios da série:
DICK TRACY, DETETIVE

Censura: - Até 1Danos.
Preços:

As 4lh horas Gr$ 3,00 2,00 1,50
As 7 % horas Cr$ 3,00'

IMPERIAL
Não haverá sessão cinematográfica

I. B. 6. e Estatistice
EDITAL

No exato. cumpr-imento da legis
ção vigente,' faço público, para ge
ral, e peincípalmemte para ciência
dos e,stabeLecimentos '." industriais '

existellltes neste Município, que S'e

enC8I'1na, a 30 die abril próximo, o'

prazo de iu'scrição no Reg'ist,ro 111-
du&triaJ. de 1947.
Em face do expo.stO, f.i.cam con

;idados os responsáveis por em

presas ou flirmas indl11Stri,ais (usi-,
n,lliS, Ríbricas, moi,nhos, €'Ilgemhos.
etc.), ou ofdcilnas Id'e consêJrtos, 3l

comparecerem nesta lnspetori,a, á;
rua Padre Migueldnho, nO 15, (altosS\
do Cine Roxy) onde serão atemdi
dos diáriamente, das 9 ás 12 e das
14 ás 17 horas, afim de efetuarem
e ins'crição do seu estahelecimen
to.
Ao fabrica/n.te que não atender.

de,nbro do l",,'azo acima fixado, á

presente oonvocação, será aplicada
multa ariáv,el entre Cr$ 200,00 e

Cr$ 20.0DO,00, tal como estjpula o

artigo 7 do Decreto-lei 4.081, de 3
de ttVle,reiro de 1942 ..

E. para que chegue aü conheci
mento 'dos i/nteress,ados, faço o

presente edital, que sera publicado
no "Diário Oficial do Estado" •

FLorianópolis, 25 de jalI1eiro de
1947.

'.

NOTICIARIO ESPORT�VO DE TODA ,PARTE
.NOTICIÁRIO ESPORTIVO DE TO- dureirense, entretanto o seu clu- propala, prende-se aos ponteiros ind.isciplina sometídos na recente

DA PARTE

I
be exigo muito dínheíro pelo seu Afj,rimam 'que o atual responsável excursão ao Prata, adianta-se mais'

- Vivente, goleiro do América, "passe". Se qualquer dêsses dois pela sua organização teria opina- que, ·apenas, Caieira, 'I'urçâo, Tu
do Rio, está disposto a ilf.l.gressar� clubes der a quantia desejada pelo do pelá aquisição de Jorginho, do l io, Fiume ,e Lula se maotívecam
no Fluminense, tendo afirmado que I Madureira, o clube entrará logo em Amer ioa e Santo Cristo, do Vasco. a salvo da onda de indiscíplbna que
ern CRSO contrár-io voltará a Per- negociações.

'

I
- Ainda com r-espeito as s'eve'- i que envolveu os players alvi

nambuco, seu torrão natal. - O problema da equipe de pro- ras punições que o Palmeicas im-' verdes em sua estada nas oapitais
- Informa a Agencia argus que fissionais do Botafogo ao que se I iporá a vários ·el:ementos por atos de do Uruguai e da" Argentina.

.enl1ne Ü'S POIlltOS a serem reforma
dos no regulamento da escola de
Árbitros, está assentada a permis
são para que possam atuar no

Carnoeonato deste ano, quando as

círeunstancias assim o exigtrern, e

ouvido o Conselho Arnitrel juíses
não pertencentes ruo quadro da F.
M. F. Assim, por exemplo, quando
surgir algum impasse em tomo de

d.eiberminado juiz, os clubes pode
irão pedir a vinda de um de São

Paulo, Minas Gerais ou de qual
quer outro Estado. ótima medida.

- Divulga-se em São Paulo que
na primeira quíozena de setembro
a Federação Paulista .de futebol

'lwomo'Verá uma gr-ande competi
ção atlética, na qual partaciparão
<os maiores ablétas europeus e

nonte amer-icanos.
- Não mais será realizado no Rio

o "Torneio Relâmpagn" por moti
vo dos comnromissos da F. B. D.

para as f'inais do Campeonado Bra-.

süeiro e os jogos da "Copa Rio
.Branco". Os torneios "Início" e

"Municipal" continuarão.
-O Campeonato Oar.ioca de Fu

tLebÜ'l, segundo se informa, inici-ar
ee é a 6 de julho, sendo disputado

DE PlON E IR O
R SERVIÇO DE V.S.

FILIAL VARIG:
EDIFIC!� LA

Praca 15 d� Nov=mbro
PORTA -- Telefone 1325

para assistirdes ás solenídades re-Ilativas á pr irne ira EXiposição Agro-

I Pecuár-ia municipal, que se rea

lizarão nesba cidade, nos dias 23,
2'1 e 25 do mês de março do cor

rente ano.

Devo acrescentar, para vosso co

nhecimento, que a mencionada Ex

posição está sndc o'ni·entada, pela
Associação Rural deste município-
Cordiais saudações.
Cesário Ama1'ante Ferreira

Secretário.

Baixa DOS titnlos

Araldo Caldeira
INSPETOR 'REGIONAL

G.

Curso Antonieta de Barros
REABERTURA DAS IAULAS la. de Março

Matricule das 10 às .2 horas
Dias 22, 24 e 25 alunos que já frequentaram o Curto;

26 e 27 .• aluno. novos dos 20, 30 e 40 ano•.

c.lunes novos do primeiro ano.

Câ-mbio
MOEDAS'

Libra lE
I

Dolar P$S'
Escudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suíço Sw.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
P��a P�
Franco Francês Fr.fr.
MarCo Vrn!3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,4271

Taxas fornecidas pela agência do Banco
sem confirmação

175,441618,72

10,7610,4457
0,6039
5,2109
4.3738 �
4,5961:
10,6062
3,9008�j
1,7146
0,1574 0,1556

0,4221
do Brasil;

o Carnaval
.. 1vem. ai.

Lança Perfume - Confeti e Serpentina na

CASA «O PA"RAISO»
Rua Felipe Schmidt 21. - Fl,orionópolis:

Dr. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e clvel

Constituição de Sociedadee
NATURALIZAÇÕES
Títuloa Dealaratórios

E.crit .. _ Praça 15 de Nov. 23.
l°. andar .

Retid.· - Rua Tiradentes 41.
FONE _. 1468

• • ct
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DR. SAVAS LACERDA
� médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta,

Pre.crição de lentes de
contato

IJON8ULTóRIO - Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

",ID&NCIA -e- Conselheiro lU.
fra, 77.

TELEFONms 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

J)DI Serviços de Cl1nica Infantil da
ÂS,I!istência Municipal e .de

Caridade
tDdNJCA M1I:DICA DE OBlANÇA8

, ADULTOS
OON�ULTóRIO: Rua Nunes .Ma
.-.ado, 7 (Edlffcio S, Franclsco).
Consultas das 2 às 6 horaa

IlESID1!)NCIA: Rua �arechal GuI
lheme, 5 Fone 783

DR. ROLD-ÃO CONSONI
-maURGIA GlllRAL - AL'l'A (11.
.URGIA - MOLJl:STIAS D:IJ li»
• ••. NHORAS -o PARTOS .. .

trormado pela Faculdade de Medi.
emna lia Universidade de SAo

..wo, onde foi assistente por ....
tto. anos do Serviço Cirtlrgico do

Prof. Alfpio Correta Neto
Qrurgia do estômago e vias bl

�, intestinos delgado e grono.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atera, ovãrtos e tromnas. Vartco
eele, hldrocele, vartees e herrut

00NSULTAS:
... 2 às 5 horas, à Rua l"eipe
�idt, 21 (altos da Casa Pe.

ralso). Tel. 1.598.
IUll8IDlIlNCIA: Rua Esteves Ja·

níor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S� !THIAGO .

.Mico do Hospital de Caridade ...
Florianó!>Óli.

Assistente da Maternidade
CI,INICA M�DICA EM GERAL

Doenças dos órgãos internos, cspec\a).
mente do coração.

BLECTROCARDIOGlRAPIA
Doenças do sangue e dos cervo•.

Doenças de senhoras - Partos.
Conlultas diàriamente das 15 l. 1.

horas.
.Ateade chamador. a qualque- hOTa,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Moir.

les, 18. Fone 70�
íllItSID1!:NClA: Avenida Trompo...Id.

62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSa
DiretlW do Hospital "Nerê.. Ramo'-
CLtNICA M1!:DICA DE ADULT06

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
�embro laltos da "Belo HorizonteW)

TeJ. 1545
.

Consultas: das 4 á. 6 horas.
:Iteoidência: R. Felipe Schmidt: J'

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vtas Urmãrtas _

Doenças dos íntestínos, réto e
anua - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
J'laiot!!l'apla - .Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 hB
'. l tarde, das 16· hs. em diante

Resld: VidaI Ramos, 66.
Fon .. · 1067

DR. MADEIRA NEVES
. Médico espectalista em DOENÇAS

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

Consultas diariamente daa
10 às 12 e dos 15.30

em deante

CONSULTóRIO:
Rua Jo:!o Pinto n. 7, sobrado
"one: 1.461 - Residência: RUI

Presidente Coutinho, .58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

e10nal de Medicina da Unlverslm.
4. do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
!lU Mentais. Ex Interno d:a Santa
c..a de Misericórdia, e Hospital
PI1Q'l1átrf.co do Rio na Capital ".

deral
OLtNICA M�DICA - DOIilN(J..u

.

NERVOSAIIJ '

- Consultóirio: Edlflclo Am6tia
. . NETO
- Rua Felipe Schmldt. Conaultu·

Das,15 'ás 18 horas -

-..tdêncla: Rua Alvaro de Cal'Ya
lho na 18 - Florianópolla.

DR, BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de SifJ1l9

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SlEN'HORAS -

SfFliLIS AFEOÇõES DA
�ELE - RAIOS lINFRA-ViER
MElI.1HOS E ULTR;AS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. .Iadrne Câmara, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - TelefO'lle 1.481

Residência - Rua ISete de Setembro·
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefune. M .. 834

DR. M. "5. CAVÀLCA:NTI -

Olfnica exclusivamente de crianças
Rua Salldanha Marinho, 16

Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clfnioo e operador

Oonsultório: Rua VUor Meireles, 26
Telefone: 1.41()5

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

Telefone: 1.623

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pak'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

� --n-- � ___

-. I UM.taI liUiIItQl'IW'l:fiillf'ld(ll ..... Pt I ..... "l1li n � pq ,

COMPANHIA· -ALIANÇA DA B�"
'_d.d. •• 1178 -- Sélll.: I A I A
mCEJJDIO� 1J TJU.ltSPOBTJ!:8

Cifras do ,Balanco dé 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon s abi ]idade!!
Receta
Ativo

Cr,
Cr$

80 90(\.606,,30
5.978�401,755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

SisistroB pago.! nOb último" I\> anoa

Responsabilidades •

98.687.816,30
76.736,40! ,306,20

Diretoce!l:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaqvim Barre�o d� Araujo
e José Abreui

r ,.,' riIII(. Fabricante EI distri�:idore9 das afamOdO'9'" con- liWill'.

. 1:111 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gron- :de sortimento de casemiras, riscados, brin.

I bons efilbarato•• algodões,,:morins e <ãviamento.
pal'a alfaiates. que recebe diretamenttl' das

II melhora. fábrica.. A Coa0 ·A CAPITAL- chama o ateng50 do. Snr•• Comerciante•.doi)nterior nO' sentido de. lhe fazerem uma

,visito ante. de efetuarem suo. compras. MATRIZ em Florian6poU•• '-'FILIAIS:'i"emj'Blumenau e Laje•.
-..........Ba........_.__.... ........ ..........__..........�.......... .._. mm_

EsU�ia de'
carros «Ford»
"PARA TORNAR o DEPARTA
MEN'PO DE FlSTILO, DA F,oRD, o
PRIME1RO EN'fRE l'ODOS"

( o vice-presidente di're,Lor técnico
da Ford Moeor Compamy em

Dearborn, Míeh ígan, Hal'old T.lYoungnen acaba de anuncrar a

nomeação de Thomas L. Hlbbard,
conhecido como. um dos mais

capazes desenh.is tas de modelos

especiais de· wL1ILomóv'eis, para

dír-igir o departamento de estilo

da Ford.
Nascido em Chícago em 1S92,

Híhbard dedicou-se desde cêdo ao

desenho de automóveis, tendo dese
nhado chassis especiais para a

Packand e outros carcos de quali
dade, da época, e criado o famoso
"chassis Le Baron", que logo se

tonnou um símbolo de qualidade
na índustria de autornóveís.
Híhbard trabalhou como pnmci

pal esbi,lista da Oadillac, tendo,
também, desenhado para a Ford,
em 19/10, um caJ.% de .estoutura

especiàl - o modelo GQ de ô ci

lindros, predecessor . do famoso
modelo M-S, carro blindado leve,
nnor-tatíeado pelo general George
S. Patton Jr.

Já no ano passao o, Henri Ford

II, preaídente da companhia, ha

via nomeado, para seu consuttor
de estíto, outro famoso desemhista

i.ndp.stria,l, Ge 011ge W. Walker,
cuja ascensão espetacular no seu

ramo de atividades é bastante 00.

rrhecida. 'I'rês vêses vencedor do
Prêmio Nacional. de Plastacos,
Walker já estjlizou um grande
número de automóveís, inclumdo
a ldnha completa do Nash 1939,
1940 e 1941. /

Deserevendo a nomeação de

'I'hornaz L. Híobard como mais um

pia�o "vara tornar o departa
mento de estalo da Ford o prI
.111ei,ro ent.I\e �'odos", o. Sr. Yot1lllJgT>8,n
deülamu: "ESltwmos certos de que

IlDSSO'S técni,cos, traba,lhau:do soh
a di.reção capaz. dêss·es doLs gramdes
es!liUstas, proDOl;cionarão ao pú
blico carro apreslen lamdo a 1i1Ilba,
o canfônlo e o desempenho por
Me E.>5<p8'ra,do.s ,e' exirgilcfos dos pri
mekos venda,dei�'o.s modelos de

após. guerra".

j
I

Tome KNOT

ue "do alguém, t1L1 como o l!aYe
lheITo da ilustração a-cima, oibl"r.:c6l'
lhe. em amável gesto. um cálice dQ
-"xcelente aperit.vo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
0<>' "geotiJezfJ,:E$íEJf TA;'1-
f!J""1 O NEY APEiUiiVO

i'P.ED/!..ETtJ/

de

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

máxima rapidez e garantia para ti ansporte de suas mercadorias.
Agentt s em

. Flortanópo lis CARLOS HOEPCKE S. A.

LI
..

A TENIS CLUBE
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1947

O Lira dará bailes carnava lescos nos dias 15, 17 e· 18 de fevereiro,
e uma matinée infantil dila 16, domingo. .

As mesas serão vendidas a par-tir do dia 9 de fevereiro, idlomilIl'go,
ás 15 11,01'als, na séde social, a raz-ão de OrS 50,oü cada urna, dando direito
aos 3 banes e á matimée infantil. Pan-a a aquisição Idlas mesas terá o sócio
de apresentae o talão die quitação relativo ao mês de fevereiro. Não
será permétida a entrada de pessôas estranhas ao quadro social, sem o

competente convite-íngresse.

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

AI)V()GADOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, 'J. J. DE SOUSA CABRAL
\

ESORI'I6RJO: Rua Felipel Schmidt�se - Sola 5
EdiHcio Cruzeiro - Florian6polis.

•

'{-:FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

_ Hoje EI amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

......-F-O-R-N-'-T-U-R-A-S--E-U-T-E-N-S-,L-I-O-S--PAR-A-'.OURIVES E RELOJOEIROS
Balanças para, oficmas - Para brilhantes - Laminadores

Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-
tear Cordas, vidros para relógios. etc,

,Preços e prospectos com a

CASA MASETT(
Rua Semif,ário, 13l - 135 - São Paulo. ,

Resolvido, enfim, seu problema' financeiro I
Adqu.ira TUDO de que necessitar,

de Ul\IA SÓ VEZ, -

paga.ndo PAl'tCELADAMElVITE,
com &8 VANIJ.'AGENS da compra à, vi....,

�ervindo-se do
,

CREDI ARIOSISTEMA KNOT
...pas
Calpdo,

Móvel.
Rádio.

Geladeiras
8Icl�let••
Jóias

Livros'
Chapétll
jn.t81�ç", elétrica. e Mmt6rIM

Anlsos para presaI••
Peles
·Casacos

Quaisquer artl...

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

�I Ou, A. 19 • _ f4 Ia -'i7 ...

o. K, ft\IDIID

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o «Diario da Tarde» faz uma afirmação, sempre acontece o contrario. Da dias 8"
res-peitavel orgao trouxe, em manchete, a Dova de que ninguem qu�ria o dr. N.erêu Ramos
na presidência do P .. S- D. e eis que o eminente conterraoeo é aciaDlado para aquele alto posto,J
sem a menor discordanuía. E' que o porta-voz lI�enista se acostumou tanto a mentir, que a.

verdade lhe foge até nos palpites _ ••

BLUMENAU JÁ FEZ o MILAGRE DE POSSUIR UM JORNAL EIU LíNGUA PORTUGUESA QUANDO o BI�ASIL ERA QUASI .DESCONHECIDO NA.
QUELA REGIÃO. NÃO SERÁ AGORA, QUANDO A TOTALIDADE DAS FôRÇAS PRODUTORAS ESTÁ PERFEITAltIENTE INTEGRADA NA COMU··
.NHÃO BRASILEIRA, QUE O PODERÃO DESVIÀR DE T.ÃO BELAS TRADIÇõES DE CIVISMO, OS INTERÊSSES COMERCIAIS DE UMA IMPREN-

SA DESNACIONALIZADORA

forma
Lake Suocess, 14 (U. P) - havia díto que oQ,S príncípíos ruo Brasil ímdícava que os co-,

I, O delegado do Brasdl ao Con - pelos quais se norteava. o pa,r-I'muníetas j perderam mais da,
selho de,Segurança; sr. o,sval-, tido Comunista, do Brasll eram que ganharam nos COJ'lpOs Ie
[�o Aranha, I1JUma entrevista oontrártos à fonma damocrátí - gíslatívos estaduais, Eles eram:
exelusíva à Assocíated Press, : ca de govêmo ". mnnerícamence superiores nas.
declarou que o govêrno bra-I Prosseguínd-, em suas afir- eleições anteriores.
sHe'ilro "em cinco lugares do

I mações, aSlS,eV1eJ:'iOJU o ST. Osval- 1Thte'l'rOlgadlo, tínalznente, sô
país veríríeou que os Estatu- do Aranha que a comparação bre a data dJa realização da

•
.

.,.
.

•
tos em vigor do Partldo OOIillU-: dos E's!tatutJos lesaís dd Partido conrerêncía dto Rio de Janeiro,

MaiS uma Vitoria da Democracia n:ilSita não eram IÜ'S

qU�"till'h�ml,QÜln: o texto que vinha. s'�ndo dísse q.UI�' .nadaA podia revelar
Sido aprovados piOr leí ", DIiS- aplícado pelo mesmo em Cll1CO. de detímítívo sobre o assunto, ..

Lake S1ljQCeiSS, 14 (U. P.) - consolidar 13. vitória ontem ob- se que "em. por êste motivo lugaces do país t�dicava que e qUJ� pretendía v,:aJar. para
Os Estados Umãdos conseguí- tida .pelos Estrudos Unidos, I QJUJ� Si� debatll� :ruo _momento a a polftãca �o Partfdo OO'lIllUUl�- I Wtashrrugt�n amanhã a flII� de

ram vencer a oposição da I quando esse importante orga- que'�:tao" da sttuação legal .
do ta do Bri�sl�, €!mrunav� dum pais COiIl'ferenCIa� com as ,a�torIda

URSS, oonsegníndo! que o co.n-'IliilSillliq das Nações Unidas de- partldo . Acentuou, que o pa- estrangelro .: Acre.�,c�nJtou que des a respetto. Na. pr�:CIJ..ma s�-, �

troãe atômíco seja estudado cídíu que -o. plano do controle r�ice,r , .

dia prQ,�aJdor Alceu a �e:mocra<C'ira .bmsII.el,ra ��n- gtlIIl!d:a_'_f.B�r.a podería dlz�r al

em separadc da questão de de- da energia atômica seja eetu- Barbedo, no: s€'�ftIdio de C'aJIl�,e- cedia ampla hb�I'Id/ade poh�l'ca go derfllIlllltIV10. sobre o Impor
sarmamento geral, A votação. dJ3Jdto e discutildo em separado. 13Jme[nt? do regH��O- do P�rtIdo.a todos Os partidos legaliza- tante assunto.

de outeiro à noite, foi feita, após OOll11JUJ11;llsta: el1� ;p:rQ,��dImen-ld'oe·. .
I -------------

7 horas de debates, quando o
to de ooráJtJer }UlndIICO ,aoen- A[�riffiCl'U o entr:e':,ISlta�O, em EXPEDIENTE NOS BANCOS,

Conselho conaíderava a reso- Arnoldo CUDeo til1aI1�O. que o pmffillI'.rudlo;r, �a IS,egmda, que � J?!]ZIO sob;-'e _

os Os estabelecimentos bancá
lução em que estão coruídos Re'PúbiLIlca, no seu reíarórío, resuLtados das ulJtl!mas eleições rtos enoenrarão o respeotívo-
todos OIS pirllThcíp10s sôbre a re- E' com a maior satisfação que A.·coRDO: P r B _ PSp' expediente hoje, na hora de.
dução de armas. Esta resolu- reqistramos .)0 j1'egresso ao nosso costume, e só voltarã., a fun-
ç:-:o deverá ser posta em vota- meia, do nosso distinto conterra- donar quarta-feira, dia 19.
ção global, hoje, mas se consí- neo dr. Arnoldo Suares Cuneo, que i
deil'la como. POUiCO p/I'loV'ável que esteve na Capital da Republica,

SÃO PAULO, 14: l(A. N.) - Soubemos por uma pessoa da Os arabes'O,. •

'ú1t' h
. intimidade do sr. Adernar de Barros, que Ise aoha concluido oa LvuSiSIa, alma ür:a, Invo- participando ,do Campeonato Bra- I

qiUJe á veto. Se a resolução for sileíro de [Vela, no qual, conforme
acôrd.o entre [o Partido Social :Prog'ressi.sta, de que aquele po-; 'garantirão3Iprm�ada finallffienme, o,s E,s;ta- .,

t". S t C t'
litico é o presidente, e 'O Partido ,Trabalhista Brasileiro, ( que,a nt.o lcwmos, an a

. adartna le- obedece là orientação ido sr. -Hug'o Borghi. .' Londres, 14 (D. P.) - Com re-·
.
dos Un.idos mam.terão o' segre- van ou o campeonato tn tvtdual de A A" o • lacão á queSltão, da emigracão. ju-do atô'l;lldoo iln'Vi:olráv,e.I, de mo-" 1 ." . . s base.s do acordo fIcaram 'aSSIm assentadas: 3' org'amza-sc wrpw , e o 'vtce-campeonato I _

b h" 4, t' t d' S tO" - daiCla para a Pall[es,tillla, os oradoresmeIllto, s'em· ,sofrer a i'nterven- d "

.

b' "

'

F' b 'll ; çao org' ISua era um erco a ecre arlas•. Ina l'eorg'amzaçaoe

t gua!lada1'aA: -ld 'oCt 1'1 wnte, do govêrn'O do Estado, e ser-Ihe-á asseg'urada a nomeaçã'O de da Liga Ambe dis,s'eram que, qual--ção ÍIlltel'IIlaeitonaI legal. a a uaçao , e , 1'no o uneo como I
f °t tAd "d d d 'lt' I

" _ quer telIliÍ'ativa para r,eal,iza,r as,·Lake SillicCleiSS, 14 (U. P.) _ d l d t d'
"

'd' pre eJ os em ,'O as as CI a es ()o'Il e, nas u lma.s e eu.}oes, lobte-nosso : ega o� 'd
en o conse�ul o i..,e supI"emacia nas urnas. Sairá das fileiras do Partido Traba- proiposbs da emtr3id,a de oem mHO Oonselho de Se:gurlança :reu- que ,seja 11'ea�1,Za o . no pl'oxtlno IlhO t

'

fO d
.". _. ... judeus na Term Sanita, "leva':r.ia a.niu-Ise e,s,ta tarde rus 15.00 ho- a1

'
.

.

'.� t C
IS a () nome a que ,sera con Ia a a \admmlstracao Ila pl'erel-10, aqlil em nossa CI c e o am- t d· °t I C· -

H B� hO um derr'alffiwmemto de sa,ngue"_, Se'
ras, caim o SIr. Osvaldo Aranha p o t B 'l' d "S' . ,.: ura a capI 'a .' orno compen.saçao, o sr. ug'O org I rompe-e na oras'! el1'0

ed tC tda1'pte_' i:rá com o sr. Getúlio Varg'as, desfazendo assim !todos os laços a I'nglaverrra ahanrdonar, seu man--
repres!e'll)tandlo o Brrasil e o. ST. com a participação.l e o os os / . " ." A d't "

t 1 'dato e se rBttrar ,da Pale.stina,.Angel ZUiHeiDa a OollOlillbia. lni- Estados do BrcLs,!'l, onrle se p1'aloca I
com o " queremlSmo. cre 1 a-se ,que esse movnnen o (e

L' • "_ " ,

I b I' o_ o

f 3iCI'ieSc.eIllÍJam QlS arabes, eles. garan-,ciados o.s dleihate.s sôb.re o pcro-I a vela. i aprOxlmaçao iSerVll'a (e pream u o a uma U1ll1aO maIS :pro un-

I I ] t f d t t'd ," tirão a manuft'8[L({ão da ordem na-blema da limitação dos- a'rnla-
,. (8., que ven la I'ans ormar as uas corren e� em par I o unI-
a esporte da Vela em Santa Ca-! CO.'Adianta-se que JOá ,estariam .sendo estudadas a.s condicões Terra S3inta.

mentos, :Doram votad'os os pon- t I
�
----�---------

tais de vista dOis ESltado.s Uni-
turina mui o deve a AmoldoCuneo, em 'que seria realizada essa junção política. O' encontro= :0��R:;�.:o, ���;:��: �:;;;::�:as;:;;:�::�::::t:����� Ia arnentina deu um fi rande fiasSo dos «doi S»dIa Ulma reso,liUlção determinan- doro do Hiate Clube de Ji'lorianó-,!J 9

. A.
II '

.do. ,a etri'ação do o,rgallismo, l' I BUENOS AIRIDS, 14 (U .. P.) - Na cerun,oma que se rea- MadrId, 14 (U. P.) - Cc,'!"--
desil;ina;dIo a exercer amplo

po t\�. '" .'. liz.ou na Casa Rosa;da pa�a a aSlsLn.atlura do contrato de com- rlelill inlsi'stte,ooe rrulillrOTe,s, em'l.-J-
co[nt'!'io,!le do pllOgram:a desa;r- Nua e so, porem, no esporte da

I pl1a
d3JS fer/fovias Ibritâ;nicas, com a pr.esernça de tode> o gabinete ra ailllidia. não. cQ,nfÍll"mad!os, de'

mame1l(tilslta no mUlllido. A RUis- vela que Cuneo tem se destacado. e de altas paten,t'els das fôrças ar'madas, o presidente do Banco que Franoo pirete:Ilide conferen-
sia deixou de' Viotar. A Po[ônia,

- Trabalhador incansavel, presta Central, Miguel MiI"landa, dedarou que a IcolI1jpra "é um passo cilar (um Oli'veina Slalazar, na
á ú},tinl,a h:OIrà, dedidi'll votar seu concurso a OUt1'OS sect01'es âa a mais para a independ,ência econô'mic:a do país, que é a me- zona de Córdova, den:t;ro de
com 008 demars po,mponentes vida social de ,Florianópolis, sem- ta do generaJ P,er6n". Declarou, mais, o sr. Miranda que "os P/O'll\CJOS dia-s.
do COlIl:selh,o. O resrultad!o veio pre achando ,tempo pam .ded'icar corações angenttruQ,s pullsam orgulho.samente", pela' cOlillpra Aliás, 'aJIllUlI1ciJou-se auitoriza-'

algum tempo aos se1'viços das so- feita. Recom.:heceu ele a contribuição pr,estada pelos ingleses, da,mel1,te, q'Ule o gene,ralíssimü
C'iedades de que faz parte, onde seu durante no'Venta aillOS [de .operações das fe'IT<Ülvias. Afirmou e ,s, tá partic'Úpandro d,e Ulffia..

'

Uma casa oara cada concUl'SO, pela boa vontade e efi- que hoje nãJO existe mais uma única linha esrtrangeüa no país. g:ramide oaçada naquela área,

f
. ciencia com que i é ,prestado, tor- Inta qual Domam parte o embai-

amilla na-se indispensavel. - Assim é

O
·

t· di t' P d R d'
que, se .temos em FlO1'íanópolís a que n comunl� iDO pra IC!I i�rut��II,:;g1�� l�tffi'�o:'°A:llie:�:

T, Sociedade de Cultura Musical, que li
.

Ia I U U 'Ma..rltlin ArrteJ'Ü, o e,mba.lx[n.doT".uanJéLms, 14 (U. P.) - Para . "'"

r d
tantas e tão agmdaveis h01'as nos Rio, 14 i(A. /V) - a clelegadol problemas ida classe. Na minha eSIPlaUihQ,l 'em Lisboa, Ni'ooIa>_.lns e 1948, a totalidade da tem proporcionado, ao Cttneo deve-

n'Olp,Uilaf><í,o brlJ·ti\'nl·.ca ' 1'egional do T1'abalho, em Alagoas, presença e do presidente do s'in- Franco, e OiUitI1as personaUda-It" yo-v w

• c?ntara ,mos uma muito gmnde parle desta
caim "'ma d I d sr. Aloisio Tovar, p1'esentemente dica to ,most1'aram os boletins que des

UI mm:aJ. la s,epM'a a notavel real'ização. .� _

pa,ír� ca�a f/wmI!la. Esta pers,- No Rotary IClube, tantos e tão
nesta capital, onde veio � entregar lhes '�aviam Isi�o env�a�os pelo t�-I

--

p-ecll,[IV;a e ofereCIda pe]<as cifTas �evela1'tes
um p1'ocesso ide desvío de rendas sOU1'etro., p.01' lnt,e1'medw da .entl-I PREMIOS EM LIVROS, • se1'viços tem Cuneo, d S' d' l T b II d d d d l]\ b le callc:milio.s contidos nlo L!';VI'O o ln wato. c os . 1'a a La ores na a e Sln tca - esses o ettns a

[ Por todo esAte meAS "O Esta-dO'''",!.L prestado, que .na ultima reun'iãoBranco. Mais de 750.000 nlov""s lndtLstria ele Const1'ução Civil, de palavra de O1'dem é se ,apode1'arem . ..,

d' t 'b
. -

d l'u dessa .Sociedade, 1'ealizada quinta- InICIara a IS rI Ulçao e Ivros....

casas. deve'rão se:'" con�"'-·IJ.·d"a,s Maceió, pG1'a propaganela comunis- dos sindicatos e O1'ganizar "Con-. I
.

.

t, "'UlIU feira ultima, set�s companheiros mc uSlve Tomances, en re as pes--
Pa;I"Ia ÇlUmpri:r ·e/Sls,e pI"n,o,. De's- ta P01' um elemento da diret01'ia g1'essos". Chamado o tesoU1'eiro a' ,

.

t dó d'« o elegeram ;para , seu p1'esidente, soas que CO'llS arem seu ca as-
se DotaJ, 150.000 J'á fo,ram te[['- elo mesmo sindicato, ,assim 1'elatou contas, foi apurado un.l desvio de tro socI'a�I.

.

no próxúno perioelo iCle mil nove-
ffiÍn'ad,as e o' pllaJDJO bl',en"l ;1'0 os fatos: "Apurou-se p, irregulari- Cr$ 9.913,00. Outra táttca emprega- A'

.

d
-

t h<N U centos e qtwrenta e sete e qua- . I SSlm, os que alU a nao en am-
<Y1ovêl'llllO nreveA a cO[n�"'r:ulça-lo' de dade em ,vÍ1·tude ela 1'ec�amação dos da pelos comuntstas, afim de obte- h'd d'

.

o' y "'� 1'enta e oito. ,_ ,. _ .' preenc I o o coupon que larla--
olUJt:rlas 600.000 n'o te"'im,o de operários do nwnicipio de A1'Cl.pi- rem a dtreçao dos stneltcatos-, e o

t bl' . d f
A I,

. . /' men e pu Icamos, evem aze- ()'o
dois. ano,s. As mal'o,res d'l'f"cul- Assim, ,como dissemos no inicio raca, estranhando. o fato de naqtte- te1'1"or que tnfundem os atuats pre- t t"

.. 10 quan o ,an es para concorrerem a
dladels sa-o qU"'''''Í;o ao, abas,te,n'I'- desta nota, é com a maior satisfa- la cidade apa1'ece1'em emissários do stdentes com ameaças de pancada. t- .

t
-

t
."

t' 1" d<W.L V
• '\ • ao I[lt eressan e InICIa Iva rea Iza a:

menta ;I'e mão d,e o[l-.�a e mate- ção, que registramos seu regresso sindicato fazendo. exc�usivamente Aqut esta wn telegrama que acabo \
b t" d "L'

.

RUI 'VI .' .

j so o pa rOClnlO a Ivrarla OSíl"...riais de consrt:'ruça-o. Dura�"'e o
ao nosso convivia. E daqui lhe propaganda do Pa1'tido Comumsta, qe 1'ecebel' de meu substttuto, dan- ,

D d 33 t C "t ILl.lI�
env';a�'os os b d •. 1 l"

.

I
' a rua eo oro, n. ,nes a apl a -

ano. ,em ourso deverão ser
' '" nossos a raças. em vez e se preocuparem com os I uO no teta que os comunlS 'as tn-

bOlniS:t.rutd'as 300.000 Ulnildrudes,
240.000 dias qluails, S�rão de ca
rárteír pe,rmall'enrte, s,endro de
03iracterÍsltic3Js prrecárlias' ,o res
to. Das 240\.000 hJa:_bitaçôes per
lnanentes que selraJO colIlistru i
das. em 1947, 190.000 s'erão a
lruJgadas pelo �vêrTIlo, 35.000
se:ã:0 vendidas e \L§.OOO siUlbsti
twrao casrus destruidas dUil'an
te a giU,erra.

Centremos
"

a demccronce

Florianópolis, 15 de Fevereiro d� 1947

PARA

E C Z
FERIDAS,

varlimm a sede do Sindicato I doS".
Trabalhadores ida Industria de aleo,
na madrugada de ,domingo e des
fruíram todos os documentos da

",.

E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E S P I N H A.��çj�

lesow'm'ia, deixando uma declara

,ção ao p1'esidente, dizendo que de
I
sejavam ve-lo na cadeia. sao esses

.

processos condenaveis que pe1>luT-
bam ,a viela dos sindicatos. Aquele
sÚtdicafo, aliás, já foi obl'iaado a

repor seu presidente duas vezes."'"

" \

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


