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'LIRA TENIS CLUBE -- PROGRAlVIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO -- "DIA 13 (SÁBADO), SOIRÉE DOS CONTADORES; UIA
,15 (SEGUNDA-FEIRA), SOIRÉE DOS GINASIANOS; DIA 20, (SÁBADO)] SOIRÉE DE NATAL; DIA 25 (QUINTA-FEIRA),

MANTINÉE, INFANTIL, ÀS 15 HORAS; DIA 31 (QUARTA-FEIRA), �AILE DE SÃO SILVESTRE.

, :Quem -garantirá a docis�n ?--PRg�"r�S;gE i������co�, li ; II IS III Washmgton, (U_ S_ r. S.) -

Jerusalem, 3 (U. P.) -

Mi-I' Tal como foi eliminada a tron-
lhares de árabes .inve�tiram p�- vidraças, atirando pedras dan-I teíra e�tre � f�sica � a. quimica
las ruas de �elusalem que1- do tiros e depredando casas de pela díssocíação atômica, as

mando, destruindo e dando ti- comercio. Os arábes 'deram íní-: sim se desvanece a linde entre

'TOS, durante quase duas horas, cio a estas manifestações de a ciência natural e a social. As
.antes que as f?rças da policia violencia, como protesto contra novas descobertas no campo da

• pudessem conte-los para resta- a decisão das Nacões Unidas biologia, da medicina e das cí-
belecer a ordem. A situação é Informações ainda °não contír- ências fisicas afetam a socíe

'p�r tal forma confusa que se madas acusam que já morreram dade humana, as mais das ve

na? pode precisar o numero das, tres judeus e que 22 outros e 6, zes quase que de imediato. O
baixas, porep.� se sabe que há i árabes estão feridos. Desde quel poderio de uma nação, seu

{le�en�s de fe�ldos. Os danos á os árabes programaram uma padrão de vida, e mesmo sua

. propr-iedade sao enormes. Tan- greve de tres dias, como protes-] sobrevivência estão na depen
to arabes como judeus, nas ruas to contra a decisão da ONU a I dência do progresso cientifico.
de Jerusalém, em ataques e Policia impôs o toque de reco- Esses amplos conceitos to

-contra-ataques c a usa m asllher nos quarteirões árabes de ram caracterizados, no relato
_'maOIres destruições, quebrando Jerusalém.. rio do John R. Steeilman, pre-

sidente da Junta de Pesquisas
dos Estados Unidos sobre

a· posição e as necessída

des do país em matéria

de pesquisas, no inicio da era

cientifica. Intitulado "Ciência

e Relações Públicas", o relato
rio, que foi encaminhado ao

presidente Truman, é o pri
meiro de uma série de cinco a

serem elaborados srn torno de

vários aspectos do desenvolvi- L" Te'CDI·COS
LIVRARIA ROSA

menta cientifico nos Estados Ivros RuO! Deodoro, 33 -- Fpolia.
íd . I Atende pelo Serviço

Às 20 horas, Colação I[le GnÚlll. no Clube Doze ele Agosto paranmra-
Um �s. , . em nera , Reembol.o Podal.

' da l' I P f O J W d 'Sallrenta o relatórío a neces- �
Je o ro essor I srnunc o an erley Ida Nóbrega. 'u_-..-..-......-.-.-.-.....-..__...,..w.-__

.......--.-�_..-..-.r.t"...........

Á 22 horas, ']]08 salões no Ji)di,fício IPASE, gentilmente "}" � I
sidade de criação expansão de -1 -

d MO
·

t ·1 da_ cec 1f10", eficientes mecanismos de pes- IFIRUmeIllt3"8,O
. '!lI' .I"IS e,r o.Baile ele Gala (Traje: casaca. smoking ou summer). .1 "\I. Ih1 n

Di1',elôrio Acadêmico, em 3 dr. dezembro de 1947. quisas, operados por uníversí-

,11·rílb!l&:' de nO-lhus Mf.ilr.onbaHamilton Valente Ferreirn - Presidente, dades, para a realização de es- II Dll U U
tudos básicos, e pela indústria E, D I T A L CAPITANIA DOS PORTOS DO
.prtvada, para a aplicação dos I _ De ordem do sr. Inspe- ESTADO DE STA. CATARINA

CENTRO ACADftMICO XI DE FEVEREIRO resultados obtidos com as pes- tor Geral, a começar de iOde E D I T A L

(Faculdade de Direito ele Santa Catarina) nuísas. Embora também ressal- Janeiro próximo vindouro, as De ordem do senhor Capitão
E ,D I T A L t-e a importância do estabeleci- linhas de auto-ônibus, terão a' de Fragata da R. Rm., Plinio

Pelo presp,nte. convido Çl todos os colegas da Faculdade .de Dire ilo Imento d� laboratórios gOV€l:- numeração abaixo. da Fonseca Mendonça Cabral,

":,para assistirem às 'r:E'I'imônias de formatura dos Bacharé i , de HH7, 01'- nam�ntal's tanto para a? U:ll- 1 _ Circular _ 2 _ Agrô- Capitão dos Portos do Estado

,gwnizadas sob o I]JrOigrama aba ixo :

.

versídades con!o para a indús- nomica _ 2 _ Trindade - 4 de Santa Catarina, levo ao co

Dia 6 de dezembro - Na Catedr-al Metropolitana:..Missa às 9,:10 I1r5. tria, o. relatório colo.cada re-
_ Canasvieirás _ 5 _ Saco! nhecimento de quem' ínteres

No Cllllbe 12' de Agõsto : Colação de Gráu, às ,20 horas (Haverá 10- da nacional - o equivalente a
dos Limões _ 6 _ Caiacanga sal' possa, que:

:gares reservados .para os aCWI:'J.€m1Írcos de DireHo),
2:'BOO.OOO.OOO ,de dolares, ou o

7 _ Canto --l 8 Matadouro - 3) =r: de acôrdo com o arti-

No Edifício do LPASE: Baile de Gala, às 22 horas, oferecido pelo
dobro do que .e empregado a�ual 9 _ Coqueiros _ 10 Barreiros go 28, do Ato das Disposições

r- Centro Acadêmico (Traje : Casaca, srnoking ou summer). 'almente -. em. �m a�roJado _ 11 Biguaçú _ 12 _ São Jo- Constitucionais Trandltórias,
Diretório Acadêmico, 3 de dezembro de, 1947. programa cientifico na�l�nal.. sé _ 1 _ Palhoça _ 14 Santo os inscritos em Capitanias e

Ham'ilton Valente Ferreira - Presidente. E prossegue o relatór-io di-
Amaro 15 São Pedro de Alcan- Escoteiros do Mar das classes

zendo que um programa de dez
tara. de 1924 e 1923 e anteriores, te

anos. que' alcançasse pleno de-
II _ Os auto-ônibus, a co- rão direito a inclusão da 3a ca

senvolvimento por 1957, deve-
mecar da data acima referida, tegoria da Reserva da Armada,

ria dar particular ênfase às deverão ter, obrigatoriamente, desde que tenham situação mi

pesquisas básícas, destinando-
sôbre a faixa indicadora de 10- litar definida pêlo Exército ou

lhe o govêrno uma' dotação calidade, número da respectiva Aeronáutica;
anual de 250.000.000 de dólares. linha de tamanho visivel a 50' b) - nessas condições os

Considera-se isto necessário métr�s de distância e ilumina- interessados poderão requerer
em parte porque os Estados

do á noite. por intermédio desta Capita-
Unidos concentraram-se mais nia, Delegacias de São Fran-
á aplicaçã dos principias cien- I1bor'tou a m!.U10f"8 cisco do SuL Itajai e' Agência
tifi.cos do que á SU'8, desco- ij Uf)"

em Laguna, ao Diretor do Ser-

berta, particularmente durante Rio, 3 (A. N.) - A policia viço da Reserva Naval o do
a guerra; e em parte porque o fez �bortar ontem, mais u�a cumento de Reservista, ane

enorme progresso nas ciências provoc�ção do exti.nto Partld? xando a petição declaração de

aplicadas alcançou em algumas Comum.�ta do Brasll, para pel- próprio punho de que ainda

Próprios para jal'dins ou áreas, podenf!o, também, ser áreas, o ponto em que a conti- turbaI' a ordetn E�ementos fa- 'não receberam qualquer do-

.;lIlrmados em sala espaçosa. nuação dêsse progresso está náti�s, fo:a� detIdos quando, cumento de quitação militar

PREÇO: CR$ 300,00 em função de novas descober- na Imposslb�l�dade de promo- das referidas Fôrças;
ótimo presente de Natal. - Fábrica Reiniscll _ Rua tas b'ásicas; e em parte, ainda, ver. um com�cl� no Largo da c) _ melhores esclarecimen-

·,loão Pinto n. 44 - Fone 1.134 I porque' os laboratórios da Eu- Canoca, se mflltraram peh.ls tos 0.8 interessados deverão
---------------------------- rapa, outrora fertéis, cóntinu- suburbios da Central e em al-

procurar obter na Secretária
am inertes, e os cientistas de guns bairros da zona sul, COli- da Capitania . dos, Portos dp
outros países isolados de uma, citando trabâlhadores e pess0- Estado de Santa Catarina, em

permuta livre de idéias. as outras para realização de Florianópolis, ou em suas De-
.

-... "meetings" . legacias e Agências acima ci-

I t"t t d 'duca PEQUENOS DISTURBIOS tadas.
.

OS I U O e n ,..

Quase que em todos os su- Capitania dos Portos do Es-

�a-n Di�S Velhj) burbios vie.rificairam-se peique- tado de Santa Catarina, em

V ti lU 1\ nos disturbios que foram pron- Fnotri3;nópqlis, 2 de dezembro
EL\JUES DE ADMISSÃO tamente abafados por choque.8 de 1947.

da Policia Especial, ,ou pelas Nelson <1.0 Livramento Couti
tnrmas de ronda da Delegacia nllO Escriturári-o da classe "G"
de Segurànça Politica.

_ Se�retário.

TECNICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

!
• �ecessita de técnico.

todasem as

profissões

C.K'l/TRO }\iCAD1;;[\HCO XI DE FlE'VERELR:O
(Faculdade de Direito ele Santa Catarina)

CON'i!ITE
O Drretorin do Centro Acadêmico XI de Fevereiro, ela Faculdade

"de Direito de Santa. Catarina, tem o máximo prazer em convidar 0$ es

'êtudantes e a Socicdarle dI' Florianépohs para assistirem às oerimónias
, àe formatura da turma de Bacharéis de 19!17 - Turma Prof'essor- Hen
'1['ilque Fontes,

O :progmma das cerimônias í'icou assim orgunizadn ;
Dia 6 de dezernln-o, sáhado : As 9,30 hOl'US, missa na Catedral Me

"JrOlpo.Ji.tana.

Datal das criancas pobres
Estão sendo oraanizadas Bm"l'aqttinhas pelo Grémio u-« pa1'lt os

"dias 6, 7 e 8 de Dezembro, Sábado Dominao e 2a feira. Ct�jo lUG)'()
.serâ todo ele reuertido VOr'Q o Nntol das crianças pobr'es. Solicita-se á
toelas as famílias ele Flol"ianópolis a solid01'ieelade beneticiando com

pr'�ndas gue podel'ão ser l'�meticlas á Rua Tl'ojano 49. até dia 3, glllo
,se11lWS elws 6, 7 e 8, Refendas prel1âas e comestíveis podem (t'Ínâa ser

,J'emetidos ao Lira. Se1"v'iço ele cozinha e bato. tudo ao fI.7' livr'e Se'I'V'Ír11J
. pelas moças, do Grêmio Lim. As barl'oquinhas serão 'lWS ter'�Mws do

, Lira Tênis Club, das 19 ás 22 hm'os e 30 minutos.

alanços de

D TILOGR FI
Correspondeilda
Comercial

xxx

Comunicam-nos da Secreta
ria do Instituto de Educação
que as exames de admissão ao

Ginásio Dias Velho, cuja jns·

Icriç·ão se a:cha aberta" a partir
do dia 1°, devem realizar-se:

nos dias 5, 6 e 9.

Confere
Diploma

AJfaiales
Precisa-se oficial de alfaiate,
costureiras e calceiras,
Industria manufatureira

"SCARPELLI" Ltda.

Praça 15 de Novembro, 11 ..

DIREÇAo:
dAmélia M PigozZi

METODO:
Moderno e Elíciente

Toda pessoa que fizer suas

compras a dinheiro durante

o mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desconto especial de Natal

q ue a mais 'antiga e conhe

cida Sapataria de Florianó

polis oferece 80S seus dis
tin tos fregufzes.

ALVARO DE CARVALHO. 65

'Tenha sempre em COfilO uma garrafinha

a,p'fRITIVO «KNOI»
di?

Dr. Lindolfo A. 'G.
Pereira

Advogado e Cbntabilista
Conatituiçõo de sociedade•.
P!enOll contabeilõ •• Organizo
gões -. Parecere. e 8erviços

cox-relatol!.
Rua Gal, Eittencourt nO. 122

I
Florian6poIilll

.

Doa 17 hora'l 'em dian�6.
����

- �� _- -_·_,...r-..
.._._w__.__·_.""...-_·..._.- .__- - __ ,,-.-_M.__"

Para rapida entrega
"que di�p')mos.

procure conhecer os tipos e preço�

JURANDIR LINHARES & eHL
Rua Tiradeotes, 18,A

Telefone 1344

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terãí� 08 esportistas ocasião de asgisUr. domingo, no Estadio da rua Bocaiu'113, ao sensacioual e
grandioso torneio de encerramento, pFomovido pela FCD� em luuneoagem aos Cronistas Es,porUvos da
Vapital. Stfão djsputa�)tes todos os 7, clubes da primeira divisão .. Como preliminar jcgarâo P�Dla

Baw9s e Bocaluv8, d��cidtndo'.o CampeonatOr Infanto-Juvenil de Futebol. '4 renda
de�Una�se ii Campanha do Promio.

-.---- -------------------------:_---------------------------�-----

Encerrando o terceiro turno do' Campeonato de Amadores ,da Cidade, sábado
Paula Ramos, líder da t3bela, enfrentará' o íerte esquadrão do Clube Atlético_

�' ,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Delissima vitoria do Esporte
· Clube freze de Maio

Batido o Ipiranga em seus prõnrios dOlninios'
:BELíSSlíVIA VITóRIA DO ESPOR- pOI' intermédio de Trilha, numa passe de Chanes, tÍl'ando, dessa

I
to, não de vir. Também, está de pa-

TE �LUBE T�EZE DE MAIO I jogad� pessoal. E não dern_oroll mui-I f�r��, toda� as p�ssibilidades de rabens. a Diretor�a do S. �, Treze
Conforme havlal'I\0s propalado, to, veio o 3° tento conquistado por; VItoria para os locais. Nessa altura, de Mala, pelo brilhante feito obti-

:preliaram, na tarde de domingo I Chanes, ao receber um passe de \ os ipiranguistas, esboçando

umal
do domingo passado em Vila Operá-

,passado, no campo da Vila -Oper.á- primeira de Acímar, Dez minntos-( pequena reação, investem pelo se- ria.

ria, as equipes principais e secun-] após esse tento, Frederico carrega tor esquerdo, conseguindo bular a I . Os dois quadros do S. C. Treze
-dário que, no transcorrer do 10 forte sôbre 0."goal". A pelota ;. de- vigilância de Virgílio, marcando o de Maio, formaram a seguinte cons

tempo, notou-se um certo prodo- fendida com a mão por um dos 3° e último tento da tarde. Mais al- tituição :

minio dos rapazes dé' Treze de "backs", resultando numa pe�,di-- gamas jogadas de ambas as par- 1° quadro' - Virgílio, Martins e

.Maie, que nesta fase marcaram 2 dade máxima que, cobrada porl +es, e o juiz dava por terminada ai Juca; Trilha, Frederico e Humber
tentos para a sua equipe. Sem ou- Chanes, converte-se no 4° tento partida com o marcador assinalan-I to; Enio, Chan es, Acimar, Santos e

tI'O "acontecimento de nota, terrni- para os do Treze de Maio. 'Antes do 5 a 3 para o S. C. Treze de MaiO., Lima. .

.nava o 10 tempo com a vantagem no que os locais organizassem qual-I Está pois, de parabéns o sr. lavá, I
2° quadro - Robellc, Monn e He

.marcador para os comandados de quer investida á meta de Virgílio, preparador do time, que teve

umalleno;
Adernar, Gevaerd e Raul;

Dagmar, Os tentos foram marcados I Acirnar conquistava o 5° e ultimo estréia auspiciosa, iniciando, assim, Trupell, Hermínio, Dagmar, Alcídio
por Alcidio, ao, receber um passe "goal ", aproveitando um ótimo' uma séde de vitórias que, por çer- e Julio.

de Hermínio, e Julio que, receben
do também de Hermínio, em óti
mas condições, Iuzilou inapelável
mente. Ao iniciar a segunda fase
(JS locais entraram no gramado dis

postos a levar de vencida o seu

antagonista que tudo. fazia pela
inalteração do "placard ". Porém,
não conseguiram. Os ipiranguist as
mostrando-se mais resolutos, con

.seguiram 4 tentos, destruindo, des
sa forma, nos comandados de Dag
mar, qualquer hipótese de vitória.

E com a contagem' de 4 tentos a 2

a favor do Ipiranga terminava o

prélio secundaria.
A partida principal

Sob o apito do juiz, movimenta
vam o balão os rapazes do Treze

de Maio que desde o inicio do pré
lio mostravam-se acanhados. A par

tida bem disputada, apresentou
lances de grande maestria em que

.aparecriam: na defeza, a zaga, opor

tunidade aos adversários a aproxi
marem-se da área, afim de vazar

.a méta bem defendida por Virgílio.
A linha média, atuando com gran
des possibilidades técnicas, teve em

Trilha, Frederico e Humberto, um

<conjunto tanto defensivo como

�onstrutivo, realizando ótimas [o
.gadas para os seus companheiros
<de ataque finalizarem muito bem.
A ofensiva, formada por Lima,
Santos, Acimar, Chanes e Enio, des
norteava, constantemente, a defeza

, .adversáría: e esta, por sua vez não

poupava esforços em defender o

.seu reduto final. Porém, contando

com o vento a seu favor e, pleno
conhecimento do gramado, os ípi
ranguistas, ao finalizar o 1° tem-

.

po, venciam por 2 tentos a O (ze
ro).
Veio o 2° tempo e, com êle, a vi

tória dos pupilos de lava. O 1°

tento para os rapezes do Treze de

Maio partiu dos pés de Frederico,
.

numa falta bem cobrada, pelo mes

mo, de f'óra. da área. E, com isso,
animaram-se os capitaneados por
Lima que conseguem novo tento

'i,

Si', são provas oficiais, rígorosa
mente controladas. A elas concor-

�

rem os melhores relógios do mundo.

.?residem-nas os técnicos do famoso

Observatório de Teddington, na In

glaterra. Repetem-se regularmente.
E desde 1933 que os relógios Omega,
nessa competição honrosíssima, sãe-�
''Oficialmente proclamados os primei
ros em precisão! Diariamente, essa

um companheiro fiel que registra
com' rigorosa exatidão a marcha do

tempo. Adquira também um Omega
- de pulso ou de bolso - para ter

sempre a hora exata e para possuir,
ainda, um relógio elegantíssimo.

A JWf
******* *******

-vitéria de precisão se repete e é

confirmada, em todo o mundo, por
:miIkôes de possuidores de Omega-

Realizam-se em Teddinçton, reçularmente,
provas de precisão entre os melhores re16g;06
do mundo. Desde 1933 pertence a Omega o

1.· luçar em precisão.

OMEGA
OMEGA

PlODUT0 DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'lNDUSTRIE HORlOGERE
GENEBRA - SUIÇA

I

CIRCUITO AUTOMOBILISTICO DE'

1 JOINVILE
Joinvilc - Finalmente dia 7 da

corrente, os [oinvilenses terão

oportunidade de assistir a uma sen

sacional e interessante prova au

tomobilística, que diga-se de passa

gem é a primeira que se realiza em

nosso Estado. Sábado próximo
passado, ainda tivemos

.

oportuni
dade de ver pessoalmente o ensaio.
de um corredor, que conseguiu co

brir o percurso num total �e vinte
quílometros e meio, se bem que a

prova seja no total de 8 voltas com

a totalidade de 160 quílometros,
dentro de 18 minutos. O autor des
sa facanha foi o profissional do
carro n. 4, 'que acima de tudo, o

que é bastante sugestivo, cobriu a

pista, 'com a mesma completamente
atravancada por outras veículos e

pedestres. Os demais concurrentes
estão já preparando os seus carros

para que os mesmos no dia da

grande prova estejam devidamente
em forma para dar o máximo pos
sível. IA comissão organizadora fez:
um apelo aos motoristas que quei
ram se inscrever, procurem fazer
o quanto antes, dando assim maior
realce a esse empreendimento. Pe
lo que foi dado verificar já estão
inscritos diversos profissionais, es

perando-se novas inscrições.
A postos joinvilenses para assis

til' a este empolgante e sensacional

espetáculo. .•

�
"

I

f

r

elA CATARINENSl
DE TRANSPORTE:S AÉREOS LTDA

-,

Rainha dos
Estudantes
Sabado ultimo, durante animada.

soirée no Clube 12 de Agôsto, ofe
recida pelo C. A. XI De Fevereiro,
realizou-se a apuração final do

Concurso "Bainha dos Estudantes",
tendo sido eleita a sta. Maria Hele-.

na Ramos. As stas. Léa Moritz, Mo
desta Savas, Beatriz Moellmann c'

Osvaldina Platt, foram respectiva
mente as mais votadas, depois da

ta colocada.
Foi merecida a escolha, que re

caiu numa das figuras mais -r'epre
sentativas da classe estudantil"
portadora de bela inteligência e de

grande nobresa de coração, tendo,
por isto, merecido efusivos cumpri
mentos de todos.

I

I

Gonheré 15
Toda pessoa que fizer suas

compras a dinheiro durante
. o mês, de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desco n to especiel de Natal

que éI mais antiga e corihe
cidn Sapataria de, Florianó-

polis oferece aos seus âis
tin tos freguezes.

Inscreve-te na AssociaÇlíio
Beneficiente dos Funcioná
rios Públicos Estaduais e Mu

nicipais de Santa Catarina•

'I'rês cruzeíros mensaes

dez centavos diários e estarás'
preparando um peeullo para
tua familia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(;adasfro Social do «O Estado» Minislerio da Mcrínho
Pedimo. aos DOUOII diItintoa leitores, o �o .. �!'MJlcher. •

� abaixo • remete-lo 'nORa Redaçlo aI_ ..�
....to mte., o nouo 1aO'VO eadutio lIoeIa!

EDITAL

De ordem do senhor Capitão de Fragul.a ela Reserva Remunerada,
Plinio da Fonseca Mendonça Cabral, Cap itão dos Portos do Estado de
San t a Catarina, Jaco chegar ao oonhecimen to dos interessados, que:

a) - 'I'ouos os Reservistas navais das classes de 18 a 45 anos, isLo

\. (JS nascidos de 10 de janeiro de 1902 a 31 de dezemln-n de 1929,
residentes no Estado rle SanLa Catarina, deverão receber de ,10 ti 16 de

dezembro, GUlAS DE I�F.oRMAÇõES DO RE&EIlVISTA, na Capitania
dos POI'tOS, em Florianópolis, e as entregarão de 16 a 30 de dezembro ",'

•••• ...•.• •... . •• "

no mesmo local, devidamente preenchidas, acompanhadas de uma fo

tografia 3x4, ele frente, sem chapéu, do Reser-vista e sua Caderneta,
Certificado ou Cer-tídão, para que seja posto 'o competente VIIST.o, de
acordo com o segu in+e horário: Dias uteis, das 'Í O ás 12 e das 14 ás 16

horas, excepto aos sábados;
h) - As Empresas e Companhias ele Navegação com sede nesta

Capital receberão GUIAS DE ]'NFOR:MAÇõES DO ,RESIDRVISTA (tantas
quantas fo:'rm necessár ias) �an� s�us ,em11I'egados, Res:rvistas navais'lna Capitania dos Portos rle Plor-ianépolis e as restituirão devidamente

p reonoh idas, acompanhadas de uma f'ctograria 3x-í, de frente, sem cha-

péu, do Hpscl'vi'sta com ti Caderneta, Cert if icario ou Certidão para o Crime e cível

í'im já indicado; Con.tituição d. Sociedad..

c) - Os Reservistas poderão, também, receber GULI\,S DE INFOR- NATURALIZAÇÕES
j\"A( -EC' J O R""s:,T:' J -. I Título. D.Dlarat6rio•
.: ';0 <,,:») I<" .. "'JRV tiTA nas ,De egacias desta Capitania em São

IIFrancisco rio �ul e Itajai f' na Agência em Laguna, no prazo acima E.crit. ,,- Praça 15 d. No.,. a�.
lo. andar,

ci ttir!(Ij, e as en lregarão em idênticas condições:

IR••ld. - Rua 'I'iradente. 47.
d ) - Conforme vem' sendo observado os Reservistas navais, eID- , FONE __ 1468

pr-egados não precisarão comparecer na Capitania dos Parlas, compe- ----------------�---------
tindo ás Empresas, Entidades ou Companhias o recebimento dos GUIAS
DE liNFüRMAÇõES DO IlESKRVISTA, que as r-esí.ítun-ão com r.slaeão
especbf'icada, 'em duas vias, - passandn a Reparf ição Recebedora o

competente recibo;
,

r) - Os Reservistas navais de outros Estados, em tr-ansito, rece

'herão o mesmo (WIA Di!<; INFtOR!M'AÇõES DO REIREIlVISTA, nesta C;),

pitanía, Delegacjas p ."'g1ência, sendo a entrega f'eíta pelo próprio, (1'1(;

apresentará a Caderneta, Cerfificado ou Certidiío, para o competente
VJ,S'J'O. assim como urna rotogruría 3x4, de frente e som chapéu:

1') -- O" que não possuírem Caderneta, Certificado ou (irrtidão (por
não terem recebido, por terem perdido ou não Lerem em mão o do

cumento que lhes foi entregue), deverão. fambém, apresentar-se. As •............. , .... , ..

suas GUIA>S DE ITNFOR'MAÇõES DO RESERVISTA. receberão o VISTO

...................... ,. _ .

l!III.'Ilo _............ .Iltt. Ci"fÜ D v__
•

. n� .

.................. to �

" " _ w � ..

- lO
'

••••••••••••••• � ..

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

�.

�80 do Pai (mie) _...
"

....•..........•.••....•.•...••...•••..•.•• -

.................... ,; ...... 0 ••••••••••••••••••••••••_ •• 0 •••••••••••
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DR. MARIO WENDHAUSBN
Olíníca- médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Fel ípe Schmidt n. 38

Te!. 812

DI..A. SANTAELLA-
fDJplomado pela Faculdad. Na

d. Mefi1cina da Unlvere1d&
BneU'). Médico por coneue
lerv1ço Nâ'clonal de Doa-

íIM MentaIs. 'Ex Interno dia SaI!,ta
,_ d. Ji1!JerIc6rdIa, ,. HolIPft&I
� do RIo 'roa Capital W..

deral
,....0,& IUDI&� - DOIIINQ.u

NlIIRv08U
- CloUultófrIo', Edlffc10 �

NETO
- I!a hUpe Schm1dt. Coruntl�

:ou 16 AlI 18 hOru -
•

. Resideneia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

IML POLYDORO S. THIAGO
__ do HospItal d. Oaridade

de Flor1anópolls
Aeliai;ente da MaternIClaCle

�04 IomIlICA - DIS�
ldOII DA GESTAQAO B' DO

PARTO

....... 'I1oa orgãos lnternDe, ..
peo1alml!nte do .cor8çâo

lIIMIlOlls da tlrolde e demaa

Bllndulas Internas
'

�IA - ELEC!I1KOCA"

JIílI08IL&FU. - METAIIOLISMO

,
BASAL

�... d111r1amente cisa !li t.a

18 horll4l

"'.... obamados " qualquer

DI. 8AVAS LACERDA
-- illDMIoo-c11'1!!rWI<» de Olhoo
- 0IIY1ckM. Num - GlLrpnta.

P•••cllição d. lente. de
contato.

Reiniciou sua clinico
Con.ultorio: Felipe Schm idt 8

Da. 10 à. 12 h., e das
14 à. 18 hora.

TELEFONE 1418

e uma nota explicativa;
g) - No corrente ano, não haverá "A Comemoração do Reservista"

.com as solenidades que lhe são pec.uliares .

Cap itania dos Portos do Estado de Santa Catarina, em Florianó

polis, 2G de novembro de 1947.
Nelson do Lioramento Coutinho - Escriturário da classe "G" �

Sec.reLário,

nSTlR-SE COM CONFORTOQU�R E ElECiANCIA 7

/lIIIIIIa, lncluBlve durante a noite.

....ULTO�O: Rua V1tor MeU.

les, 18. Pane 701.

'�OIA: Al'enida Trom·

powslt1, 62. POD.e 761

•• •• S.' CAVJ>�CANTI
l'&I4ca Ucluslvamente de c:rla.n!lU

:aua Saldanha,Marln,b,I), 1.
Telefone K. 7&2

DIt. ROLDÃO CONSONa
�J&GIA GlilRAL - ALTA VII
•WWIA _,,_ lIiIOLlIi8TIAJ1 D. ...
.... l'fHORAB -IIPART08
arenaa40 pela Faculds,<1e de lieti·

e.I!tma da Unl'versldalie de l!Wlo
'

hUo, onde foi assistente Por' ......
... _a. do Serviço C1r11r«1oo «e

Prof. 4lfpIo Correja Neto
lIrvtrla do estômago e Y1U b..
.uw.., 1nteatInos delgado e lI'l'ouo,

ÜI!'Olde, rins, próstata, lJexlca
itUo, OYtrIois e trompu. vuJ.éo
� Wrocele, var1Joe. • berJl8

CONSULTAS:
eu ..... II horas, à Rua rei.\llll
1IüIIoic1t" 21 <'altos da C... I"a

,raÚlo). Tel, 1,698.
�C1A: Rua Elftevea oi ...

ator. 178.4Tel. li 7H

DI. NEWTON D'AVILA
� - �1a'j UrlnArlu _
DoImtu do. intestina. r6to •
.... - Hemorroidas, Tratam_

to 'dia coUte ameblana.
rIII1ot�apla - liItra, l'er.m.filo,
00nJfulti: Vitor Melrele., 28.

&tu.4. d1ar1amente lJI 11,ao .....
I!o a tard., du 16'· hll. em 4l1ante

....d: VIda! Rama., M.
"on.. 1067

----,---------

DI. UNS
, J[ol�Btias de senhora

OCIualt6r1o - Rua Jolio Pinto .. ,
- Sobrado - Telefone 1.4&

JIaldInc:la - Rua Sete de Setembro
- (il)ddtfc1o I. A. P. da E8t1....)

Telefone M. 83f

PROCURE

'Alfaiataria
A

Mello

Aproxime-se mais de se••
amIgos 6 parentes envíande
-Ihes um número da revista O
VALE DO ITAJAt, edição de.

Dr. CLARNO
GALLETTI

G.

IL PAULO FONTES
CIm100 e operador

cu.ult6r10: Rua VItor Melnlee, •
Telefone: 1.4011

00uuItU das 10 às 12 e dai 14 "1�
8nf46nc1a: Rua Blumcnau. :n

Telefon.e: 1.Ma

1 Rua Felippe Schmidt 48

ADVOGADO

LEMBRA-TE I
,Inúmeros seres humuot,

que já foram felizes com.

tu, aguardam teu alW1io ,a
ra que possam voltar á lO

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimeate
da Saude do Lázaro.

Vende-se
Uma me.a poro sala de jantar •

em e,tilo antigo e alguma. cama.

de ablteíro.
Tratnr à Avenida Moura Ra

moe, 64:

O VALE D0 ITAJAl
Procurem lia Agência

, Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
'

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

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amiga,

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da instrução, Ievwndo-o a um
curso de 'a,1fabetização de adultos.

FARMACIA ESPERANÇA
do "&l"maeêutleo NILO LAUS
Hoje e amanhA Hri a ... IJrcferltla.

Dreca. aaciow. ...tr&DKclru - BemeopiU.. - Perta

••rI.. - ..�•• ti.· 'onuh..
earaate-.... exata ....rTlada _ reeeltdrle .Hle••

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeaR

Profissional competente - Se r viço rapido e garantido.

V. S. quer o prGgresso dà
)l�s'Sa Juventude1 Dê-lhe' ins

trução, e isto só se consegue

acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver,
de".

Relojo��!�ND &���gresso
COMPRE SEU �L�GIO PELO SERVIÇO DE

R�EMBOLSO POSTAL

Faça seu 'p'édído por carta ou telegrama.e pague
sómente quando receber.

" ,

TEUS FILHOS
aplaudirão te. resto,

qu�do souberem que col.
boraste pró Restabeledmeaa
�o da Saude do Lázare.

N. 3 Cr$ 180.00 N. 4 Cr$ 220,00
Marco Condor

'Caixa de niqueI, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N, 4-A Cr$ 240.00

Seja um élo a mais na ca

üeira que ha de unir esforç\os
em favor dos que 'sofrem.

. Você uão pode, .sem previo
exame, conhecer os verdadei
ro.s neces'sJtados entre os que
lhe estendem a mão.

••••••• e,

SI CONSEGUIRES
Que um �eu amIg:o ou canhe

cido analf'aà:H:�to frequente um cu['-
50 notur,no para Iliprender a ler e
a es,crever, prest3Jrás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me�
tropolita'I1a ou GI"lliPO Escolar São
José.
.. . .... -. . .... ........ ..... ....... . ...

SENHORITA!
'A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

Fabricação ita1ia:i\o

Caixa de niq{"el
Altura 16 cm. O mesmo com repetição

Noeeos relógio••ão acompanhado. do. respectivo. certificados
de garantia,

PEÇA;M-NOS OATALOGOS - ENVIAMoSGRÃ'f'rs'
JUCEND & FILHO'

Curitiba -- Praça Tiradente.: 26C -,- Paraná

Faça, sua caridade por in
termédio da Ação S. Cata
rinense, que tem um cadastro

eS'I)ecial dos que l'ealmente
precisam de auxilio.
-

o Batalhão Barrig'a-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o "Colég'io Bar

riga-Verde", usará a mesma

bandeira.

••••••••••••• , •••••••••••• oJ

QUARTO
Senhor· solteiro, dando de si

as melhores referencias, deseja
alugar um quarto com entrada
independente em casa de fami
lia. Prefere entre a praça 15 e

rua Esteves Junior.
Propostas por obsequio ao

Gerente deste lorna!.

I"
.

'1 ....Iho...

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

Empregue be,m o seu dinhei
ro, comprando ações do "Colé
g'io Barriga-Verde".

,

,

rfllritI Fabrlcant. e distribuidores da. afamada.tfcon
'11 11 facções "-DISTINTA- e RIVETiI PO.lue 'umgran';

de lortimento de aasemira.... 'rilcadol;: brln.
,bon." e baratoI; algodõel, merin. e a9iamentol
para alfaiateli . que recebe·· 'diretamente da.

fdbrica.: A,Cala ·A CAPITAL- ohama a, ..�atengaoi ,�do. 'Snrl�i. Comercl••te. 'do interior no ..ntido de-:;lhe faurem 'UDO

vi.lta Gnte. de efetuo rem lual comp.ral' MATRIZ' �em 'Florlan6poUli' 3 FILIAIS em Blamenau e!Laje••
�wm ma� I mm � �mmS@&neaDD m&E'�we..BB..mm=���A��=m:m..MDEd

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RACIOCINEMOS COMO GENTE: O SR. ADERBAL RAMOS ,DA SILVA, NO PLEITO GOVERNAMENTAL, DERROTOU, NO
MUNICIPIO DA CAPITAL, O CANDIDATO UDENISTA3 PORj MAIS DE QUINHENTOS VOTOS. NA ELEIÇÃO MUNICIPAL� O
PARTIDO A QUE PERTENCE O GOVERNADOR, DERROTOU A U. D. N. POR DIFERENÇA QUATRO VÊZES MAIOR"
ESTÁ. AlOU N10 ESTÁ A PROVA DE QUE O CANDIDATO PESSEDISTA; SUBINDO AO PODER) E EM MENOS DE UM'

.i1�* !ANO� MERECEU APÔIO CONSAGRADOR DO POVO? É EVIDENTE!
1

Enconí ra-se há dias em nOSSh co de seu talento artístico e de sua,

Cap ital, para gáudio (los amantc-. cultura invulgar il obra educaeio-·
ela boa aite, onde fará uma mostra na'! do nosso Estaria, na qual idade
de seus últimos trabalhos a óleo e de professor üe desenho e art es
a ao-rarrla, o pintor dn renome aplicadas da Escola Normal Pedro-
muno ial Luiz Felipe Emtnerich. n. da cidade de Blurnenau.
Emmei-ích, que fel. "cus esb.idos Por todos êsses méritos, a naU..;-

na Academia ele Arte de Dússel- uia de sua próxima exposição de
dorf o que segue a doutrina de Se- art.e, causarú, por cel'to a melhor
ganLini, vem, uliiYl'lamrl1ie, deeli- e mais vi'\'[l, expectativa em os IlOS-'

cnndo--se excl'usi'vamenle it pintL1l'(I sos me,ios cult.ur.ais o sociais.
do moti\'os ürasileiros, SÔDJ.'r> M Este grande artista sC1'á apre
qllais criou no\'a8 teorias: ji em sentado ao mnndo social Jloriano-
IlS0 pela maioria dr J1U,":'I)S aJ.'- politliino ,e aos amantes da pintura
Li�la,s. sob Çl patrocínio de S. Ex,cia. Dr..
Sua técnica apri,moro.\l-sP, após A.derbal .Ramos (Ia SiLva, Governa-

0':; P.�llllclos ac.adêmicos. alravés de dor do EsLado, nos salões do Clube
viag'c1l5 aos maiores CPllÍl'os da ar- Doze de A.g-õs{,o, pOl' g'entileza de'
I" cnropéia, Jul.re os quais Plol'en- sua diretoria, llUS próximo� di.a,�

O sr. Francisco Almeida, de !ta- ça r> Pal'Ís, onde esteve como hós- 15, 16, 17 e, 18 do corre,nte mês.
pedc oficial dos gO"f'rnos ilalianc 1\0- dia 15 dar-se-á a ina1..1gunção'
0. fnmcês. da eXlposição de a,rte de Emmerich,_.
Radicando-se, Amél'ica rio :'-'lll após eleg'anLe' chá, para o qu.:d es·

f.ei suas primeiras apresentaçõe,. tào sendo exp,edidos os convites.
rll) ]?nenos Aires e Santia.go elo
ChiJ.e, eX'ponrl0, em segnida, por
várias vezes, na.8 VI'incipais cicla
rlps do Brasil, enf1'e as quai:;; São
Pa'lllo, Rio I� Belo Horizonll'. onde
"e11 nOllle é sobejamentE' conhecido
c aclmiraclo.
Sua" ohras figuram na.3 melho

PS pinu,cotécas do país e em órgãos Segunrlo comunicação que aca

�}fieiai�, dos, .quais sempl'e 1'I'cebeu

I
bal�oS de receber dos srs. Oliveira.,.'o 111e1110 apolO. & C· "REAL" 't"Emmerich, aLualmente, a eonvi-. 'la., a

.

- a VI or1Osa-

te do Departam,ento .de Educacào
I empresa aerea que tanto vem con-

Recebemos o seguinte: dr �a'nta Catarina, emp1resta um pou tribuindo para a solução dos pro-

"Sr. Diretor:

UOENISMOS
j blemas de transportes - modifí-'

1 - O "Diário da' Tarde "alar- cou Ó horário dos seus possantes;
deou a vitória da U. D. N., 110 Es-

1 aVÍões, o qual agora é o seguillte�
tado do Paraná. Não é verdade, A menor das cousas praticadas Segundas - Quartas - Sextas;

porquanto o P. S. D. ganhou em pelos udenistas de Joaçaba na de- para 'Curitiba, São Paulo e Rio, sai-'
37 municipios, a U. D. N. em 25 e fesa de seus ideais politicos, foi, da de Florianópolis, ás 16 horas.

o P. T. B. em 18. triturar á dentadas, a orelha do Podemos outrossim comunicar'

2 - Em Minas Gerais o P. S. D., pessed,ista Martins, no distrito de aos leitores que a mesma empresa!

além de ganhar na maioria dos lhiraré. I j-á inaugurou os vôos noturnos, en-

,'municipios, conseguiu, ainda, ele- O caso teria acontecido mais ou tre Curitiba - São Paulo e RiO; on-

gel' O Prefeito Municipal no pró- menos assim: de os aviões chegam �ís 22 horas.

prio lugar do Governador do Esta- O pessedista Mal't'ins, encontrava-
.- - -.- -.- .

)
Co fé Otto traduz qualidade fruo, 4 (A. N. - Desfazendo os rumores de que o governo )JreLen- do. Muito significativo foi, também, se comodamente sentado na ca·
PeQO-o no seu fornecedpr.'de propor ao Legislativo a criação de novos impostos e o aumento rle a vitõria do P. S. D. no municipio deira para barbear-se e argumen-

outros, além das majorações já estabelecidas no novo orçamento da onde o Padre Antônio Pinto rea- tava os acontecimentos politicos
União, o depuLado Horácio Laffer, presidente da Comissào de Finanças liza suas milagrosas curas. manifestando esperanças de vencer

da Câma.ra, fêz estas declarações: - Em resumo: a U. D. N. não o pleito municipal. Ine'speradamen-
- "Como relator geral da receita serei contrário a qualquer pro- tem expressão de 'espécie alguma, te o Figal'o sentindo-se ferido em

posta de impôsto novo, ou aumento dos já existentes que gravem mais a nos centros eleitorais mais volu- seu al'dor pela causa udenista,
produção nacional. mosos do País. Ficou reduzido a larga a navalha e esca:ucarando a

A coletividade brasileira compreendeu patrioticamenLe que esla Partido de 3a categoria. Aliás, o bocanha, atraca a afiada dentuça

providên0ia visava assegurar o equilíbrio orçamenlário e evitava maior seu nome bem indica: União dos na orelha do freguês, arrancando-

inflação. Ora, o .orçamento está vot1l!do com saldo. Nào se justifica, pois, Decaidos Nacionais. lhe um pedaço do aparelho auditi-

nenhum impôsto novo que prejudique a produção bra!lilei,ra". Um 'leitor". voo

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

Florlallôpolb.5 (Se dezernb'o de '947

o,
JO.\.O FR.UNER

Continua no cartaz ) acórdo ititer-part idár io que teria por objrtivo
conseguir 'uma maior ciuvergôncia de ()sl'Ol'ÇOS em prol da solução rá ,

piela e satisfatória de vár-ios f' urgentes problemas naciouaís,
As correntes politicas se uuir iaru, assim, para 11m plano conjunto

dr> ação, acima ele qualquer preocupação partidár-ia.
A iniciativa seda altumr-ntr, rlogiável se não fosse de certo modo

esquislto r vexante suhurrlina i- a um acôrdo II descrnpeubn ele um co-

mezinho dever- d(' put riu! i,mn.
,

Para que existe, .nin L a p.�W ira'? Que pef'lrndem os partidos po
líticos? Não será sua pxr'I\lsÍ\';: I"::alida-cle, Lrabalhar pela solução dos

problemas coletivos?
Onde as razões para um ;ICól; do nesse sentido?
InfelizmenLe a nossa mcntalírtad» custa a evoluir. Pors istimos no

erro grave, gravíss imo, ele pensa]' que as divergônoias idpolrígic[l� ele
vem passar para o campo administrat.ívo, ele pensar ([ll!' os int crêsses
meramente partidár-ios devem p revalecer sõbre U� super iore-s iuterés
ses da pátria.

Por via de regra, as iniciativas de uma corrente partidária tem a

priori o ataque das demais agremiações congêneres.
Embora submetidas a um estudo, o que se procura nessa iniciativa

não é a sua passivei vantagem ou oportunidade. Procura-se, sim, á luz
de suhtilesas de dialética, pontos possivelmenle duhios, palavras sus

cetiveis de dupla interpret?-ção, c-onsequencias completamente estra
nhas ,ao teor da medida pleiteada, sentido de todo oposto á intenção d't

providência em vista - e isto tudo no único intuiLo de discordar, fie
manLer as divergências políticas, de levar ao extremo a inlransigência
partidária.

Não há no estudo, elaboração e discussão 'das nossas leis, uma

preocupação sadia de servir á Pátria, um propósito superiol' de coope

ração e ,colabor.açào. Por isso fi que foi passiveI nascer essa ieléia ex

druxula de acôrdo inter-partidário afim de se dar cllmpl'imento a um

dever que é elemento, que é a própria ra·zão de ser da política.
Acima dêsse acõrdo, cuja assinatura nào será mais cio que uma

"redundância " porquanto todos os partidos Já o subscreveram solene
mente ao adquirirem personalidade legal, acima desse acôl'do, 1:epeLi
mos, deve pairar a elevação' das intenções, a compreensão da realidade

nacional, a sinceridade de devotar-se ão bem público.
Sem essa predisposição, tudo serão meras formalidades.

Haja vista o que está ocorrendo com o projeLo da exl.inçào dos
mandatos comunistas.

Excetuados os adeptos do credo vermelho, não há nem pode haver

um único brasileiro capaz de concordar em que inimigos declarados da

pátria tenham assento nas nossas assembléias.
Se dúvidas ainda houvesse quanto aos verdadeiros intentos comU7

nistas no mundo inteiro, bastaria ver o que se registra na França, na

Jtália, na Grécia em .tantos outros países onde a praga bolchevista se

poude infiltrar.
E entretanto são os que mais se dizem democratas e anti-totalilá

rios, os que patrocinam a causa dos inimigos do Brasil, contribuindo,
assim, pa,ra que também em nossa terra se processem desordens, mas
sacres e ponha em perigo a segurança nacional.

De que servem os acôrdos, enquanto não mudamos de mentalidade

política?

haverá novos impostos

PARA FERIDAS,
E C Z E M A. S,
INflAMAÇOES,
C o C E I R A 5,
·f R I E. I R AS,
ESPINHAS, ETC.

�======�����
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Parodiando o Cristo

DOMINGO

1947 - Nova derrota
udeniste, em Sa:-:ta
Catarina.

Lá na terra de Videira,
Que é capital do vinhedo,
Em vez de uva da parreira,
Udenista chupa o dedo!

Na longínqua Joaçaba,
Do Varela e do Da Nova,
Nosso prestigio se acaba,
E se repete outra sova!

- - ._-_..,._._-_-_...,..........._._._._._-_---.._._-_...

Traiu os

trabalhadores
Rio, 4 (A. N.) - O vereador

Levy Neves representante do P. T.
B. na Câmara Municipal, definin
do a atual situação de seu partido,
fez esta declaração amargurada:
° P. T. B. traiu os trabalhadores,
Só pode salvar-se mediante uma

"mea culpa" que nem o sr. Baeta
Neves, nem seu grupo querem dizer,
batendo nos peitos. Mas não contí-
nuará enganando o povo pois a

isso nos opomos' terminantemente.
É o que posso dizer".

Pela vitoria
do P.S.D.
jai recebeu o seguinte do sr.' Nerêu

Ramos, presidente do Diretório Na

donal do P: S. D.
Francisco Almeida

Itajai
Ao velho e querido amigo efusi-

o sení iment nlisrno piúan«. subsistituiu; com C/lII1'O [inttido e lâgl'i-·
mas ele crocodilo, os ll/,frnifes/oç'-íes de arroçúnci« {i/I' 1((/0)'(( postos em

nrática pelo )u!en'slI/.o derrotada, Oueui lêu a nuinch ct e publicada dia;
.lois do corrente pelo Diário da Tnrde, .dest a Cnpitul, [icti rr. lrmt eniur

«inccramenie, a parodia cue aoucte órgão oposicionista pretendeu. fazer,
.leturpcuuio conicletomentc, a» ))011/.1)1'118 de Jesus, ditas, ás niulh.eres de'
Siiio. quando ele sua passriqeru. run.aruurrulu, para o S7lplído da Cl'UZ.

Disse, então, aMes/te: - "Não choreis por mim, Cliorae, antes,
oor vús l1ieS11WS e 1)01' '(lOSSOS filhos".

Pretendendo parodiar e aplicar essas divinas exortações do Cristo, diz
{{ mancliete do Diário, dirujinrlo-se 110s uüenisius que ootaruni ... no·

P. S. D.: - "E A UDiV RESPONDE: .vão choreis sobre mim: chames sô
bre 1'6s mesmos e vossos [ilh os",

Como se vê, ao invés tle cou.sor pena, crltlsa h ilaridtulc, I) fingido'
serüim erüaiisrno da derrotodâ oposição.

, Dando nrn sent ido de pr-âga ás 'palam'as amorosos do Redentor,
ouuela manche/e é bem n. prova mais que provada da su rpresa sulenista,
[ace â espetacular vitoria do /JSD. Realmente, n munch.et e é 'lima mnea-

ça, um, protesto, uma pNI(j1l roçada aos udenisias que não votaram e

aos que votoram em candidatos adversários.
As palaoros elo Cristo. siçniticavam. uma proteci« e u.m lamento e'

nunra. ·wna praaa, p1'oduto do despeito, coisa que não podia existir nO'"

coração de Jesus.
Escolham. os udenistas 0'1'/'11'0 caminho, porque, aquele que palrni-

lhou o Pilho de Deus, é sturrada demais, para servir de motivo â con

[issõo de uma derrota política.

v.as congratulações.
Nerêu Ramos

o prestígio da
U. D, N.

Vísíta Florianópolis um artista de'
renome. mundial 111 �i

Emmerich. discípulo de Léo Faller, exibirá seus

em nmsa Capital, sob o alto patrocínio de S.
dr.' Aderbal Remos da Silva, Governador do

trabalhos,
Excia. o

Estado

Novo horario
da «Real»

Hifário

Apresentou
desculpas

Damasco, 4 (U. P.) - O primei-·
ro ministro Jamil Mardam Bey, dal
Siria, esteve na legação dos Esta-·

dos Unidos, onde apresentou des

culpas pelo ataque 'levado pelos;
manifestantes oontrarios" ao' plano"
de divisão da Palestina:

FRECHANDO •••

As manchetes do órgão oposicionista, depois da esmiga1hante der

rota de 2-3 de novembro, têm sido saborosíssimas! Dia não passa sem.

que o povo seja insultado pe1o's genios que confessaram "que a U. D. N.

podia perd'er em todos os lugares, menos na Capital". Ontem veio-

I anúncio novo: "a U. D. N. não possue mais moluscos".

Será que camarão não é molusco?

I GUILHERME. TAL·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


