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Segundo a teoria dos juristas da 0.1 _, ,� pessedistas não devem e

----,- nem pOdem ter' !l oJ nSlvD!. - ."_ .

" _

Já os udenistas, 'podem *

'e devem ter efeito suspenstvo! E, a lei 1
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Político: cotorinanse
Nas eleições municipais, realizadas em Santa Catarina, a 2,3 de no

vombro ultimo, foi eleito prefeito ele 'I'ijncas o- sr. Luiz Santi T:.le8.
candidato do P. S, D" que obteve esmagadora maioriasobre o candida

to da U, D, N, Dos onze vereadores o P. ,S, D, elegeu 'sete, sendo o mais

votado 110 Município o .sr. Valerio Gomes, presidente do Diretório lo

cal, ao passo que o sr, Augusto Bayer, irmão do dr, Bnyer Filho, secre

tário geral ela U. D" N" em Santa Catarina, não conseguiu eleger-se,

Lendo ridícula votação:' ,

Na eleição de janeiro último a U. D. N, foi denotada por 500 votos

e nesta última por quase mil, o que demonstra a antipatia, crescente

pelo chefe udenista local, dr. -Bayer Filho,
(De "O RADICAL", DE 16-12-47)

,.
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sr. Nerêu Ramos em atividade
RIO, 17 (A, N,) - O SI'. Nerêu Ramos, como presidente do P. ;;;, D,

f'stew ontem em atividad.e polttica, tratando da concretização do acôr-
10 interpartidário, Depois de conversar com o sr. José Américo, cha
mou ao seu gabinete, anele também tinha. estado o sr. Luzardo, os 1'!C

-preselftantes do P. R, com os quais entreteve longa conferência, tendo
ficado plenamente assegurada a coparticipação desse partido os enten
diment.os que objetivam a pacificação política,

Também esteve no Monroe o sr, J. C, Macedo Soares, que conver

sou com o presidente do P. S, D" sôbre '3 situação política de São
Paulo,

Um. exercito arabe em prnnti"ã()
C�\.IRO, 17 (U, P,) - O primeiro ministro do Egito anunciou ofi

cialmente o termino das conversações entre os chefes arahcs,

Picou resolvido que o exércitn dos Estados arahes não inl-cl'vil'iÍ
enquanto forças brttúnícas psLivrU'Pl11 -na Palestina. l(aou:r;i El Kaoutlji
foi nomeado comandanto em chefe do eXf�['ciLo popular- urabe. Os px6r
'Citas perrnanooerão nas _fronieiras cornu Palesl ina, assegnrnndn passa
gcm e auxilio aos voluntái-ios cornbatcntes da: Palestina. A pt-ime ira
parcela, da subscrição dos Estados arahes, destinada à Palesttna, cerr-es
:ponderá a um milhão de libras, dando o Egito 42r,?;'.

Sempre contra o direito
LONDRES, 17 CC' P,)· -Na declarução sõbJ;j' o I'rucasso da Conf'e

l'ência d-os Quatro, Bevin obscrvou : "Quando a Hússia pstiy'el' rJi.3fwsül
a retirar suas exigências, poderemos criar uma Alemanha unif'icnua.
neixei claro que não faç;) acordo que ('.ofi(li'cione o cumprimento de

lJI'otocolo de Potsdarn a qu,alqu8I: dri.spo.sitivo não incluido' (�!11 a�.,krl,'
escrito . .A Hússia fpz rcmoç.ões 'pm massa de-malerial, colocou as pstra

das de f,erro sob administnlçiio militar, e tomou como repal'açõps �rl'
viços público.s, para dominar a "icla ,econômica nlemã, Cerca de 70C'lo

da proclÍIção indusll'i.al da zona l'llssa (\ l'xportada para a Rússia, em

contravenção ao acôrrio elo Potsdam, o.U consumida VelélS forças rus

-sas". .

A ([eclaraçào de Bevin dá minuciosa 1'08pos[a ás aCllsacões ctl' Mo

lotov, 'o foi distribuida aos l'epre.;3entantes dos EE. UU" França e Rús-
sia.

Celso Ramos'
Herdeiro de tradições frdal

gas, que exaltam e enobrecem
nossa gente; amigo exato na

incerteza elos momentos: cheíe
a cujo comando se erguem os

entusiasmos e a confiança dos

comandados, Celso Ram�s' alar
gou, em torno de, suas invulga
res qualidades, um sol imenso
de' admirações, A sua persona
lidade política, hoje, quando di

rige e -preside a Comissão Exe
cutíva do Partido Social Demo-

.; crático, não pode fugir às ma

nifestapões de aplauso e de
solidariedade do povo. catari
nensC' - dessa lllesma

.

gente
que, em sua última decisão elei

toral, fez propósito em assina
lar SUá confiança na direção
partidária e na ação dos que,
em pleito anterior, recolheram
as responsabilidades do govêr-

. no,

Rio, 17 (A, N.) - O Tribunal S?-í apoift-Io, declarado estar. ven�o
perior Eleitoral de"Verá conclUIr,; "com ccrto azedume" a sItuaçao
'ainda este mês, o julgamento ás elei- pernambucana, em face .das delon

ções de 19 de janeiro em Perllam- gas motivadas pelas partes através

buco, sendo pos'siveI mesmo, qºe de processos em que "pouco respei
no de,correr desta semana, venha a to se manifestava à "Vontade do elei-·

ser conhecido o resultado final, torado". '/

quanto ao candidato a governador ---------------

do Estado definitivamente eleito, A fundação
Com."ssa-o A· fim de que se possível a solução

de todos os processos sôbre o a�- Brasil Central
., sllnto, o presidente do T, S. E. re-

permanen.e solveu convocar sessões extraordi-
R.ecife, 17' (A. N,) - A Assem- nárias, a partir de hoje.

bléia, em sua sessão de ontem, criou .lá ontem, a sessão foi toda dedi
·a comissão permanente, que fun- cada a um daqueles processos, no

cionarA durante três meses, periodo clua! a Colüfw'ão Democrática re-
c' '" da Amazonia.das férias parlamentares, composta corria da decisão do R.egional, que Apreciando a sugestão sôbre od� 11 membros efetivos e 5 suplen- mantivera a votação das zonas de

Elaboraça-o d�s lel·s· complementares _tes,
lO '

'Serinhaem, Paulista, Flores e Mon- ;'�::11��!�1:1��, :l�:l;O::�u:àr��:I����
u ganlim, Esse recurso era decisivo, de reem'sos áqnela Fundação, o

M t pois envolvia 1980 votos que, se
.

RIO, 17 (A, N,) - Encerrados os ir.aba, lhos d,o C.ongnesso na �.l,La ais VO os que o anulados, poderiam dar ganho de
presidente Eurico Dutra recomen-

.

I dou que a proposta seja renovada
:fase ol'di.nRl'ia, pntre esse poder da R,,epubllC.a a : unC10I1Rr em, .

earn,-

'F·ih d S I causa ao sr. Neto Campelo desfa-
- .

U] 1 I rl (1111 O O O » oportunamente, para exame, em
tpr px(,ru.ord!inÚrio, atr 1 ô dr teve1',elro p1'oxlmo, ma. c as a .IYJC u"rs ( • zendo a vantagem que sôbre esse

]Jal'a ([ne fôra eOl1vocarlo refel'e-se á elabl)tação das leis complementa- Tóquio, 17 (U, P,) _ O general candidato estava levando o sr, Bar-
face da comprovação da real. n�-

I
cessiLlade de outros recursos.

r,es á. ConsLiillição,
Como �r,egjrJent,p, em exercicio, da

co.�issãCl ';i.1car- Mac.Artur. teve mais votos do qué o bosa Lima Sobrinho, Entretanto, . _

regada de elaborar os j)I'oJetos d,aquelas leis, Ü' ·S1', F'Pl'l'eH'a" de :-;OllQ:l, ,próprio Imperador Hirohito, num depois de exaustiva discussão, que M It t
..

t.elegrafou aos c1if,err�ntes )'.elatores das sub-üomissões pelas quai<; concurso levado a efeito entre os se prolongou até o meio-dia, re- U� em pre� � COAS'
foi distribuiela. a maténia, solicitando comparecimenLo' a. uma J'plmii'ín estudantes das escolas secundárias solveu o Tribunal negar provimell- Rio, 17 (A. N,) _ O diretor-ge-
l!rrn.l, a realizar-se 2a, IP!Íra próxima, pedindo ainda ([ne cada q1l1l cn- sôbre "quem é 'que êles mais res- to ao recurso mantendo assim, a raI da Fazenda, de acôrdo com o'

mUllÍcassr em que ponto se .ucllaya o trabalho a seLl cargo, Tryp ci('Tlci:l peitam". validade de todas as urnas conta- pareceT da Diretoria das 'Rendas.
,('ntiIó o sr, F01.'reira de Sousa do que duas subc.om.issões já ,'�Lão com MacArtur obteve 332 votos, con- é1as como nulas pela recorrente, que Internas, deferiu o pedido de Rai-
4)S projrtos sob sua rpsponsahiliclade redigidos, os q1.lais serão entregues tra 328 do Imperador Hirohito, alegava impedimento dos jui?:es que mundo de- Oliveira Cavalcanti, para.
no decorrer da semana entranlle. lim desses dois pro.jetos consubsUmcia Kyuich Tokich Tokuda, ' secretá- presidiram as sessões daquelas zo- assinado termo de confissão de di
a nova lei de impr,ensn p fcvi redigiria pelo c1rputa,r1o Plini.o Ba.rri'Lo, d,(>- rio-seral do Partido Comunista do nas. vida, com fiadpr idôneo, permitir o

vendo ser o pl'imeiro a meN'CCl' as aLenç<1es da Comis"ão, Espcra o �I', Japão, obteye 141 votos, ao passo Foi relato ela 1l1atéda o ministro pagamento é1a multa ell1 cinco pres
Frrr·eira de íSOllsa que, no decurso rIos dois meses cle fUllcânnanwnto p':. CJue o primeiro ministro Testa Ka- Cuhha :\Ielo, cU,Ío voto ohteve apro- taç.ões mensais de ighal valor, ob

.ll'aorclimíl'io, o Cong']'('sso possa ccr:clllir algumas das leis complf'nwJ!" tavama não conseguiu mais de

qua-i vação
unanlme do Tribul1p!, tendo scr"adas as ,normas da Circular'

tares mais urgentes, deixando as demais encaminhada,::, renta.
.

, o ministro I'ribeiro úa Costa, ao j9-47 D, G.

São inelegiveis
ROMA, 17 (U. P,) - Vál'ias wLegorias de ant.ig·os fasei,;tas não po

derão exercer fie lnlul'o na Hália mandatos eletivos, nos têrmos da no

va lei 'eleitoral aprovada pela Assembléia Nacional Constih1tinLr itu-

os fascistas

Expressão de incondicional
·fidC'lidade ii terra natal, Celso
Hamos "'Y!iperint,')'(Jetl, ú. f'rento
do P. S, D" o pleito municipal,
com o prêmio de fazer seu par
tido vitorioso em toda linha,
Ao político enérgico, desteme

roso e leal, alia o nosso ilustre
conterrâneo qualidades morais
e de coração, que o ele\'am

sempre no conseito dos homens
de bem e na gratidão cristã de
{IUantos se lhe aproxÍlpam.
A data de' hoje, que lhe marca

o aniversário natalício, é, por
isso, f�stiva, E será margem
aberta a demonstrações de ami

zade, simpatia e aprêço a que
a sua eventual au�ência não

porá impedimento.1
Os que trabalham neste jornal

sent.em-se orgulhosos nos abra

ços que enyiam, Jubilosos, ao

chefe e amigo,

Eana,
Pr,eceitua a lei que pCl'clerão o rlire·ito de el.eição ullnnLe einco

anos os antigos secretários feelerais, secrclári.os políbicos comun,� f' ou"

iras signaLários do partido (J do reg5me fascista p até das cidadps dc,

mais de dez mil hahitantes, bem como os chama.dos "Mosqueteiros do

Duoe", que' era a gllarda j)p�soal de l\Iussolini. os afiei ai;; do exército

·durant,H o regime fascisla e os pl'éfei-tos, chef,es de cooperativas, prl'
feitos de polícia, etc. e ainda J',er].a,tores polílicos e dil'eLores dp jonnic;
43 )',evistas polítieas fasc.istas,

ftgrava�se a sUuacão na Grecia
Atenas, 17 (U. P.) - 'Poma cará- e guerrilheiros, já tendo êstes so

ter cada dia mais sério a guerra ei- frido perdas que se elevam a 10

vil grega, Hoje pela manhã reali- mortos e 250 prisioneiros. Não são.

zaram-se nessa capital importantes porém revelados as perdas Iegalis
exercicios militares executados pelo tas.

exército, marinha e' aviação em Um avião militar legalista que

cooperação - para a defesa even- voltara de' participar ativamente

-tual da capital, das operações de ampla enverga-

dura iniciadas contra os exércitos
Participaram igualmente dos

guerrilheiros na região .do Monte
exercícios a policia militar e a po- 'Gr rumos chocou-se contra a mon-
1,

\
"I d ítàl a,

reia CIVI a capi
"

i tanha, despedaçando-se. Os ocupan,-
A imprensa anuncia que está tra-, tes do aparelho, que regressavam a

vada na região do Epíro víolentís- sua base, em Larissa tiveram mor

sima batalha entre governamentais te ínstantanea,
.

Não baverá abono de Natal
'PORTO ALEGRE, 17 (A, N,) ..:.. Por trinta e um votos contra viuí o

e quatro. a Assembléia aceitou o voto do gnvcruador ao abono de natal,

A casa votou, tnrnbern, pela retrrada da lei sóbre gratificações adicio

nais, aprovando, ('!11 seu lugar, e já em segunda discussão, um projeta
substitutivo dI' iuioiabiva do (�xecutívl) que rnodif'ica apenas a. modali

dade de contagem do tempo de serviço.

I alfabetizacão. de adultos
mo, 17 ç ,N,) - Aos �eC'reláI'i()$ fli: Educação dos Estados, Tprri

(}'n'ios o Distrito F.edenll, (j dkcLor-gl.'l'al tlo Dcpartamentri Naeional do

EdL1cação dirigiu um oficio comunicando que. á, vista dos resultados da

Campanha de Educação de Adultos. no corrente ano, o ministro da Edu

cação resolve a que seus trabalhos deverão prosseguir, no exercício riR

1948, com classes para adolescenles e adullos analfahetos, e classeB ele

"continuação" 011 cOJ'respondenLrs a 11m spgundo ano de ens'ino.

Nessas concliç;óes,. solicita' providencias no sentido üe que, em (Ip·

zembl'o próximo, sejam (JS alnnos supmetidos a provas finais, para ve

rifieação daqueles que, uma ver. aprovados, possam matricular-se nes.

se s'e.gundo ano em 19/1.8.

o caso de Pernambuco,

Rio, 17 (A, N,) - Em mensagem
enviada à Câmara dos Deputados,
o presidente da R.epúbliea propôs a·

incorporação da Fundação Brasil:
Central ao Plano de Valorizapãol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmácias de plantão
M�S DE DEZEMBRO

6 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

'

7 Domingo - Farmácia Moderna
- Rua .João Pinto,

13 Sábado - Farmácia Sto An
tônio - Rua João Pinto.

14 Domingo - Fal'mácia Sto,
Antônio - Rua Joã·o Pinto.

20 Sáhado - .Farmácia Catari
nense - Rua Trajano.

21 Domingo - Farmácia Cata
rinese - Rua Trajano.

25 Quinta-Feira Farmácia
Rauliveil'a (FeriarJo) Rua Trajano.

27 Sábado - Farmácia Santo
Ag'osLinho - Rua Cons,elheiro Ma
fra.

28 Domingo - Farmácia Santo
Agostinh-o - Rua Conselheiro Ma
fra,

.

O serviço notur,no se�á efeLuado
pela Farmácia Santo AnLônio sita
á rua João Pinto.

I'

Tem dinheit,o ?
Muito ou Pouco. Não importa!
,o leito,r deseja obter uma

re��i., mensal, semestral ou

f,J,nual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus neg6··

cios ao Crediário KNOT, á rm
João Pinto n. 5,.que, em com

binação com ('I EseTitório Imo
bitiário A. L.. ALVES ô em

pregará, proporcionando - lha
com isto uma renda anual. se

,gurp_ de Cr$ 120,00 por C1'$ .�.

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

.
:talhes nos escritórios do Cre
diário

'

KNOT, ou nesta re�a
ção.

I'�

804 OPORTUN'tOÃ-DE!
para quem lem múito
ou 'pouco dinheiro
Deseja empregar bell1 seu

capital a juros Gompensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário de
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anexo a red,ação
de "O .Estado"), que tra
balhando em combinação cQm
o IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRH
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ore.
recer-Ihe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que,

}hes torem confiados. I

I�

•

Tremula a
ROBERT CDRl'

LE LOCLE

Horario das empre
sas rndoviarias

SEGUNDA·FEIRA
.

Expresgo São Cistóvão _ Laguna
7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajaí _ Itajaí - 15 ho- Cairo, (U. P.) - Centenas de mas I - gritava a Ínultid'ão com' os

ra�xpresso Brusquense _ Brusqu€ -

árabes, aos gritos e com os punhos punhos cerrados ao ar. O "meeling"
Expresso Brusquense - Nova 'rrento ameaçadores, celebraram um gran- foi realizado com permissão (lo go

_ 1'6,30 horas.
Auto-Vlação Catarrnense _ Jo)nvile I

de "meeting" nesta capital e. ova-I vêrno egípcio e atingiu o seu ponto
- 7 horas. ,.

Auto-Viação Catarlriense _ Curitiba
I cionararn estrepitosamente , quando I

culminante de delírio coletivo qnan-
_ 5 horas. seus lideres juraram que lutarão I do Ismail el Azhari, chefe da dele-
Rodoviária Sul-Brasil _ Pôrto Alegre, '., _' _ .

.

_ 3 �ora-s. '.. ..

ate que a Palestina seja um Estado I gaçao do Sudao, assegurou a mul-]
.
Rapído Sul-Brasflelr-o - Joínvíle _. Árabe independente. Uma zrande : tidão que os árabes "estão em mar- .

as 5 e 14 horas.
'"

ITElRQA·FELRA multidão de egípcios e de muçulma- cha bélica, não só na Palestina,
Auto-Viação Catarinens€ _ Pôrto Ale. d

,,' ,

gre _ 6 horas. nos' os sete países árabes e do Pa-, mas tambem no norte, leste, sul e

Auto-Vfação Catartnense -, Cur-itiba kistão da India Indonésia Túrquia oeste". Abdullah Lamloun Baja
- 5 horas � , ,

I
'

Auto-Viação Catarinense Joinvile e Afganistão marcharam da Univer- chefe das tribus árabes' do Egito,

-lut�O�;f;çúo Catarinense Tubarão sidade de lazhar até o

Hote,l Savoy I não pronunciou nenhum discurso,',- 6 horas.
_

aos gr;i.tos de protesto pela divisão porém apoiava as afirmações dos
Expresso Sao Cristóvão - Laguna -

7 horas. da Terra Santa e em favor dos ára- demais oradores disparando tiros

e �;'J:Pl��I?as.•Glór-ia
_ Laguna _ 7',2 bes da Palestina. para o ar e gritando: "Isto é o que".

Expresso Brusquense _ Brusque - como homens, devemos fazer". Com
16 horas. O tólí

'.

d
-

d
"

. -

Auto-Viação Itajaí _ Itajat _ 15 ho- s ca O ICOS egrpcios, orto oxos exceçao OS gr-itos e rías cançoes

ra�ápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às
e sacerdotes captas marchavam ao marciars, a manifestação decorreu

5 e 14 boras.
. lado dos muçulmanos. A multidão em perfeita ordem. Grandes refor-

QUARTA·FERA I di f
,.

Ii
.. .

ti t
Auto-Vtação Cata:rinense Curi-tiba ap au lU renebcamente quando o ços po reiais assrs Iram aos a os po-

- 5 horas.
_

chefe do govêruo libanês. Riad el rem não intervieram em ocasião al-
Auto-Viação Catarinense Joínvíle

_ 7 horas. Yolh, jurou que os árabes "se ar- guma. Os chefes de governo dos Es-
Auto-Viação Catarínense Laguna - . -

I t
-

té t d
-

b t I' ,
-

_ (l,30 horas, '

,

marao, ,se equiparao e u arao a e a os Ara es e ou ros iueres sau-

Hápido Sul Brasileiro - Joinvile _ às que a Palestina lhes pentença". davam a multidão do terraço do
5 e 14 horas. ,

Expresso São Cristovão _ Laguna . "Queremos armas! Queremos ar- Hotel Savoy.
7 horas.
Expresso Brusquense _ Brusque

16 horas.
Auto-Viação Itaja! _ Itajaí - 15 ho

raso

Expresso Brusquense _ Nova Trento
_ 16,30 horas,
Rodoviária Sul Brasil _ Pôr to Alegre

- 3 horas.
QUINTA-FEIRA

<,

Auto··Viação. Catarinense
Alegre - 6 horas.
Aut.o-Víaçâo Catarlnense

__:_ 5 horas.
Auto-vtacão Catartnense'

-- 7 horas.
-Auto-Viação Catarlnense

_ f) horas.
Auto-Víacão Catarinense _ Laguna I- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -'

I7 hora,s. ,

Emprêsa Glóri", _ Laguna _ 6 1/2
e 7 '1/2 ho'ras.
'Expresso Bru;<quense � Br\jSque -

16 horas. I

Auto·Viação Haja! _ Haja! _ 15 ho·
raso

Rápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às
5'e 14 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sul Bra,sil _ Pôrto Alegre

_ 3 horas.
Auto·Viação Catarinense

_ 5 horas.
Auto·Viação Catar}nense

- 7 horas,
Auto·Viação Catarinense - Laguna

- 6,300 horas.
Expresso São Cristovão _ Laguna -

7 horas.
Auto·Viação Itaja1 - Itaja! - 15 ho· O I·· I d TI"

II À venda el11 tôdo. a. boas r.loloarlo.
,

PO leiamen o e e NVIC �w.����-_._-•••-.-.---�-

, Na Comissão
.

.

JERUSALÉM, � (U. P.) -- Espel'a�se que a's fôrças da polícia bri-
de 4'nJ.u·ratânica tenham terminado sua anuncia,da rf'tirada das áreas judias de - �u II

Tel Aviv, Ramat Gan ,e Petah Tiovah, - anuncia-se of'icrblmenLe.
UI1'1c't fôrça de 500 guardas civís judeus, cl.gnominados "Mishmar

lia Am, assumirão as tarefas de vig'Úancia nessa área, a qual abran

ge aproximadamente d'llas terças partes da população judia na Palc2-
tina. Essa fôrça s'erá também I'es[lonsável pelo policiamento de cinco
aldeias árabes, com uma população LotaI de 5.000 almas. ,

Apena,s uma carro blindado britânico VIgIava a antiga f'oI'la
leza de Sarona, nos limites de Tel Aviv, depois de as fôrças bL'itânica�
terem-se retirad'ü para a "terra de ninguém" entre Tel Avive acida·

de árabe de Ja1'fa.

POrto

Curitiba

Joinvile

Tubarão

Curitiba'

JoiIlvile

raso

EÀ"Presso Brusquense
16 .horas.
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas,
SABADO
Catarinense

Brusqne

Joinvile

- Curitiba

I
Poro a. p.uoa. d. g6.t",
apurado que, além do requl
.Ito ...enclal d.. precisão,.
exigem beleza e arte, o ,e

lógio Indicado é ROBERV
CARl' 17 rubis. Sendo umo

morca NÃO PRODUZIDA EMí

StRIE, fócll é cvcllcrem-se o ..

extremos de culdac'o e peri
cio postos no seu fabrico -

o que o elevo õ categoria
d. verdadeiro cbrc-pttm ..
da arte retojcetrc suíço, En>

Quantidades reduzidas, •• tá,
ogora à �ísposlçõo do públi
co brasJlelro o famoso re ..

,

lógIo ROBERT CART, "Hauh.
.,écompense/' na "Exposltlo,,"
Universalle", de Pari •.

Auto·Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUeioro _ Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto·Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto·Viação Ca,tartnense

_ 6 horas, ""

Expresso São Oristovão _ Lagun'a
7 horas.
Expresso Brusquense _ Brusque _

14 horas.
Auto·Viação Itaja! - Itajaf _ 13 ho·

raso
. Expresso Brusquense _ Nova Trento
_ 9,30 horas.
Exprésso Gl6ria _ Laguna - 6.1/2

e 7 1/2 horas,

Jolnvile

Tubarão

,

aerea

PESTE 'SIJIN .e\
V A C I 'N A S

CRISTAL VIOL�TA
DO

LABORA TORIO «H E R TAP E«
PEDIDOS A

Associação PIIuUsta de Criadores de Eovinos
Rua Senador Feijó, 30

PAULOSÃO
DISTRIBUIDORES:

D I A L
Jaboticaba) - Estado de São Paulo

\

ROBERT CART SIA
Le Lecle - Suíço

Dlstrlbuldores-Atoe.dlsto"

R. & G. BLOCH, Ltú".
�u. do Rosário, 169 - Rio d. J.nelr.,
Ruo Libero Badaró, 92·4.° - S. P-aulo

Rio, 1<' (A. N.) - A única comis
são a reunir-se ontem foi a de Edu-·
cação e Cultura, sob a presidêncial
do sr. Eurico Sales. No expediente,.
foram lidos vários telegramas de
sindicatos e particulares pedindo'
aprovação para o projeto que regu-
la o exercício da profissão de eco

nomista.
O sr. Aureliano Leite leu parecer'

ao projeto n. 1.050, que dispões sô-·
hre a exigência da prova de portu
guês nos concursos vestibulares de-
todas as escolas superiores do paÍs_
O projeto faí aprovado com ligeiral
modificação do artigo 30 parágraf()'
único, que declarava "nos cursos;

de Direito, Medicina, Engenharia,.
jornalismo, Pedagogia, Filosofia,.
Letras Clássicas e Letras Neo-La-'
tinas, a nota de português deverá:

ser, no mínimo, sete". A Comissão'

aprovou a nota minima cinco; em

lugar de sete.
O sr. Eurico Sales leu parecer·

contrário ao' memorial dos dentis
tas do Ceará, pedindo seja permiti
do' de novo a'Os práticos em odon

tologia e regularização da sua si-·

ttiação profissional, pelo revigora-
mento do- decreto-lei 20.862.

"Quem extraviar ou inuti'liz.!I' «

certUicado de alistamento paltsri
multa de 10 a 50 cruzeiros. ootrofi

sim inconerlÍ em moIta de 20 • 1'"

cruzeiros aquele que extraviar oG'

inutilizaT o Certificado de Reetll:r-

..ista".

(Art. 12\t da Lei do Serviço Mlu"

tar).

Moraria
SEGNDA·FE1RA

Varig _ 10,40 horas _ Norte.
Real S. A. - ás 16. horas - Norte.
Cruzeiro do S'ul _ Norte _ 10 horas.
Rea.] S. A. _ 11,3-0 horas - Sul.
panair _ 9,1:>0 horas _ Norte.

TEtRJÇA·FEIRA
Val:ig - 12,50 horas _ Sul.
lPanaior _ 13,07 horas _ Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA·FE[RA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas
Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

Varig - 13,00 horas _ Norte.
Real S. A. - 11.30 horas - Sul.

QUINTA·FEIRA
Pa·nair _ 12,17 horas - Sul.
Panair - 9,60 horas _ Norte.

i Varig _ 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul _ 15,300 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1'0,00 hs. - Norte,

SEXTA·FEIRA
Varig _ 10,40 horas _ Norte.
Real S. A. _ ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas _ Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. _ Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul � 10,00 hs. - Nórte.
Varig '_ 12,30 horas _ Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

.JOMT';GO
Panair _ 13.07 horas - Sul
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do $ul - 11,00 lls. _ Sul.

/ I,
.. 1....

Cia. Continental de' Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924
INC�NDJO, THANspoIÍ'rEs E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Roealizado e Res'ervas ., .. , Cr$ 5.140.440,50
Sinist,ros Pagos até 31/12/46 ... , , ,. Cr$ 18.162.621.:-10
SÉDE (Rio de 'Janeiro)' SUCURSAL (São Paulo)

.

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando . Lgo. da Misericordia, 23 - 10° alld.
Teleg. "CONTINENTAL" T,el-eg. "CONTAL"

. AGÊNCIAS: •

BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARAGAJÚ -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GRANDE.
Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte··

riOl';
.

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida
de de FLORIANóPOLIS com a nomeaçã'Ü de 'S'e'.lS Agentes Gerais Se ..

nhares. I.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto' n, 10.
Caixa Postal, 39/40,
Florianópolis.

.Balanços -de
Próprios' para jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa.
.

PREÇ9: CR$ 300,00
ótimo presente de Natal. - Fábrica

,João Pinto n. 44 - Fone 1.134

crianças
podendo, também, ser

Reiniscli - Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Qulnta-relr� 18 de' Dêzembro d. ""7 3

: seus inúmeros amigos.
X

FAZEM ANOS HOJE:
Senhora Cora da Luz Medeiros,

,·cspôsa do Dr. João da Silva Medei
-:�'os Filbo, desembargador aposenta
,,,.00.

Senhor Alexandre Coelho de Sá,
ciuncionário Federal aposentado.

Menino Rubens Pittigliani Pra-.
r;les, filho do sr. Álvaro Prates.

Sr. João Machado.
O moestro Pedro Moacir da Ro

�.sa, diretor do Jaz Moacir c' pessoa
:'muito estimada entre nós.

Menino - Álvaro Armando, filho
"l!1o sr. Mário Abreu, de B. Retiro.

Sr. Fridolino Xavier da Rosa.

Senhora Irene Moreira Pinto.
.:.Sr. Bruno Batistotti.

*

'CLUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o mês 4e dezembrO
.

DIA 20 - GRANDIOSO BAILE DE FORMATURft DOS BACHARELANDOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONoMICAS .

DIA 25 -. NATAL DAS CREANÇAS. DAS ! 5' ÁS 20 HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS
DIA 31 - SUNTUOSO BAILE DE SÃO· SILVESTRE.

-

Abrilhantado pelo quarteto tipícn do « 7», de Porto .Alegre.---.----_,__......_,._".,_._.,._._�---.........._�.......,..........-•..-......_-...-J"..�__.......��............ 'l"\u,.......-_-_•••_..........,. •
..�-....�--...---._-.·-.._·-·....-v-.-..- ..

- ..--·-...............-,.-,..........•..........".--"".-....�•..,.�

/

'Mais um avião Moléstias do Aparelho Incidente no I- Natal. do pensio�
q�i� l��t N.) _ Ontem à, 15

Respiratório C!�7�!.��S�t,m, na ses- n!sl�i��d!'!�!:!i�'da n50
e t· ·0 E T ENfERMIDaDE DI UlRlHGE não destruiu os bons sentimentos,on Inua SADO fazen horas, quando sobrevoava a Iocali- são de instalação do Congresso, ia_J di t íb

.

As almas boas continuam' a pensar'IUO IS ri ulções de valiosos li- dade de Sarapuí, no Estado do Rio ROUQUIOAO havendo um incidente entre o se-
=vros, inclusive romances mo- ele Janeiro, o aparelho Aeronca, nador Etelvino Lins e o deputado e a se preocupar pelos que sofrem.

-eiernos, en ti"e as peesoee que! prefixo pp RXS, do Aéro Clube do I to�g�fd1Ç;se��sl::Infet����� �:�;,: Costa Porto. Este é diretor do Diá- Assim vem se verificando entre

.<:co.nstam de seu cadas t to so Brasil, sofreu uma pane, perdendo ge é a tosse mais desgrada"el em rio da Manhã, ele Recife, que puhli- os funcionários do L A. P. 1.
1 consequaneta da cocega" o ardor

A idéa surgiu hela e sincera e-cra . velocidade e caindo ao solo. Pre- que deixa na garganta cou uma notícia segundo a qual o
As pessc:Jas que ainda' não sentido o sinistro por moradores ��:n��r���opur���t��· rlea �;'7:.00�:: senador Etelvino Lins teria entra- logo se transformou em realidade:

iha;am preenchido o coupon da redondeza, foi providenciado o g�c;:.���ttn11�';,';a�i;;- aliViando tarn- do em acôrdo com os comunistas, dar aos pensionistas orf'âos daquela
·'ftl.ua diariamente publicamos envio ao local de uma amhulancia o doente da lannge. além ae ir pe r- em sua terra natal, para eleger o autarquia, um Natal mais alegre,
P d -

f I
dendo a voz. se entraquecs aos POLl- Todos os iapiár'ios se solldari-�: o erao aze- o as.ore iiabi- cio Hospital Getúlio Vargas que só- COS, porque não se altrnenta norrnat- prefeito e os respectivos vereadores,

Iitando-se, assim, � con'icorre- me nto' poude socorrer U-I1J dos tl'l' _I/ mtente. ped rde as cores e parece m uí- Encontrando o deputado Costa Por- zararn com o movimento, ungido de
o mais oente que r ..almente está. d tll1tam a tão interessante inicia- pulantes, un.1à vez que o outro

•
FIGATOSSE é um xarope prepar a fo to, O senador Etelvino Lins pergun- caridade cristã, e com o pro no

. com glicose e z: S vrtarnlnas do oieo t 'b
. -

.

a' proporcio�tlva realizada sob o patroci- Icccra instantaneamente. de fig.do de bacalhau, que auvtando tou-lhe se ainda era diretor daque- das con ri mçoes ser .
-

enio da LIVRARIA ROSA, à O ferido hospítahsado foi 0_ íris- :�t�S�e���,g:ã�ss�e�rp�r�tóf,���t�o��� le jornal. Como a resposta fosse nada uma inesperada e grata ale-

-Deoâoro n. 33, nes ta Capita I. trutor do Aéro Clube do Brasil, I um verdadeiro tónico. afirmativa, o senador Etelvino Lins gria aos pensionistas órfãos.
• .. ..

J I G I 11 I Assim, no dia 21, no 50 Andar do. . . . . . . . .

oe -omes Carraca, brasileiro, f IGATO 5 5 E
disse- re: •

Ed'f" IPASE será feita a distri-ANIVERSÁRIOS: branco, solteiro com 24 anos. so-I _ Então. como é que você per- IICIO " a

Festeja hoje a sua data aníversá- freu ferimentos generalizados

eml
mito que sua folha' publique uma buição de brinquedos, doces, balas

.. . � é um produto dO laoor"ltório darrra a menina Aymarn;: filha dileta todo o corpo. Veio a falecer também mentira como aquela, que me atri- e fazendas. .

»do dr. Beaoní Laurindo JUbas, di- à noite sendo o corpo removido LIE �MA buiu a infamia de ter entrado em
' o- ato terá inicio ás 14 horas e

rretor do Departamento de Saúde com guia do 2(}O Distrito para o n Itn" acôrdo com os comunistas, em mi- para o mesmo o nosso jornal rece-
_'Pública, e de sua exma, espôsa, d. necrotério do Instituto Médico Le- ttS. da Penh a nhu terra natal? Você sabe muito beu atencioso convite que agradece-
Jlsa Feuerschuette Ribas. gal. bem que se trata dc uma calúnia mos, com aplausos à iniciativa, tão

x O outro era o controlador de vôo AVIDA DO FIGADO indigna, c eu quero adverti-lo no edificante' nos tempos materialistas
SRA. VERIDlANA VECCHIONI da N. A. B., Nilson Rangel de Cas- Maiores esclarecimento. escrevam: sentido de que o fato não se repita. que correm.
(. 1 d t 1" 1 caíxa Postal 3.861· Rio ..on emora sua a a nata reia 10- tro, brasileiro, branco, de 22 anos, O deputado Costa Porto declarou I_"le, a exrna. sra. d. Verídiana Vec- solteiro e residente a rua João Ro- que não. estava em Recife, 110 mo-] _

,'. chíoni, espôsa do sr. João Antônio mariz n, 437. Seu corpo foi tarn- Vis i"!':a rii () a monto em que a noticia fôra publi-lGanhara-

Vccchíoní, residente em Curitiba. bém removido para o necrotério IU fUi cada, acrescentando, entretanto,
Dama de apreciadas virtudes de do L M. L. "'rnen'''I08 (.rue sua folha deve ter tido a

nOtíCiaJ' Toda pesso� qu� fizer suas
-cspu-íto e coração, receberá hoje, !� � I de boa fonte, o que levou O sr. Etel- compras a dinheiro durante
.as demonstrações de afeto de seu Buenos Aires, 17 (U. P.) - Fon- vino Lins a declinar os nomes dos o mês de' Dezembro na casa
..:grande círculo de relações, às quais Faça sua caridade por in- les do govêrno disseram que dQis eleitos, entre os quais, segundo PERRONE ganhará 15% de

termédio da Ação S. enta. navios de guerra dos Estados Uni- afirmou, não figura nenhum comu- desconto especial de Natal
l'inens'e, que tem um cadastro dos farão uma visita de cortezia à nista. que a mais antiga e conhe-
.especial flos que realmente Argentina em principios do pró- O incidente teria ido além se nãoj cidé'l Sapa.taria de Florianó-
precisam de auxilio. ximo ano. fosse a interferência de algl:_ns par- polis ofer ece ao§ seus dis-

Essa visita está sendo considel'a- lamentares presentes.
.
tintosfr eguezes.da com(4um novo sinal de aproxi-

mação entre os dois governos, es

pecialmente entre as forças arma

das, desde a bem sucedida conclu- .

são do Tratado de Defesa Intera
mericano, assinado no Hio de Ja
neiro.

De acôrdo com as mesmas fon

tes, os navios que visitarão a Ar
gentina serão o cruzador "Albany"
e o destróier "Mackenzie".

Transcorre hoje a
-

data nataJicia
·--do sr. Espiridião Amin, (lo alto co

''inércio desta praça e elemento de

.... destaque em nossos meios sociais.
Associamos-nos a homenagens

",que hoje lhe serão prestadas pelo�

Fábrica de, Artefa ..

tos de Couro
._-----------_.. _._- _- ._----

15

X

ESPERIDIÁO AMIN

Seu filho ficará satisfeito se receber co-mo presente
de Natal e Ano Novo, uma caderneta da

Caixa fconomica federal de San,ta_Últarina j

:.nos associamos.

Especio'icta em arrE!O�"nt'.
rna!Q' pa.tOJl, chinelos e tam.o.,
C08. plOCU ra re'prellenton�9. corni.
.i"f'lodos para 81te Eatado.
Os int;.e.rellsado. queiram se dirigir

'.1 Cc.n· obert de F Nave., Rua
Comendador Mc.�oel Pereira n. 177,
POl't.., AJeg'·e.

<>.organi zação. TIN'fURARIA CRUZEIRO Tiradentes, 44

.-�. ------ -- -- '--'--

O "Colégio Baniga."Vlerde",
está construido o seu majesto
so llrédio e necessita de suo

valiosa colaboração.

Inspetoria de
Veiculos

.

�sa d .. Maria Bastos Laus.

JuntmllOs os nossos aos muitos

Ministerio da
Aeronáutica

QUINTA ZO�A AÉREA

DESTACAMENTO DE BASE AÉ

REA DE FLORIANóPOLIS
Melcb:iades Laus e d. Maria Bastos Laus comunicam aos parpnLe'3 EDITAL

e pessoas de suas relações, o contra! o de casamento de seu filho Manoel, Paea conhecimento dos iuteres-
com a srta. Hyoelda Reis da Silva. sados, o Sar. Comandante do D€>s-

FIOl'ianópolis. 17-12-1947. tacamento da Base Aérea de Flo-
HYCELDA e MANOEl: rianópolis, inf-orma que o Exmo.

noivos Snr; Ministro ela Aeronáutica, ('m

.....WV" _- ......,._.,_ __ _ _._•.t4"" ._._ _ _•••••..-..JI'.l"; Avi so n. 111. de 10-11-9 117, P l'01'1'0-

Finos·presentes de Nalal f;:�:��lt:;��':�l:�i;�nf;ii��
Ctlamamos a. atenção de nossos leito.res, para a exposição de b.rin_,.extensÍ\.ru

esta prol'l'ogação, ao<;

qu,eelos e pres·entes ele naLal que a "Grá fica 43 '8. A. Indústria e COmi}!'- candidatos ao Curso Oficiai" In
cio" á rua João Pinto 9A, está apresenLando aos seus fr.eguese·s Noüi.- tendentes
se na "Gl'áfica 43", um maravilhoso mundo de finos brinquedos e l1l11 _

'

..
"

. ,.
" ;', •

,"ariado sorLimento de bons, livros, que 'estão sendo· vendidos pelos Joan Cal los Gom.es de Olne li ((.

melhores preços da praça. 20. Tpn. Av. Res. Conv. - A.TU-
:;)ANTE DO DESTACAMENTO

-----------

l\ligupl Rpj,,; da Silva e d. Erlinu Silva participam ao::; pa.rentes ('

lws,was de tiuas l'placôps, o eOllLJ'ato rle ca·samenLo de sua filha l-I.ycelda.
com o SI'. l\Ianuel Bastos Laus.

Ti,jucas, 17-12-HH7. COMUNICADO
CARTEIRA DE CONDUTORES DE
VEíCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL
De ol'clem do sr_ Inspetol' Geral.

comunico aos intel't'ssados que a

partir de 1° de Janeiro próximo
VilldoUl'O, terão início os exam(!i':

·e1e habHitação de condut.ores de
veículos de traç·ão animal.

O canclidato a exame de habili

tação instl'uirá o requcl'fmento 1'I:'S

peclivo, que devCl�á ser dirigido ao

Inspetor Geral de YeÍl.mlos e rrrân
sito Público, com os sêg'uirites do
cllment0s ou provas:

a) carteira de identidade;
b) folha corrida ou atestado de

eon'cluta, passado por uma reparti"
Cão oficial;

-

c) ser maior de 18 anos;
_

d) havei' pago os emolumenLos
relativos ao exame;

e) sahel' IpI' e escrever.

As 11rovas constarão de:

a) regulamentar, na qual o can

didato' dcvel'á demonstrar o conhe_

NOIVADO:
, Com a gentil c distinta srita. Hy

'I,celda, filha do sr. Miguel Reis da
:'Silva e de sua exma. espôsa d. Edi
�na Silva, de Tijucas, ajustou nupcias
• 'Ú nosso estimado conterràneo Ma
�;noel Bastos 'Laus, filho do sr. Me1-
•.chiades Laus e de sua cxma. espô-

Anestesia pelos gases
" NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS.

PASSOS
.

VIAJANTES:
t Ciclopropane, proLoxido de azoto, etel', c:ll'bog'êneo e oxIgêneo-

R. ALBUQUERQUE MARANHÁO terapia.
Está em Florianópolis, o sr R.' Mod,erníssimo aparelho Heídbrinck. Já 'em esplêndido fUDe iúna·-

..Albuquerque Maranhão, chefe. de meniAon·e:'I.esl-as� . com]) leias a Cr$ 250,00 e 150,00.
'Produção da Sucursal da AhaI!ça _

'('la Bahia ,Capitalização para os Es- T.-n4ura·ri�"'lados de Paraná e Santa Catarina. I u

,cumprimentos que os noivos
a-ecebendo.

vem

Cruzeiro

Passo Fundo, 17 (A. N.) - Notí- cimenLo dos sinaJs e normas ge

cias vindas de vários municipios rais de trânsito e, especialmentp. as

vizinhos mostram,que é cada vez recomendações referentp.� ao tipo
mais grave o perigo dos gafanho- de veíclllo;
tos, ameaçando grandes regiões do b) p['úLica, obrigalória para con-

Estado. dutores de carros e cal'l'oças dl�

Nuvens de "saltões" tem sido en-- quatl'o rodas.

contradas em diversas zonas pró- Ficam dispensalios das ('xig{,n
ximas, desenvolvendo-se rápida- cias deste comunicarlo os eonduLo"

mente·. Poucas são as providências res de veículos utilizados nas ati

tomadas para combater esses acrÍ- vidades agl'ico]as dentro das p1'o
dios que em breve estarão voando priedades.
e destruindo a lavoura· do EstadoJ Nuno da Ga,7(( Lobo d'Era
do Rio Grande do Sul. Insf)etor Geral

O distinto representante que con-. . . .

. .. .

t m DIspondo de proflsslOnal competente e t/endo por lema serVIr sem.�,ta aqm com lI1umeros amIgos, e
pre melhol' a sua distinta freguezia, a TINTURARIA CRUZEIRO agor':)

';sido muito cumprimentado. com novo- propri,etário. está devidamenbe aparelhada para executar' r,om
! rapidês e perfeição todo e qualquer s,erviço concemente &0 -ramo, tanto

EDUARDO ARAUJO
.

para reforma de chapeos, como para lavar e tingir roupas, em gel'al.
De Curitiba, veio o sr. Eduardo

'

AGUARDE
·Araujo, inspetor geral da Alia':1ça a visita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, .exija dele I) caI"
'"da .Bahia Capitalização, e que aqui tão da casa, assinado pelo p,rop'rieLário, 'e ficará bem se.rvido.
'Se en('ontra a serviço da vitoriosa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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unica que recusa concordar
Londres, (1). P.) - A confe- o povo alemão. Bevin, que presidia

r-ênciu dos quatro ministros do Ex- à reunião, recusou-se tratar do as

terior foi adiada, indefinidamente, sunto e pôs em debate a questão
depois de Marshall declarar: "A das reparações.
Rússia é a única que se recusa

.

a Marshall declarou então : "Che

concordar" sôbre o assunto das gamos, evidentemente, a uma di

raparaçõcs alemãs. "De nada serve vcrgência fundamental na questão
continuar a conferência sóbre ou- das reparações. A última declara-

I F a

I
I
I
i
'1

I
I

tros problemas":
jIarshall rejeitou categór icarnen

te a declaração feita por Molotov

na sexta-feira última de que as rc

parnçõcs deviam ser feitas com a

produpão corrente alemã, levando

a discussão para o problema das rc

par-ações, depois ele uma tentativa

de Molotov para que a conferência
se ocupasse do pedido para ser 011-

vido, f'ormulado pelo "Congresso
do Povo Alemão", e cuja delegação,
composta de 17 membros, não ob

teve o visto de entrada na Inglater
ra por estar sob a influência comu

nista:
Marshall disse que êsseo novo gabinete i'laliano

Roma,; (D. P.) - O primeiro
ministro De Gasperi apresentou ao

presidente De Nicola o novo gabi
nete, desta vez reforçado com cin- Nos circulos políticos se afirma I T't 1 D 1 t6'0
.co novos ministros retirados da fi- I

1 U OS .e ara ri s

I
que as eleições provavelmente terão E.erl·... -- Pra"'a 15 d. No-.

as de dois partidos esquerdistas . .
.,..

.

. .. lugar no prrmen-o ou segundo do- l0. andar.
moderados, com o que adquir-irá na .

cl Abril D G
.

IAssembléia ampla maioria para en-] mingo
e ri

..
e -asperi espera Resid. - Rua TiTadentes 47.

.

f t t
.'

C
apresentar o gabinete e o seu novo FONE •• 1468

Iren ar os a aques comunistas. om ,.,.

I' .. ., .. progral1la de governo a asssembléia __o -_ -_._.----- ""...

tres ministros de Partido SOCIahs- tit
.

t 1
- .

t. 1 C
. . ..

. ...

ta moderado ala ue se deslizou
cons I ull1.e aman 1� a "ar: e� om

T'"
----------------------�---

. ,.q ." os seus aliados, o líder cristão de- e''f'' lOno ,/

do grupo do sr. Pietro Neuni, que t d t bléi
.!l � O trabalho isolado é dísper-

.

E 9J Vlt, t&'_' seu BmIgo d!Ntab�
..

Imocra
a po e con .ar na assem ela •

apoia aos comunistas e dois do Par- ?S3' d . 55" t' Vende-te ot mo terreno com srvo i a ação ordenada e con-. um número da revista O VÃ
tid R hlí bí

. com � os seus ,) vo os. •

t
'

I t f' 1 E "O ITAJ íI o epu icano, o ga mete pres- ir x38, sito à Rua Irmão juu a e 1) enamen e e rcaz, l.ú
. A, edição decU

lará juramento ainda esta noite Os esquerdistas, extremados, que Joaqutrll. nest- c pi tal, ror
A Ação Social Catarlnense (18.<18 a }<'lorianÓIJo118, e al!lld.

no Palácio Giustiniani, na presença de Gasperi excluiu do seu govêrno preço favor avel . Tratar na
destina-se a coordenar esíor- j;�t.ará contribuindo para

do chefe da República. Amanhã, pe- em Julho oeste ano, já criticaram Alfaiataria Cs r inne .
'.lOS em prol dos desprotegIdos rtUilor difusão eatturaí

la manhã, de Gasperi reunirá pela a nova formação ministerial. O [or- �!la Tiradentes (la sorte, d� BOHR" u,ua

.primeira vez o gabinete de coalisão. nal "La República", esquerdista in- •••••••••...........•........•..

Uma das suas maiores tarefas será dependente, declarou que "tudo fi-

T;: ... llS) d e co.rg� .. do pôrto

pedido
era inaceitável e não fazia parte
da ordem do dia, Bidault declarou

ção fie Molotov parecia-me a repe

tição de afirmações sem fundamen

to. Não chegamos a um acôrdo sô
hre o tratado de paz com a Austr-ia,
porque a Rússia reivindica proprie
dades e-pr-ivilégios especiais na Aus
tria, num montante que ultrapassa
toda demanda razoável, que uma

Austria livre. não poderia suportar.
Se as reivindicações russas fossem

aceitas, o preço seria a independên
cia da Austria, em violação de

acôrdo anterior. "A Rússia recu

souvse a fornecer informações vi

talmente necessárias a respeito das.

entregas a título de reparações.
Assim, fomos convidados a chegar
a um acôrdo, sem que os represen

tantes russos fornecessem as Infor-

-

SAO FRANCISCO DO SUL para NOV! rUBI

que o Congresso não representava mações essenciais ao mesmo".

aU�R E EUGANCIA 1HSHR-st COM CONFORTO
PROCURE A

ftlfaiataria ello
Rue Felippe Schmidt 48

..

A-U TOM O V E I S
Para r e pida entrega

que dispomos,
procure conhecer os- tipos e preços:

JURANDIR LINHARES & ci,s.
Rua Ttrader-te-, 18·A

'I'etefone 1344

OOtilliÇA:; .N.�KV�»"'iAa
(.;.j)JIl 011 progfltffl!OI tia ....11:11111.

,.tjll'. .M doença nervosal, CII.nB.�
I1Itatlu 8. tem,o, elo !iIllillu ,1!lf·

•••.....•.•....• ','" .•.•

..Ur..ml!nte remediávefL O eanB�... 1 A Tintura.ria .Cruzeiro é a que
.i••e, irato d. iporincia, aó '-'41 melhor me serve - Tiradentes
.,f<llj1;�ie.r 08 intlivfi.o••fe�4.. •• 44

"

..... eafel'midad... O 8er.vl(. H�
.

1 t.1 li. DoenclUl •••ta.. 411ra,..
.. .. .. . ..

t. IUlI .uab.lat6rl., ,•••t arat Apressando-se em dar sell
"n.l&meate •• clO.Diu D." � nome p d I d d A-

� ...Il!tl_. ",s afia D••••I'tI cIlu fl
ara e ega o a ç!30

Social Catarinense no seu quar-
r····· 'sENHO"RI·T·A"l.····· teirão, v.S. já estará fázendo aI..

I go de util.

j A ultima. creação em refri-
.•............ . ...........•

I gerante
é o Guaraná KNOT

EM GARRAFAS GRANDES

SI CONSEGUIRES
I Que um teu amigo ou conhe
cido analfabeto frequente um cur

so noturno para aprender a ler e

a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou GI'LliPO Escolar São
José.

.

Irtformaçõea com \:UI Et"t;nte.

Carlos Hoepcke S/A - CI - Teletone 1.212
do Sul. - Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'elelone 6

Floria n6J: olis
São Frenciacc ( Eod. te]eg.

MOOREMACK

está
a moda.

\
I'

(
I

tristas e moderados contra as ex

tremas chefiadas pelos comunis
tas.

Dr. (LARNO
GALLETTI

G.

Preferindo-o
acompanhando

Vende-se
Uma Infla0 pala sala de janta!'.

em estilo antigo e alguma. camGlJ

de �.olteiro.
,Tratar à Avenida Mauro Ra..

mo•. 64.

Empregada
Precisa-se de uma para ser

viços domesticos leves. Paga
se bem.
Tratar à Rua Bocaiuva, I.

Terreno
Vende-se um sito à Avenida

Herci íio Luz, distante 5 minu
tos da Praça 1 S. Tratar a Rua:
Felipe Schmidt, 33.

Crime e cível
Conatituição de Soeiedad.s

NATURALIZAÇÕES

JOSE' OLIVEIRA
. . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . .. .o..

.. ..

ENCERADOR
Telefone 1447

ADVOGADO

preparar o terreno para a vitória
do govêrno nas próximas eleições,
provavelmente a fase decisiva da
luta na Itália, entre os partidos cen-

CIA CATARINENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

..

cou como dantes: dois ministros

saíram e cinco outros entraram, Icom o que ficou concluída a modi

Iicacâo ".

a mais moderna creação em
refrigerante é o

,

KN

Em garrafas grandes
(x�erimente·o. ('. �elicioso

I A nossa Capital vai ser dota
.
ila {le mais um estabelecimento

I l de ensino e este será o "Colé-
------.---_,...---'---------;r---------------------- gio RUl'riga-Vel·de".

CASA MISCELANEA distri
buidora dOI Rádios R. C. li.
Vietor. Válvulas' e Di.co ••
Rua Coneelheiro Mafra

Funcionário público
Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário on remunera.

ção poderás deixar para tua

familia, um peculio até Cr$
30.000,0'0.
Inscreve-te na Associação

Be�eficente.
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25(JRA TENIS CLUBE -- PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DIA 20 (SÁBADO), SOIRÉE DE NATAL; DIA

7 i
(QUINTA-FEIRA).MANTINÊE INFANTIL, ÀS 15 HORAS; DIA 31 (QUARTA-FEIRA), BAILE DE SÃO SILVESTRE.

..I Dr. Lindolfo A. G. I
Pereira

Advogadil e Contabilista
Conatituiç ia de lIIociedade•.
Planos con tabeis -- Orqaniza
oõea Parecere. e .erviçoa

correlato•.
Rua GaL Bittencourt nO. 122

FI )rionópOJiIl
Da. 17 hora. em diante

Humo ao

AnlarIÍCO
LONDRES. �r_ (A.1\'.) - o soeie

. Lái-io britânico para as colônias,

.Arth ur Creech Jones, compareceu

.á cer-imónia ele batismo do navio

.... John Biscoe", de 1.200 tonaludas,
-que na próxima quírua-reira val'�
tirá para as ilhas Falkland, com

um grupo ele 25 cientistas e' seus
. assistentes.

Antiga unidade da Armaria bri
.tânioa, o "John Biscoc" Leve a próa
e o casco de maneira espec ialmen
-Le reforçados e está equipado para
·viagem entre massas de gelo com

pacto . a fim dr 'atingir os postos
meteorológtcos britânicos na zona

-an tárt i ca.
A expedição pf'l't('ncc ao r!PP:l1'

lamento rle levantamento das ilhas
Falkland, crindo em 19113, para ex

plorar as iI has geladas da região
r
.antárt iea, A expediçãn inclui me-

teorotogrstas, bíoloxistas f:' ag ri

mcnsores, cbef'íado • pelo gct'llogo
-de Cambr-ídgc. di'. E. Fuchs,

Os memhros da eX]}f'dit:1ío acci
taram um exílio voluntário rie 1 a

2 anos nus' mais isoladas estações
'melf'(lrológicas elo mundo. Im""
.suhstituu-ão homens que já COI11-

plet.arum seu estágio em ]10lÜt}s
afastados centenas de milhus na

"'Ani.:íl'lica e Terra de Gtaham.
O cqu ipamcnto que será levado

.� 'bfll'rlO inclui um avião para -uhs
bstituir o aparelho destruido em

.príncinios deste ano num IlOllSO

furçnrlo.
Embot-a as iluas Falklaun se-

jam uma possessão británica ti (';;

de 1831i, a Argunt.ina: não l'enlll1-

.cíou lIlIJl('U Ú sua prdensiío �t)])I'(� Iessas ilhas p as inr Iu iu no rpcPlll1'

-recenscamenlo sob ° nome rle ilha"

Malvinas.
A sra. (Trcecll Jones disso ::)(lS

.exploradores ao batizar o navio :

""Espero que o que vão dt-sculnir l'

.::IS exper iônc ias que vão fazer cons.,

.í.il.uam uma gr-ande rr-al izaçãr. não

J;lfÍ para -o nOSSG impér-io, pois a

cióncia Y,1i além elas harr'e irns na

.cionaís".

Jardineiro
Trabalhando lambem em

'hertas e quíntaes cíerec
seus serv'ços cobrando por
,liía. CR$ 30,00.

Env�ar recado pelo tele
iane 1536.

�O armilzem ruiu
Rio Grande, �.- (A. N.) - Ontem

pela manhã, ruiu um grande arma

zem da fabrica Cunha Amaral, sito I
.à avenida Portugal, construido em

1944, medindo 57 metros e no qual
tralialhavarn dià riamentc, cerca de

duzentos operários. Felizmente, não
-se registrou qualquer dano pessoal,
por ser domingo. Aquela firma,
cujos prejuízos vão alem de 250 mil

cruzeiros, entrou. hoje, em JUIZO,
.corn um pedido de vistóría preten
dendo acionar o construtor. Ruiram

todas as paredes e a cumieira, fi
cando um montão de tijolos c ma

deiras sôbre as máquinas e merca-

-dorias.

i

J

Convença· se - e diga a outros - de que a

Gonorréia e a Sífilis podem ser cerradas!
A Sífilis é chamada "A Grande tmitadora"

porque seus sintomas são, frequentemente,
semelhantes aos de outras moléstias,

As doenças venéreas podem ser evitadas.

Pergunte como, ao seu médico I

Novas drogas encurtam o período.
de tratamento. Se a Sífilis e a' Go

. norréia forem tratadas a tempo, elas
podem ser, quase sempre, curadas.

o que Você ignora pode prejudi
cá-lo. Muitas pessoas têm Sífilis ou

Gonorréia e não o sabem. Os sintomas
podem não ser sérios. Proteja-se ... co

nhecendo-os !

Sintomas da Sífilis: uma pequena fe
rida (chamada cancro) na parte expos
ta. Embora ela possa ceder em algu
mas semanas, isto não significa que o

mal tenha sido curado. Está se 'espa
lhando pelo corpo!
Outros sintomas: dores de cabeça, .às
vêzes garganta dolorida e febre; fre
quenterntmte uma erupção vermelho-es
cura, ele 10 dias, mais ou menos, a 3
semanas .depoís do contato.

Sintomas da Gonorréia: dificuldade
em urinar, emissão de pus. Nas mulhe
res, particularmente, êstes sintomas po
dem ser tão insignificantes que passam
despercebidos.

Todos precisam de um exame de
sangue! Apesar de que a maioria
dos casos de Sífilis pode ser evitada
com precaução adequada, esta mo

léstia pode ser contraída inocente
mente - tão contagiosa e tão enga
nadora é ela. Não 'vale a pena ar

riscar! Comumente um exame de
sangue basta para denunciar a sí
filis.

Se um exame mostrar que Você não
tem a moléstia, Você ficará aliviado

Se mostrar que Você a tem, ficará
satisfeito de o ter descoberto em

tempo. O tempo é que importa!

Em apenas um minuto Você tira
sangue para um exame. Entretanto,
isto pode poupar-lhe anos de sofri
mento. Consulte seu médico! Faça
um exame de sangue agora!

Mesmo nos últimos estágios o trata
mento diminui o sofrimento. E no

vas drogas podem agora curar a Sí
filis e a Gonorréia numa fTação do

tempo até há pouco necessário. Peça
ao seu médico informações sobre
êstes novos tratamentos, Ficará sur

preendido com as boas novas que
êle tem para Você.

A Sífilis não tratada pode causar

doenças cardíacas, paralisia, morte.
Gonorréia não tratada pode levar à

cegueira (especialmente em crian

ças), invalidez, esterilidade,

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farrná-
• cía, Nas receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é
um dos maiores fabricantes do mundo de penicilina, estrep
tomicina, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medi
camentos receitados pelo seu médico para restabelecer ou

assegurar sua saúde. Desde 1858 os Labcratórios de Pesqui
sas de Squibb têm descoberto, aperfeiçoado e produzido
medicamentos para melhorar o padrão de saúde e aliviar o'
'sofrimento humano em todo o mundo.

SQUIBB
FARMACEUTICOS

JECHICOS
o Br aai! para seu

desenvolvimento

necessita de técnico.
em todas as

profissões

SEGURANÇA - LUXO - CO;--;FOR'I'O - RAPTDEZ
Serviço 11 bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO HORARIO ceREAL»
P�RTIDAS DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
QUARTAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - mo
SEX1'AS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - GURI1'IBA - S. PAULO RIO

"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

PELOS G:l<";US DO BRASIL HÁ SEMPRE UM AVIÃO DA REAL - A
NOBREZA DO AR

AGENTES - OLIVEIRA & elA. - RUA JOÃO PINTO _. 18
TELEFO]\"E � 1.358 END. TELEG. VIAREAL

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51ft a,8. - Limite Cr$ 30.000,00

IMovimentação com cheque.

Banc��,��P'iS!t�t�o����!.�ol S. Ao I'Livros T.êcnleosRESERVAS: CR$ 15.000.000,00 .) em geralRua Trajano, 23 D FBorlanõpoUs
.

.

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

LIVRARIA ROSA
Rue. Deodoro, 33 - Fpolis.
Atende; pelo Serviço
Reern bo ls c Pos to l,
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\ CcDselbo Regional de.

!Engenharia e Arqul-
Itetura da Sit Região

. Direção' de PEDRO PAULO MACHADO

na «C�d H�e S )friso» do assim a sua jornada com o pé
Joinville, 17 - Segundo telegra- É o seguinte o teor do telegrama direito e, por, outro lado, o desejo

ma recebido'pelo Sr. Rubem Lobo; t-ecebido pelo presidente do Amé- dos sul-americanos de não se dei-

do presidente da Associação dos rica F .. C.: xar abater, é de se prever renhida

Cronistas Esportivos do Paraná es-' e empolgante disputa, cabendo ao

tá definitivamente marcado para o "Associação dos cronistas espor- meis ajustado as .honras da tarde.

dia 28 do corrente o festival dessa tivos convida valoroso clube' carn- Para o prélio, que terá início às

prestigiosa agremíação.. quando o' peão disputar um jogo aqui 'este 15 horas, os dois "teams" formarão

América F. C., campeão de nossa! mês data concedida comentaristas.

cidade, fará a partida de honra en-
I
Tratando-se dia Cronista contamos

frentando o possante esquadrão do': colaboração América apenas despe
C. A. Ferroviário.' 'I sas transportes e estadia além ho-
Baseados em notícias vindas da menagens serão prestadas. Solíci

visinha capital serão prestadas ali; tados resposta urgente. Abraços
grandes homenagens ao América F.I (a.) Milton Camargo de Oliveira,
C.

.

p. presidente".

Atenção - O Governador d«.
Estado dr. Aderbal Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa-
�ão .

Beneficente dos Funcioná
ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas rios Públicos Estaduais e l[1I�

- Sessões Chies - nicipais de Santa Catarln35
A CASA DOS MILHõES sendo registado sob o n, 1.

com O primeiro 'magistrado da
Luiz SANDRINI e 'Estado, democráticamente, iDJ'
Olinda BOZAN. I gressa na Assoetação Bendi:....,
No Programa: I cente, com os mesmos direitoS!

1) - O Esporte em Marcha

-\
e deveres que terão os maif

Nac, Imp. Filmes. modestos servidores públicos.
2) - ,A VOZ do Mundo - Atua- ••••• ,.. " ..• o •.. o ....•• o •

Iidades. O VALE DO ITAoiAt
Preçus: Procnrem na Agência·

Cr$ 4,00 - 3,00 e 2,00. Progresso,
- Ás 7,30 - Cr$ 4,00 (único). L1VRARIA 43, LIVRARIA
"LIVRE" - Creanças maiores de ROSA.

FUTEBOL NA VÁRZEA 5 anos poderão 'entrar na sessão de

No campo dà Vila Operária, os '5 horas.
• •••••••••...••. o •.•...•••• - .. � �

Nova Iorque, - A reclamação chamada a intervir na decisão «los quadros juvenis do Fluminense e IMPERIAL _ Hoje às 7,30 horas

apresentada por Joe WalcoU, para juizes. do União disputaram, domingo úl- O JUDEU ERRANTE

Irevisão da decisão dos juizes do Após a sessão em que ° "manager" timo, sensacional partida amistosa - O HOMEM QUE NÃO peDIA

jogo que disputou contra Joe Louis de Walcott, Webster, foi recebido
que terminou favorável ao primei- MORRER -

Ie que abandonaram a vitória ao pelo presidente da Comissão, cel.
1'0 por 4 x O, tentos de Emisío (2), No Programa;

atual campeão mundial foi recusa- Eddte Fogan, este declarou que a
Danga e Eoli, atuando o quadro 1) - O Esporte em Marcha 115,

da pela Comissão de Atletismo do Comissão "presumia" que Joe Louis vencedor com a seguinte formação: .

- Nac, Imp. Filmes. ,I Gran·d. T6"'_
Estado de .Nova Iorque, i concederia revanche a Walcott, e Valmiro, José e Danga; Ivan, EmÍ- 2) - Cães Vencedores da Neve;
Foi essa a primeira vez, na hís- elogiou, o "challenger", -pela sua sio c João; Aderson, Baca, Ildefon- � Short. l'�"

'

�. �''E'S'O'U'RoO·
" .

tória do box, que a Comissão foi "esplcndida atuação". P
so, EoU e Janga. reços ;

i Da instrução está ao aloanee
Cr$ 3,00 (único): de todos. Dá esse tesouro' ao teu

O ,BD tafogo esta interessado eÓl renovar "Imp. 14 anos". f ::%0 d�n��r;�!f{zal����g:o JI't�:.
'F�,. F C E

- I Escolar Sao José, na Escola Indns-

8 cnntrato rie Teixeirinha I Iguelrense ti, .. I xecuçoes I �i�l ��t��gli����lis ou na Cate--

Segundo informes chegados do loroso atacante conterrKneo está ASSEMBLÉIA GERAL ORDIl\ÁlU \ Atenas, 17 (U. P.} - Dez comu-i o... .•....... ...• .•.. . ....•

f
'

f d f' mol d De ordem do Senhor Pr-esidente istas condenados à morte pelos : r" GRio, O B.ota ego �omumcol1, a.p,te-I a�en O Igur.a. na metro,po e
.

o m .

:. ' aml.all r.vatal, Pilaame....
_, e de conformidade com a letra f' '1' f t

•

ontem, a Federação Metropolitana
'

paIS, onde militam os maiores azes tribunais mi itares oram execu a-" Meial dai melhores, p"lol m"'-do artigo 78 dos Estatutos, conVOei) .. ...

de Futebol, que se interessa pela I do pebol indigena. todos os sóciüs no gozo de todo;; é'" do na madrugada de hoje, em Salo-l tlores preçol .6 a.·,CASA MIS
renovação do contrato do extrema Teixeirinha continuaní brilhan- seus direitos ,esLatutários, para a nica. CELANEA - RuoC. !Varra"
Teixeirinha, o qual vem conveneen.' do na "cidede maravilhosa" pa- A.ss-embléia Geral Ordinária qllé :-ir

, I
' rüalizará no próximo dia 28 dr,

do à direpão técnica do "glorioso" .. ra gaudio dos catarinenses. r,orrente ás 14,30 na séde _s-::h�ial
Com satisfapão vemos que o va-; Não há dúvida, o rapaz irá longe. sita à rua Araújo Figueiredo (indo

do Teatro Álvaro d.r Carval ilo) ,

afim de s-erem eleito's os ntW08

membros do Conselho Delibel'at.;y'}
na forma dos a,rlig'o!'; 48 e 49 e ,:;eu"

parágTafo's.
Florianópolis, 15 de Dezemb!'!)

de 1947,
,José Gnsmão de Andrade -- Se

cret.ário Geral.

Inaugura-se hoje a nova

social do Ftg.ueirense F.
sêde

Com a presença de altas autori- Aproveitando a ocasião, os cro-

dades esportivas, será solenemente nistas esportivos farão a entrega
inaugurada hoje, às 20 horas, a no- das medalhas a que fizeram [ús os

va séde social do valoroso Figueí-: denodados defensores do Flgueíren
rense Futebol Clube, que se acha se por haverem vencido o torneio
instalada em excelente local da rua pebolístico dedicado à imprensa es

Araujo Figueiredo. portiva de Florianóolis e que foi
A cerimônia promete revestir-se efetuado a 7 do corrente 'mês,

de grande brilhantismo, tendo a di- Convidan'do-nos para assistir ao

retoria do' clube alvi-negro

expedi-l
ato estiveram em nossa redação vá

do c?nvites a grande número de es- rios paredro,s do mais, antigo clube
portistas. de futebol da Capital.

o Amerlca jogará

Ainda a luta Joe Louis x Walcott

CIMENTO 42,5 Kgs por saco

SODA CAUSTIC__J\ americana-caixas com
latas de litro

- PRON � A. ENTREGA
MARiNHO e Marinho Ltda. '

RUA TiRADENTES 31 - 'FONE, 716

Caixa Postal 323 Telegrama: MARINHO
FLORIANOPúLIS Santa· Catarina

I
JlI :\ � t .. A IS

Para indu.trioa lave e pellado, fabricada, p.lo técnico FRAN
CISCO BIGNAMI, tem. ilempro em, .atoque de todoa Oló tipo. e

m.dida., tipo :fixo oacilante, 'aeller."'de 3/4 e 5 polega..ta •. todo.
com' lubrificQçãa Qutomcitíca.

'

Eixo para eerra circular, aparelho para eameril montado
rolamento.

JUNçAo. de anéi. e a parofu.o. Anéis de pre.,õo.
Eixo para tran.mhllrão de tod�. a. bitola•.I

I
Eatá .empr. ao tleu dispo'!' Q preçe d. fábrica i1. Rua Campos

Sa11e., 676, Fcne 446 -- Santo André.
Ou com seu repre.entante em São Paulo�à Rua ela Maoca. �31

,

Fone 2-1371.

Mt§kh5!f;t '3'5Pl' F., #' i : Mi &&lIBJ _1'IIIIIIII •

Por DIOtivO de mudança, ven-

de-se à run Almirante Lamego n'

,
.

'

50 o seguinte.
'

Uma bateira com ...10 e demlli.
pertences

"

Uma e.tante. Um armário d. . A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA LA.

cozin�a, Uma .ola. de jantar co�- TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA,
oleta Duo. coma.. Uma qelod�lra REGULARIZAR SEUS TITTU OS "E ACORDO CO"'" -) D�-
PQra colocar' gelo marca Stelgle . Ui.u.LJ.. ln l w.

d&l"nova' CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DR
•••• 0.0 ••• 0 ••• •••• •••••••• ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS. O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI· .

CIO AMÉLIA NETO.
•

SATMA VERSUS CAI:XA ECONô
MICA

Escreveu: Luiz Jota,
No gramado do 140 B. C. medirão

forças, na tarde de sábado próxi
mo, as equipes de futebol do Sat
ma E. C. e do Caixa Econômica F.
C.

O onze do Caixa Econômica fará
seu "debut" em nossos campos en

frentando a já conhecida falange
da Sul América Terrestres, que já
realizou diversos prélios, saindo-se
airosamente e demonstrando, que
vem progredindo cada vez que pi
sa o gramado.
Desta arte, levando-se em conta

a disposição e o entusiasmo com

que a equipe do Caixa Econômica
fará sua estréia, procurando con

quistar os louros da vitória. inician-

assim:
Satma: Dirceu, Pimpão e Daniel;

Lércio, Moritz e Dionísio; Paulo,
Lapagesse, João Luiz, Berreta e

Barbato. Reservas: Henrique, Ni

cácio e Uri,
Caixa Econômica: Ruhinho, Adol

fo e João; Savis, Rui e Osmar Sil

va; Aris, Dário, Vaz, Linhares c

Nelson.

Vende-se

VENDE-SE

'I" C 4SA E TERREI'vO

I ... ���. rv.o_�� . :::-�.to.� .'�:: ...

I elA 'CATARtNEI'ISl
DE TRANSPORn:s AÉP.LOS UM

RITZ - Hoje
EDITA·L

às 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

Greer Garson e Laurence Olivier Pelo presente edital torno pú
blico que o Snr. Jonas de SOUZR

O R G U L H O Salles, requereu a este Conselho
com: - Ann Ruthford - Mau- Regional de Engenharia. e Arqui-

rcen Sulivan e Edmund Gwen. II tetura uma licença a título pr-ecá-,
Censura LIVRE, rio para o exercício profissional de-
No programa: - Cinédia Jornal Construtor a -título' precário, no

- nacional. I Município de Orleãs, no Estado dI'

Notici�rio l!niversal. ,I Santa Catarina, de acordo com o �

Preços: - as 5 horas Cr$ 4,40 e

i único do Art. 50 do Decreto n....

3,00 - as 7;30 horas - Cr$ 4,40 23.569, de 11 de Dezembro de .. _

único. 11933. Ficam, pOIS, convidados os

... , .. ,. '.,., ..... ,. . . ' .. " profissionais interessados, j':l 1'8-
ROXY - Hoje às 7,30 horas gistrados neste CREA" a se pro-
Randolph Scoot - Lawrence

'I'ierney - Ann Richards e Tom

Tyler.
A TERRA DOS HOMENS MAUS

_ em:

Censura até 14 anos.

nunciarem a respeito, para o que
lhes é facultado o prazo de 30 dias
a contar da. data. do presente edi
tal.

o;
Pôrto Algere, 12 de Dezambro de

No programa: Brasil em Fóco n 1947.
6 - nacional.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.
Eng. Lélis Espcrtei

Presidente

FRACOS ia
ANiMICOS

TOMEM

Vinha trelSltail
"SILVEIRA"

Importados diretamente Idos E. E. Doidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
Com\lnicamo. que ellta.mOlt l'Pcebendo uma importação direta;

dali E.todo. Unido., do••Qguintfl" artigos:
Film•• 'para Ró.io. X, em diverso. tamanho•.

Almofadoll e trave•••iro. de câmara de ar, de borrocba -- Dedeira. iii

capotinhol higiênicos de borracho.
Luvas para, cirurgia.

Cuba., cQmadres, il'l'igad"()re., caneca. graduado•• compadre., fun�
em terra batido. esmaltado,
E diverto& outros artigo•.

Demonstrações e pedidOS à 8 O M A T É C
Soci�dade Mo.teriai. e I.netrurnentoll Técnico. -- Cientificol! Istdo.

Rua Coneelheiro Mafra. 54 -- Caixa Po,ta!. í48.
Telegrc.moll: «Somatec» FLORIANOPOLIS:

V I 50

oempre em ca�a

ftPERIIIVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«:adastro Social do «o Estado» Elei�Õe� demo- IPedimo. ao. aouo.' diatinto.

leit.o......
o -....ro .. lM'MJl� • creuces

1
;� abaho • remete-lo "ao.. Reàçlo .,.. ..� Caracas, (D. P.) _ O sr. Ro-

.)�to anrea, O D.OUO RO"fO eaclutio lIeáat mula Gallegos, candidato presiden-
.

cial da Ação Democrática, partido�._.. ··· ···t··· f' ••••••••'............
•

apoiado pelo governo, esta ven
r�. _............ 11M. Cl� •••••••••••••• D. ..... ••• ••••••••••• cendo as eleições de ontem CaJU

uma larga margem de votos. No.1� •••••••••••••• - •••• - •••••••••••••• - ••••••••••••••••••••• •.•••••••

computo para o Par-lamento, o nles-
'III:L.�� ( ) mo partido também está na dian-�:�fIf1,I .• _

,.

teira com uma vantagem também
�� OU o.r to �.-. apreciável. O miriistro do Interior,

sr, Mário: Bargas, declarou estar!;·�1fO do Pai (mie) - _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.4
certo que o resultado final possível-

4�� <I w •••••
'

••••••••••••••••••••••••_ •••••••••:.:.:•.:e:. mente será conhecido dentro de

• "'� $ •••••••••••_ � •••••••••••••••••••••

Aarlldeo&riamoa, tamb'm. .,� de DOU_ ............"'oto. • outra, do ........ 011 .. ...-ou .ml....

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultoe

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residêncta:
Falípe Schmidt n. 38

Tel. 812

/

'1. lAVA! LACERDA
__�.wa de Onao.
- 0n1cI0L Num - Gti'l'aJWI.
PI••eriçao d. lente. de

. ClontotO.
, ReiniCiou 81,10 clinico
l Conlultorio: Felipe Schm idt 8

Da. 10 à. 12 h•. e dos
14 à. 18 hora_

TELEFONE 1418

..

DI. A. SANTAELU.
�tMp1omado pela Faculdade N.
� de Meólcina da UIIl1TC'8l_
"1jj:a-'_ Brasil). Médico por COIlCUl"
� .., hrv1ço Naft:lonaI de Doa.�
... Mentala. Ex interno da Santa
� .se liIlIIerlc6rd1a,'. Ha.pltaJ
?íJ8lC� do Rlo·na capital w..

dera!
....-roA IUDICA - OO:mJç.aa

lOIIR\1()8.u
- tt!Imwlt6lrlo: Ed1flclo .Am6Ua

NETO .

- .... J'eMpe Schm1dt. eon.utWII
J)U 1& iii 18 hOra. -

Re.ideneia :
I'

Largo Benjamin Con.tant n. 6

.. POLYDORO-S. T.HJ.AGO
._ do Hospital de Oaridade

de 1!'1orlanópoliB
"'Gente' da Maternidade

�OA wtDWA - DISTtJ5.

llll08 DA GESTAÇAO E DO

PARTO

�... <doa orgâos Internoe, ..

p.olalm�nte do coracAo
-.nOIl8 da tirolde e demllU

cIt.ndulas lnterna·s

lNIlIRlIMRBAPIA - ELECTKOCA'"

ti4HiJUFIA - ME'I'ABOLlSMO

BASAL

�... d1�r1amente da.e �!I ia

is horas

� ehamados a QualflUel'
� lnclUlllve durante a noIte:

�TORIO: Rua Vitor Melr.

les, 18. Pane 'los.

�OL&: A"en�da Trom·

powslt1. 82. Pone '1. FONTES

DA. KOLDAO CONSOM'
�.aGIA cnlRAL - .&bTA' Vil
JlUilGlA - 1I0LJli8T1AJ1 D. ..
.•.. !U[OBAB -IIPARTOflI .•.
t'4Inraa4o pela FaculdaQ_e de »'e$
lIIlIiDa IÚII UniversIdade 11. iüo

. 1'IIlUo, OD4e foi assistente por ...
>111M _ do Serviço e1r1lrglco .,

Prof. 4l1plo Co�l.t. J.'ieu.
.IJIMIirI'la do eatOmago e Tia. iIl>••
--. l.llteatlnOB delgado e 1'1'0-'
iBrold... rInS, próstata, bex1ca,

Iduv, ovAria,. e tromJ)Ul. \Iar1....
..ue, .ldclJ'ocele, varWe. • heraa

.

CONSULTAS:
_ • la" li horas, à Rua .reJ�
1eJUII1d.t, 2.1 (!&ltOB da casa 1r'!It'

ralso) • Tel. 1.tí98.
�NCIA: Rua Estev.. ,na

&101'. 179; Tel. II 7M

)
\

DI. NEVR'ON D'AVILA
� - �� UrlnArlu -

Dotmtu dOll lintestinoa rito ..
... - Hemorroidas. TNt.tazn.IdI,

I
to da coUte amebl-.

.

Pbdoterapl.t. - l1lfra vemnelho,
. Ocmiulti: Vitor ·Melreles, 2a.

i
i.� dIar.lamente .. 11,10 ...
." l tarde, das 16' hlI. em· <Ha.nt4t

I 8e.Ild.: Vldial RamOl, n.r� 1067
___ o -

- _.
_

I DIt. UNS NEVES
I· lIo1�stias. de senhora
.. 00!uult6r10 - Rua Joll.o PInto .. ,

- Sobrado - Telefone 1.461
�tI - Rua Sete de Setembro

...l- (.IldJIf,lc1o I. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

II.. PAULO
CJm1co e operador

OO6Im1t6rio: Rua Vitor Meftl.., ..
Telefone: 1.4011

on.IlItU du 10 li 12 f) dM 1... 11
�.bc1a: Rua Blume�u. H

Telefon.: 1.4ml

II. •• S. CAVALCANTI
ftJlIdm exclusivamente de cr'..ançu
__ SaManl:-:l Martnb,lJ, II

Telefone lf. 732

--------

FARMACIA ESPERANÇA
do F""l'm.�lItleo :NILO LAUS
Boje e amanhA ..ri. • na prelerltt&

Dr......eloAala _ ..tr...elru - BOlDeopá&iu - Perfll
.artu - .r*1«8. 48 ItOI'l'UItL

GanI••••• exata ......"'.da •• ncel�rhI .'411..

TINTUR.ARIA CRUZEIRO
(

.

Tiradeotes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo�

Profissionál competente - Ser viço rapido e garantido.

TEUS FILHOS
aplaudirão te. lesto,

quando souberem q.e cola
boraste pró RestabelecimellD
to da Saude do Lbare.

V. S. quer o prGgresso dà
l1.os'Sa Juveutude� Dê-lhe' ius·

trução; e isto só se cou�egue
acompanhando os orga·mzado.
res do "Colégio BaI'riga-Ver·
de".

Díretores:
dois ou tres dias. Dr: Pamphilo. d'Utra Fretrt:
Todos os candidatos e os obser- de Sá, Anisio Ma.sorra. Dr .

vadores políticos concordam que e Jo.� Abreq,1
a eleição constitui fino exemplo I _M '� _"" """" "' .,;I(:�.:...f.;,..,..__ai$' , � i ""m 'WtStü_"::a_'·_ "'..""'"' i1I11aB_�__ _ __._..;g.I_--

das práticas democráticas, pela ma

neira e processos que- foram reali
zadas ontem. Não houve nenhum
Í'n:�idente de gravidade, e os can

didatos não acusaram nenhum des

lise eleitoral. O presidente Romulo

Betancourt, que chefia a Junta Re

voluncionária, declarou que as

eleições de ontem constituem um

exemplo para o mundo e, com a vo

tação livre e secreta ontem reali

zada, a revolução encontrou a sua

justificação histórica.
I

Ministerio da
leron8utica

QUINTA ZONA AÉREA
Destacamento de Base Aérea de

• Floriosuipolis
AVISO AOS CANDIDATOS A K:'?

COLA DE AERONÁUTTCA
O sr. Comandante do Destaca

menta de Base Aérea ele Florauó
polis. avisa aos candidatos inser i
tos 110 dóncUI'so de Admissão ao
Curso Prévio ela Escola de AN'O
náutica, que haverá para ÔS li te,,
mos uma prova de seleção, �l sr-r
realizada neste Destacamento élc
Base Aérea, ás 09.00 horas do dia
3 de Janeiro próximo.
João Carlos Gomes de Olú,eú'l! -

2.0 Ten. Av. Res. COIlV. -- Ajuddnte
do Destacamento.

-.

• oooo ••

Doação de
sangue

RIO, C'\. N.) - A campanha
de' doação volunt.ária de sangue,
limçada há alg·uns dia.s, tem oferp-
cido os resultados esperados prla
Secretaria de Saude da PrefeiLn
ra. Até o presente momento, estão

registrados, no Banco ele Sangue.
7.300 doadores espontâneos, atin

gindo a quantidade expres,siva o

número de litros já existente nos

fl'igorificos daquela instituição.
Atendendo a inconvenientes (jL1'e

apr·esentava o sisLema de requisi
ção, m·ediante o qual vem 'sendo
f·e.ito o fornecimeI,lto' a enfermos e

acidentadüs, resolveu a adminis

traçã.o elo. Banco de Sangue, com

autorização do Departamento de
Assistência Hospital·ar, manter de

pósitos reg'ionais nos varias esta

belecimentos da Prefeitura. Assim,
já e·stá funcionando o depósito (le

sangue elo Hospibal de Pronto So

corro, dev,endo ser brevemente ins-

Italado os de "Miguel Coluto" "Oe
túlia Vargas" e "J·esus". Essa me

dida tOl'nará mais rápida a assis"
tência . aos doentes hospitalizados,
além de poupar .as sucessivas via-

gens de podadores e ambulancias,
em busca de sangue.

QUANDO TEUS RLHOS
te perguntarem o que é

11m lázaro, dize-lhes q1le í
111m enfêtmo' que poderá re

cuperar a laude com _ t-etll
auxilio.

�u�ada .. nwt -- �Ii: "A e i
fílCJ!D!Ofli \li l"JllAWtU"'OB.TWt'l-

Cifrllll do B!lISDCO d. 1944'

CAPITAL E RESERVAS '\

Responoabílidsdl'.lI
Recete
Ativo

c-.
c-s

80.900.606,30
5.978.401 ..755.97

67.053.245,30
142.176.603.80

•

Siniátro. pago. DO" fíltitno. li) .1'1011

Responlabilids.j,ell
98.687.816,30

76.736,401.3015,·20.,

ce Carvalho, Dr. Prancisco

Joaquim Barreto de Araujo

Progresso. Relojoaria
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber,'.

N, 4 Cr$ 2Z0,OO
Marca Condor

Caixa de niquei, fab,.;'caçã.o
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4-A Cr$ 240,00
Altura 16 cm. . O mesmo c�m repe�i�ã.o
1,·

- acompanhado. doa res·pect.1VO• cerbflcado.•No.ros re ogl<. .ao ..
. de garantI0 •

PEÇAM·NOS OATALOGOS - ENVIAMoSG1tX"f'iEi
JUCEND .& FILHO

N. 3 Cr$ 180.00

Fabricação italit1l1o

Caixa de niqueI

'Curitiba-- Praça Tiradent,e., 26e-· Paraná

..._ _ ........•....._._....................................................................•................................; _ _ _ -

Compra-se

v
Completo màquina, desômente aou

100 150 HP.a

Ofertas para
ICaixa Pos1al 139 ou nesta Redação

DATIL GRAFIA

RUA

Corresp.ondenda
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M Pigoz7,i

ALVARO

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eflciente

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano co.m recebimento de ;�ros mensais.

Informações· nesta redação.

Fo.bricant& e distribuidoras dom afamadalt,;";!con
fecções' ·DISTINTAn e RIVETi' Po••ue um crran� ...

de sortimento de oasemiral. rl.cado_: brinl
bon.' e barato.,- alqodõelil, medna e .ayiamento.
para alfalat••i que recebe dil'etamente daI

fcfbrlca,: A Ca.a ·A CAPITAL" ohama a atengao! �de. Snr.: Cem.rel.mto. de Interier nQ .entido d..�lhe fa:erem 'Imo

vl111ta cnte.'''d. efetuQrem Iual. cempra.: MATRIZ -iem 'Flerlan6peUlii 3 FILIAIS em Blumenau .�LaiellS.
§%jp'!!!!g3j ��",...raii!lWmm_lIIIrlilll!!l!?!OW?1!!r!rli2!IIG;!I.!IIilIiiSli".-l1.IiiIIlPlJIlII!!IiIC'IIIIilIMiIIi:mãII':liiiill
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Nesta dala lêm os pessedistas calarinenses a satisfação de saudar sem
'chefe, sr. Celso Ramos, Que hoie festeia seu lnatalício.

Sao -ImoraiS as cancóes caro,avaJescas::
I.

\

clama escandaleA imprensa
•

carioca contra o

Rio, 17 (A. N.) - A Jicenciosida- Vasadas num desolante vulgarismo'cia de Costumes sua recitação nas

de das musicas carnavalescas, que de estilo, não encerram traços al- via' pública, pois constituem inilu->
serão cantadas durante o próximo gum da mais rudimentar graça ar: divel infração do art. 2-34, parágra-·-

• , triduo, está alarmando o Rio de Ja_1 tistica. É possível que a música se- fo único, u. III, do Código Penaf,.R I-mp r.DnS!i $OV Ie tiCa I) Im B ,r:as I� I neiro. Não há chefe de familIa que: [a boa, mas a letra é de uma pobre- que comina a pena de detenção, de·'
H ., II .. I Ml I U I não comente o assunto, deplorandoj za franciscana. Quem as compôs 6 meses a dois anos, ou multa de-

RIO, 17 (A. C.) - Em nenhum �allda de guerra, de processos vio- que as autoridades competentes ta-, não cuidou, da plausibilidnde do as- ·2.000 a 5.000 cruzeiros a-quem "rea-

país do mundo respeita-se mais a 'entos para' subterter a ordem po- pem os ouvidos e consintam essas. sunto ou da beleza dos versos: foi Iiazar, em lugar publico ou acessível=

liberdade de imprensa que na iítica e social, 011 de preconoeítos canções. Com o rádio a martelar I inspirado tão somente pelo ohjeti- ao publico, ou, pela rádio, recitação",
França. A imprensa francesa é co- de raça ou 'de classe." dia e noite as letras pornogràfrcas, vo de excitar sentimentos eróticos. de caráter obsceno". r

A "Tribuna Popular" e I)S ou- as casas, se enchem de palavras ob- O lamentável é que essas canções FROUXIDÃO DE COSTUMES
cenas. [ú estejam sendo repetidas até por

,

_ Conhece o sr. algum caso, no',

Tudo isso acontece única e ex- moças de familia, inconscientes de Brasil, de processo por tal crime?"
clusivamente porque a policia quer seu sentido 011 animadas pelo racío-: - "Não", respondeu-nos, "mesmo
que assim seja, A avalanche das cinio,' hoje frequentemente invoca- porque nunca o despudor das can-

músicas de baixo calão êste ano é do, de que a mãe Eva não usou folha pões carnavalescas chegou a tais>
tão grande que as casas gravadoras de parreira na bôca , .. Não êl pos- extremos como atualmente, a reve-,

resolveram não gravar mais, sem O' sível, no caso, uma eficiente censura lar uma alarmante frouxi.dão de
visto da Censura. E até agora tOdosl prévia, pois, as tais canções se di- costumes. Mas é neeessrio que sej�
os autores têm apresentado o visto, vulgam incontrolavelmente; mas, isso reprimido, e, em ultima análise"
pelo' qual é responsável o chefe de pelo menos, podia ser vedada sua a prisão em flagrante, por delito

polícia, uma vez 'que aquela repar- difusão pelo rádio ou sua gravação de ultraje ao pudor, daquele que

tição faz arte do' Departamento Fc- em discos e reprimida pela Delega- fôr surpreendido a cantar na via',
deral de Segurança Pública.

, ' pública as canções cruamente obs-
O DEPOIMENTO DE UM JURISTAIA tolhI-oba udeol·sta cenas, como é o caso de algumas-
Ontem fomos procurar o dr, Nel-

'

,

delas, é perfeitamente justificável".
son Hungria,

descmbargado.r-corre-I
e a ação da policia nenhum ernba-

gedor da Justiça do Distrito Fede-
NOVEMBRO raço pode sofrer".

ral, membro da comissão elabora-

I
'

dora do Código Penal c seu comen-]

2' ,3
O f) poll'tlcost�dor, afim de ouvi�' a sua opinião I I � P rp s S, •

so�re, o assunto. ASSim se expressou I 'I!m p ... "t III (Ja]o jurista: I {;, ,. LI I'W

"Por mais que o Carnaval repre- Lisboa, 17 (U. P.) - Oficiais do-

sente um "armistício" com os rigo- Exército e Marinha, bem como d-

res da moralidade pública, deve ser DOMINGO "is, presos na pretensa rebelião de-

traçado um limite á continência, abril do, corrente ano, foram hoje-

notadamente, deve ser estabelecido 1947 -, Nova derrota transferidos do hospício desta ca-'

um "minimo" intransponível á li- uderiieta, em Serüe pital, onde se achavam encarcera-

cenciosidade das canções. Seria ca- Ca tarina. dos, para várias prisões em dif'eren->

turrismo exigir que estas não ti- tes pontos do pais. Simultaneamen--
vessern um certo sabor "picante". te, revelou-se que o capitão refo::-·

Incorreria em ridicula pruderie Como ésse acôrdo demora mado João Cabeçadas, irmão, dQ' al··
Achando-se ausente, nesta data, quem as reclamasse inteiramente I E faz a gente sofrer; mirante Mendes Cabeçadas, que já',

que lhe assinala o aniversário lla- insôssas, Não podem ser, porém, Só mesmo quem está fóra se enc<\ntra preso, foi também de-,
taIício, o sr. Celso Ramos, a home- ofensi \'as dos bons costumes ou I É que pode compreender! I tido por motivos politicos quando"
nagem que amigos e, admirlldores atentatórias do pudor público. Das fazia uma de suas habituáis visiL,s"
deviam prestar-lhe, fica adiada pa- canções já em voga, anundando 01 Ao chefe nobre e correto" ao seu irmão. '

ra a data que será, oportunamente próximo Carnaval, algumas são

dei
Do partido adversário, O almirante Mendes Cabeçadas C",

fixada. fazer corar a um frade de pedra. Nosso abraço de afeto o general Marques Godinho formn, ':(

São grosseiramente imorais. Visam! Pelo seu aniversário! postos em acampamentos desta ca-

exclusivamente a excitar idéias

ObS-j pital, enquanto que vários outros",

cenas. Tomam expressões e metá- Antes que vire a balança, prISiOneiros foram recolhidos à,

foras da giria, de notória signifi-I Que êsse ilustre conterrâneo, fortaleza de Elvas, próxima à fron--

cação imoral, e jogam com elas sem Nos mande, como lembrança, teira meridional da Espanha. Os..;

o cuidado de qualquer velament�.1 Do acôrdo um sucedâneo! restantes foram recolhidos à forta-'

leza de Trafaria.

I
A propósito, recorda-se que na'

sexta-feira o "Diário de Lisboa'"
,

anunciou que os prisioneiros ser5.o.,'
julgados por um tribunal militar,_,
dentro em pouco.

nhecida pela vibração, pela, ener
gia ele seus comentános e não 1'1::-

1'0 prht agressividade com qU8 tra

ta 0-'; acontec írnentos o os homens.
Jama is, desde. que se proctarnou a

'I'erceira República, nenhum go
vêrno rsoorreu 'á violência ou ao

abuso de poder para f'azô-la silen-

t ros orgãos vermelhos que se edi
tam nesta capital e nos Estados
não fazem outra cousa senão isso.

Entregam-se diariamente a propa
ganrla ele guerra, desde a 'guerra
internacional á guerra civil, Pr e-'

gam os processos violentos de per
turbação da' tranquilidade nacio
nal. Instigam o ódio de raça e de
classe. Fazem a intrlga no sentido,
de indispor com o país as nações
nossas amigas. A6ulam o povo e as

ciar.
Essas considerações vém li 111'0-

posíto "quando o telegl'{tfo no:' traz

a not leia das providóncia. enérgí-
1

,
'

cas que se 'estão tomando na FI'an,

çtt em relaçâo, aos orgãos eO!1)II"

nístas.
Não í'oi-am somente "Ce Sni r, ,"

"L'Human ité, quc tiveram a sua

circulação suspensa ])01' ordem das

autor-idades policiais, que lhes I·P ..

tiraram ainda os suprementos de

papel, tinta E' gasolina. Em Marse

lha, em Bordeaux, em 'I'oulouse e

'em diversas outras cidades Iran

cesas, os jornais oomunistas conti
nuam sendo confiscados pelo go
vêrno.

massas operárias' contra os poderes
constttuidos ela nação. Por fim,
convertem as suas redações ern ar

senais de armas proibidas,
o govêrno não proeisa sl'niio uti

i jSClI'-se rlos 1)Gfierps (11'(' a Coust.i

tuição lhe outorga no já meneio
nado art. 141, § 50.. para f'azer es

tancar essa fonte de .inquietação
que é. 3 imprensa comurusta, ora

em atitude francamente sediciosa
contra o regime, a carta constitu
cional' e ::JS leis do país.

Essas medidas contra a impren
sa vermelha tórnadas num pais em

que existe um respeito quase mís.,
Iico á liberdade de imprensa, vem

mostrar a procedência de argu

mentacão dos qne sustentam que
(),; 'pdncípios gentis garantidol'es
daquela liberdade não podE'rn ser

vir de escudo á infiltração exLl'un

geira dentro da própria naçi'io.
,A imprensa nacional é uma. cou

sa. ,A imprensa estrangeira camou

fiada de nacional é 'outra diferen
te. Resp'eiLar a liberdade de im

prensa é respeitar um clireit51' Não
pode haver enlret.::mln di'l'eito con-'

tra a segurança da pátria e suas

tradições histól'icas e cívicas.

Há hoje, ,entre nós, vál'if)S jor
n.ais e revistas -orientados no sen

tido da traição a tudo () qne há de

mais caro ao nosso povo e a nos

sa terra. Essas publicaçõe,s só são

brasileiras parqué se edi,tam no

Brasil. Seus ori,entadores .são ex

írangeiros. Sua política é ,�llLi-l'e
publi-cana, anti-demoerática e an

,ti-brasileira. Não raro, como acon

tece agora com a '''l'ribuna ])'opu
lar", a redação desses orgãos são
células de conspiração e 'de serli
<::ão, onde a polícia ,apreende )'c

volvers, balas, pistolas automáti
cas, parabelun� faca,s, punJlais
pentes de metralhado,ras e granad3s

de�n��;ib!ÇãO :lefiniti-:a da Circu-'Ó ooro-serâ---'
laça0 dos .]01'na1S '� reVIstas de p1'O- �."..f-dpaganda bolschevlsta tóI'l1a�se, a I re�IIIUI O
eSsa altura dos aconlerimpntos, Londres, 17 (U. P.) - Vai ser

uma medida de defesa ela demo- restituido o ouro roubado à Itália
cracia- e ela Constituição, }� a pró- pelos alemães. Protocolo prevendo
pria carta constitucional que es- a restituição do Tesouro italiano,
tabelece no § 5° do artigo 141 : "A apreendido depois da capitulação,
puhlicação doe livros. e pel'i(,dicof' pelos ingleses, será assinado hoje
não de licença do podeI' público. à tarde no Roreigll Qfflce pelo chan-
Não será, poí'ém, tolerada 1)1'o]1a- celer Bevin.

'

Homenagem ao sr.
Celso ,Ramos

A prígio Silva
Completa, hoje, trinta anos de

serviço publico, o nosso distinto
conterrâneo sr. Aprigio Silva, En
carregado do Expediente da Secre
taria de Segurança Pública.
Funcionário exemplar, nesses seis

lustros de trabalhos ao Estado,
Aprígio Silva mereceu sempre u

eonfianpa de superiores e a estima
dos subalternos.

-------�'---------------------------------------,

/ I'" nos VAlleJOS

PO"'''' os pEssr os de fino

po.J"Odor ' ofé Otto éNo r€'gistro singelo desta dáta,
justamente cara à repartição onde
tanto se tem assinalado. enviamos
ao zeloso servidor de Santa Cata-

"em par.

� imaQp.ID d� Cristo
Curitiba; 17 (A. N.�) _ ReaIizou�

se a entronização da imagem de-

Cristo na Assembléia Estadual, par-�,
ticipando do at!), além das autori�

dudes civis e' militares e entidade5;'

religiosas, grande massa popular.

rina, que iniciou o seu labor, mo

destamente, nas oficinas deste diá
rio, o nosso cordialíssimo abraço de
congratulações.

SERVICO DE ��·-ffi.m3
.

METEOROLOGIA' :W FRECHANDO Ilnfll

Previ.ão do te,mpo. até à. 14
hora. do dia 18' no Capital.
Tempo: in.tavel. iiujeito a chu-

"a.. r»t ..._
Temperatura: em a. )iinio.U
Vento_: do quadrante .uI, fresco.
Temperatura. extrema. de ont81T\:
Maxima 19,8 Mínimo 18.4.

'

.-------------.---------------------------------------------------------------

O impô,slo de hicicleta�, em JoinvilJe, carreia para os co

fres municipaÍ's algumas centenas rle milhares de cruzeiros. Há

poucos meses, os depu Lados uüen.i.sLas - os mesmos que se'

a.pregoavam campeões ela autonomia ll1uni-cipul - Pl'Ol�Uzerarn:,
an1puLar,ões no aludido impôs to. A maioria rejeilou a explora
ção eleitoral, sob protlcsLos calorosos elos udenistas,

Pois bem! A U. D. N. vpnccu em J0Üwille. O prefeito é

udeni.sLa! A maioria dos \Cercadores é llclenislas. Isso quel' di

zer que o impôsto vai ser abolido .

.
Os ciclistas joim'illeIíses tem absoluta certeza de CllJ,e, Lãl)

logo o s'r. Colin assuma o govêrno muni'c'ipal, a S1.1a priméil'Ll
mensagem será a que propõe a extinção do impôsto,

E o inLer,essante de ludo isso ri que o imposto, pelo "ot.t}
dos udenistas, vai continuar! Nada de l'Nlllçõrs ! Qurl1l qui!'",
pedalar com gôsto, que pague o 'imQà's�u !

A extin(:ão era isca ... E onero não arrisca, não petisca.

PARA fERIDAS,
E C Z 'E MAS ,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU iGURL GUlLHEK\IE T,\L

..
'
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