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São Paulo, 6. (A.N.) - O encontre 4� gtjlnd.�t>.g�'ª;JtUdade de armas na redação dei
um jornal ccmunísta provocou forte ifi'digtfaçãij���>�,ttpldar centra os agentes de Mos

cou, que não trepidam em assassinar friamente seus irmãos
escravizar o Brasil ao bolchevismo russo,_......... ' 7 • *W

_.......-.-......-_-.-_._-�_._._.._......-_-_......_...-..-.-...-_- - •••-.-..._"...,,_-_-.-_-._.-._.-.-.w,..-........,. ."._-_-_-_..........-w '".,..,.••••-.-.-••• -.-_-.-_._-•.:.••_._...- •••-.-.-_••-.-......-.-.-_-.-.-.-.-.-...-_._._........-...,........._..........r......�....�

Jerusalém, 6 (U. P.) _ Ontem
foi dinamitada. a sede do Comité
,Superior ára be em Jaíf'a, por ex

trernístas judeus que usaram do
um ardil, puis a mesma era forte
mente vigiada. Os sabotadores ves

lidos de arabes chegaram em (lUIS
caminhões, um elos quais carrega
rlo dr caixas de' laranjas. Ese roi
dcixndo no local, e o motorisla pas
sou para o carro vuzio que seguiu
viagem. Logo em seguida as caixas
dr laranjas explodiram, pois na
rr-al itlüdc sstavamcaeias elr diria
mi!e.

Nesse alentado ,pere,cel'am 14
Rio, G (A. N.) _ Conforme

nO-I
titular do Tesouro Americano. Sua circundou o lago em torno do hotel, arabes c 90 outros Jicaram rerí

ticiamos há tempos, o govêrno fe- impressão sôbre as possibilidades.' onde Miguel se hospedara com sua dos, sendo que 20, gravemente.
deral está articulando providênciasj brasileiras eram as mais animado-I mãe e :J prino <I> A 1" de Boiwhon-

. 1.111.it>.. Yerifi�al:am.1se, povaR haí-

I b '. P h'
A xa«, quando e .•u errfistas judeus di-

para a (' ii oração de um plano eco-l ras possíveis, tanto que continua I arma a "1.1 rnes.

I
namítarnm o hutel ' Se.rniramis nes-

nôrníco nacional. emp,.,enha,do em concluir os estu- ta capítal. �eis horas depois da ex-
Rio, 6 (A. N.) _ Na sessão do,

Esse plano, todavia, segundo afir- <los e entendimentos para a concre- plosão ainda se ouviam os gritos
"O Globo" não pode ser leva 'izu"ão dos descios dos dois zover- l' lamentações dos feridos. Prova- Tribunal Superior Eleitoral aos ma-

ma.,
.

- l , li
"

e

�

A 7O velmen te 21 vítimas ficaram de- gistrados que ali têem assento no
do avante sem o ?oncurso de �utroslnos.

<. ':.

:." OS anos•. , baixo dos destroços. A policia inter- sentido dos processos serem julga-
países que mantem conosco ínter- Acrescenta o Jornal que .0 gaver-I ma que no mínimo morreram 21 dos com mais rapidez. Salientou,
cambio, principalmente os

Estadosl
no americano já designou uma CQ-, p'hangai, 6 (U. P.) _ ElIaS 811en-

pessoas o G outras ficaram soterra-
dr iknlf', de 70. anos, tundauor de I

.

Q t i' tír dos então, que a morosidade de que é
Unidos. Nesse sentido aqui esteve missão de altos funcionários do Te- nas vivas. ua 1'0 oram re II a.

um dos ramos do Partido Hevolu- ainda vivos, inclusive uma mu- acusada a Justiça Eleitoral deve-se,
há poucos dias o sr. John Snyder, souro para ultima!' as providências cionário Russo, mais tarde. posto lher qUE' durante .1. horas 'bradava em grande parte á lei eleitoral em

indispensáveis, Comissão essa que na ilegalidade por L,enine, emIJare
por S'O·COITO. Tanto os bombeiros dE U "d j" vigor, que permite um gran e nu-

está sendo a.guardada no Brasil, cou ,para os j ·stados III os, a .m como a policia e os soldados cuida-
de esla'belecer conta lo com outros t ... t ,. I d mero de recursos de que todos lan-

dentro de breve espaço de tempo. dosamen e Len a,vam a rfhlrac a a8
exilados russos, no sentido de le- vít,imas. Uma informação micial çam mão largamente.

O governo brasileiro, por sua vez, var a.._, eJeiLo uma campanha muIi- _

�������:�:io�n�: ��:��!oso�e a�!·�� di� ����fia�s �������ÚWí'f d,eclarou Exportaca-O c.landestaln!l de I.H.I.que espera conferellciar com Ale- IIsidência do Ministro, presidente da .

E 'd U'
.'

xandre Kerensky, nos st,a os m-
NOVA YORK, 6 (U. P.) _ A policia está invesLigando uma tenLati-'Confederação Nacional do Comér- dos, partindo mais tarde para c

va de exportar 33 toneladas do perigoso explosivo TNT para a Palest�cio e outros elementos de destaque México ,anele se avistará com os
na. O carr,egamento estava acondicionado em grandes caixões de madel-

d
.

I
. membros do 'Comité da Rus'sia Li- .

tos nossos Clrcu os p.�onomICOS e 1'a, marcad'Üs como, maquina:ria, e já ia para bordo do navI'O que es U;V:l
f·

.

E t t' 'dA vre ali formado r,ecentemente.
no cal's, qu'ando um dos caições desmanchou-se, revel·ando o verdadeil")lll1anceuos. nquall o aIS prOVI en-

iShendrekoff, CJue cüntribiu para conveudo.cias se desenvolvem. anuncia-se a. formaçãO' cio Partido Menohevi-
tambem a vinda duma missão co- 'que, anles da revolução de outu-

A
.

dmercial britanica a fim de assentar b1'o, acusou a União SovÍ'ética d·e tiraram e um
medidas de grande interesse para

estar ".prl�parando-se ativament(
[lara uma nova e mais terrivel
guerra".
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Garantida a liberdade de impr�nsa
RTO, 6 (A. N.) _. Ouvido, esta manhã sobre o empastelamento do

jornal "A Hora" que se publicava em São Paulo, o general Lima Câma
ra, chefe de Polícia, declarou que o departamento sob sua direção. está
vigilante, e impedirá qualquer aLo de agitação que vize alterar a or
dem pública.

Acentuou ainda o chefe de Policia que não permitirá de nenhum
modo o cercamento da liberdade de imprensa. E em presença dos jor
nalistas deu ordem á Policia Politica e Social no sentido de evitar qual
quer atentado, pondo á disposição cios' jamais dois telefones, pOI' in
termédio dos quais deverá ser comunicada qualquer tentativa que,
porventur-a, vize impedir a livre circulação dos jornais.

30 deputadOS udenistas a. favor
RIO, 6 (A. N.) _ Afirma um vespertino local que mais de 30 depu

tados udenistas votarão a favor da cassação dos mandatos dos par-la
menLares comunistas. São, segundo' o mesmo vespertino, os segu intes :

Carvalho. Leal; Antovíla Mourão do Amazonas; João Cleof'as e Aldo
Sampaio de Pernambuco; Jurací Magalhães, Rui Santos, Manoel NOVt'IlS,
Rafael Cincurá, José Jabotá, Cordeiro Miranda, da Baía; Beni Carva
lho José Leal, Fernandes 'Peles, Leão Sampaio, Edgard Arruda, José
Bo;'ba e Alencar Araripe, do Ceará: Argemiro Figueiredo, Fernandes
Nóbrega.' José Gaudêncio, Paraíba: Monsenhor José Cláudio, do Esp ir i
to Santo' Cônego Tomás Fonte, de Santa Catarina; Flores ela Cunha,
Osório T�l.iutí, do Rio Grande do Sul; José Bonifácio, dr Minas Gerais;
ga!. Euclides Figueiredo ·e Jurandir Pires Ferr-eira, do Distrito Federal
e Jales )\1:achado, de Goiás.

Odio e' sangue em Jerusalem
diz que morreram 15 pessoas 'e 12
esf ão fendas. Há pOL1COS detalhes
sôbre a. explosão, porém um tran
seunte árabe declarou que um eaf-:'
1'0 da policia, ocupauo por três
homens que "pareciam judeus",
,passou diante do hotel e os seus

ocupantes atiraram uma granada
de mão' no saguão. Ao que parece
uma segunda e mais Ierr ível explo
são foi ele uma .oomba colocada no

hoí el com antecedência. Os três
andares de cimento armado' do ho
tel ruiram e toda a 'área adjacente
foi abalada pela explosão. O traba
lha das turmas de socorro é pre
jurlicadu pela tempestade.

Justiça Eleitoral

Miguel

clube comunista

Lausanne, 6 (U. P.) _ O ex-rei
Miguel, da Rumania, chegou aqui
ás 15,00 horas, sendo recebido na

estação pelo povo, que gritava
"abaixo o comunismo", "Viva a li

herdade", "Viva o rei" e numero

sas outras expressões. Cerca de
cem correspondentes e fotográfos
cercaram imediatamente 'O ex-mo

narca na estação, enquanto que ele
auxiliava a sua mãe, a ex-rainha

Helen, a descer os degraus do trem,
Miguel pareceu. supreso pelos
gritos e vivas da multidão, mas não
sorriu até que penetrou em seu au

tomovel. O cortejo real foi recebido
na estação pelo tio de Miguel, o

principe Nicolas e a rainha Helena
pela sua irmã, a duquesa de Aosta.
Não se via nenhum representante
oficial do govêrno suíço. O cortejo

Rio, 6 (A. N.) _ Na madr.ugada des da Estação da Marinha, ocasião
de domingo verifilcou-se no JardiIY em que a sentinela dali, ignorando>
Guanabara, na ilha do Governador o que se pas·sava, também efetuou
violento oOllflito ·entre ·elemenLoe um disparo.

.

do Clube Nazaré e soldados da Ae- Falando á re,portagem o briga··
ronáutica, resultando a morte dE deiro Dantas .Ribeiro, comandante
um 'dêst,es. Procurando. J conhecer da,quela Bas,e, ,esclareceu que os

os' ante.cedent,es do faLe, nossa re- comunist.as ,procurando est,abelecer
porLagem a,purou que o (Jll�be em <confusão entr·e -as ,classes arinadas,
ca'usa é ex.plorado por ,elementos te],efonavam ora para si, dizendc
comunistas que, na madrugada d( que em determinado P011tO da ilha'

dia.31 de de�embro, por motIvos surgira nOiVO conflito entre eJoemen
não esclarecidos, agrediram barba· tos da AeronáutIca ·e Navais, ora

ramenLe a dois soldados da Aero· para o cOlnandante da Estação de

náubca um dos ,quais ainda se acha Rádio da Marinha. Per.ceJb:endo o'

internado no Hospital da Cor,pora- jogo dos comunistas, ambos os co-·

ção em virtude da ag-ressão so1'rida. 'mandos tomaram as devidas provi
Na madrugada de domingo quandc dências, apaziguando os âmmo,s e

v'ários soldados da AerOTI'áu.tica, d.e} estabeJ.ecendopatrulhas reg'ulares
regr,esso á Base, passavam pela, Se'gundo apuraram aquelas auto-·

proximidades daque.J.e clube, foram' ridades, o soldado Albino Panha.

alvejadOS a bala, razão por que I morto no conflito, füi alv·ejaflo d·((

,procuraram relfugio nas proximida- sobrado do Clulbe NazaDé.
•

•

a espionagem

ATENAS, 6 (U. P.) - Despachos aqui chegados anunciam que as
forças governistas lançaram um novo ataque, a fim ele expandir o pp
rirnotr6 de Konnitza 'e liquidar os grupos de guerrilheiros na zona.jiort e
e oeste da_ cidade.Pela prímeíra vez, desde o ataque, pelo Natal, dos
guerrilheiros á, cidade, houve calma ontem, não havendo disparos d'.:
natureza alguma. A colina de Lvkornoro, posição chave .dos rebeldes si
tuada a uma milha somente da fronteira albanesa, e ao norte de 8aran-,
doparas, foi ocupada pelo comando legal, depois de uma violenta luta de
OOl'pO a corpo. Trinta guerrilheiros foram mortos nos paS6.OS que cir-
cundam a colina.

-

Pela pacificação politica
K PAULO, G (A. N.) _ o sr. Macedo Soares, presidente do PSD

paulista, regressando ontem do Rio, declarou o seguinte:
_ "Viajei com o vice-governarlor Novelli Júnior, com quem con

versei longa e cordialmente. Ele vai ouvir os seus amigos e eu vou ou
vir os membros da Comissão Execul.iva. Estou otimista a propósito dos
.entendimentos. A bandeira do P�D será defendida por tortos nós".

Tais declarações prenunciam melhora nos entendimenLos pela pa
cificação politica de São Paulo.

Grande plano eeenemíee

Jornalistas
condecorados
Rio, 6 (A. N.) - Em cerimônia

confralufaA
Santiago do Chil-e, 6 (U. P). _ O presidente Gabriel GonzaJ.ez Vidr

la pediu ao Congl'ess'Ü � extensão dos seus pocJ.�res especiais p.or muis
seis mess afim-de contmuar a combater a esplOnag,em COm11n.Ista 11')

p,aís. Em �e�l pedido, .diz êle qU,e o govêrno poss�ü dados conCl:eto,s ?ôbre
a organizaçao comul1lsta no paIS e os seus propo.sIto� re�olucI?narlOs.

Por sua vez, a Côrte de Apel'ação aprovou a reahzaçao do Julgamen
to cio senado.r Pablo Neruda por crime de injuria e calunia e por pro
pagação de noticias falsas.

Muc lrtbur candida�
to a presidente
Madison, (\ViSCOllsin). G (o. P.)

- o s·eí.ieríll Mà,�ll.rthur, supromo
comandante �lílido no Japão, de
(llarou dO'finiHvamente que a0eita
ria a SU!I (landidatura pelo Partido
Republi.cano para ,a presidência dos
Estados Un'dos, s,egnndo disse um

J>roem�nente partidário do, general.
Fred Zimmerman, secretário do

Estado de Wisconsin declarou que
uma mensag,em enviada pelo g'Rne
ral diz que "não pode haver maiü<'
satisfação do que a confiança re

fletida na escolha pelos seus 'vizi
nhos para o se.rviço públioo,. Zirn
merm�n adiantou: "Estou certo de

que o general quiz significar que
s,e {lesincumbirá de qualquer ser

viço público para o qual seja cha
mado pelo povo _ quer seja na

Casa Branca ou no Exército. Nós,
que apoiamos MacArthur, estamos
(lertoR de que êle considera qual
quer serviço público uma r·espon-
1Sabilielade que teria de desempe
nhar".

o Brasil.

litares.

Espera-se que venha a ser dado
um passo definitivo no sentido do

descongestionamento dos nossos

saldos existentes em Londres, além
dum incremento do comércio com

a Grã-Bretanha. O plano traçado
pelo govêrno bra .. ileiro visa o de

'senV0lvimento de nossas fontes de
o hoje realizada na Associação Bra-
sileira de Imprensa foram condeco·
rados vários jornalistas. A cerimô
nia foi presidida pelo ministro da

Guerra, te.ndo estado presente' di-
versas outras altas autoridades mi-

produção, estando nele incluido

petroleo.

Rejeitado o pedido
LONDRES, 6 (U. P.) _ A Inglaterra rejeitou o nov'Ü pedido sovié

tico para uma reunião dos quatro chanoeleres a fim de redigir o lrat,ado
de paz com 'Ü Japã.o.
devia, antes ele mais nada, ·ser redigido pela oomIS'SaO dos onze para o

O Foreign Office reafirmou o seu ponto de vista de que o projeto
Extremo Oriente. Di'ss.e, ainda, que o govêrno britanico não concorda
nem com o pedido russo, nem cqm o plano chinês. A China p,ediu a GOIl

fE'l'l�ncia da con;lÍssã'o das onze potênci1as, mas simultaneamente insistiu
em que as decisões fossem sujeitas á unanimidade da Inglaterra, China,
Russ,i'a e dos Estados Unidos.

Iniciando a solenidade, falou o

jornalista Lopo Coelho que traçou
o perfil dos generais Góis Montei
ro e Canrobert Pereira da Costa.
Em seguida teve lugar a entrega das
medalhas de guerra aos jornalistas
Fausto Almeida, Mário Nunes e Lo-

preSllldente da CCP po Carvalho pelos serviços presta-
o dos ao país no decurso da guerra.

RIO, 6 (A. N.) _ Com surpresa geral, () presidente da República Em seguida falou o general Can-

a'ssinou ho .

.i�um
�,ecreLo, exoner.an90 o ce!. Mário Gomes da Silva do robe.rt Pereira da Costa que enalte

cargo de VIC -preSIdente da Con1l'ssa-o Central de Preços.

I
ceu a imprensa brasileira e os gran-

Aque],e O icial exercia a direção cio referido 6rg1ÍJo 'em ,todos 0so� des serviços prestados por ela jun
,seus setores, oi's a presidência cabe a9 ministro cio Trabalho que
jflm cas,os 'especiais cuidava de seus assuntos. to ao seu gabinete.

Exon�rado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GOVE;RNO DO ESTADO f F�nciornári?8 .pú�licos Es�· "Dr .. (LARNO G.duais 1-' MuninCIpaIs, do m811S
_

Decreto de 26 de dezembro de 1941
graduado ao mais modesto ser- GAI.:LETTIO' GOVERNADO'R RESüLVE .,.. •

'nDesignar:
. vídor publIco; InSCreVeI-VOS '" A D V O G A D O

Savas: Lacerda para representar o Es- Associação Beneficente e esta- Crime e cível
tado no IIIO Congresso 'Panamericano de reis preparando um peculio pa- Con.tituição de Sociedlld..
Oftalmologia, a se realizar n� cida�e d.e ra vossa famílía, NATURALIZAÇÕESHavana, ICuba, durante o rnes de janei-

Título. Deolal'(lt6rio.1'0 de 1948, 'sem ônus para o E,stado.

II
:'\

Decretos de 31 de dezembro de 1947 E.crit. �- Praça IS de No�. 2�. I:;O' GOVER!NADO'R RESOLVE SNRS. lo. andar.

I
'

SE�UNDA-FEIRA Nomear: R••id. _ Rua Tiradent•• 47. o,
7 ·lj;���.sso Sã Oistóvão - Laguna De acôrdo com o art. 15, item V, do ASS INANTES FO'NE •• 1468 �
16 horas, decreto-lei n. 572, de 2'8 de outubro ,

Auto-Viação Itaja! - Itajaí - 15 ho- de 1941: Reclamem

imediata-I·
.. ··· ..

"L'E'M''B'R''A'-'T'·E·r
..

'Él>1presso Brusquense ..:_ Brusque -

Ney Gabriel Santana para exercer, in, mente qualquer irre-raso
.

b tí t d:El.xpresso Brusquense - Nova �l'rento termamente, como su s itu o, o cargo e gularidade na entrega
- 1'6,30 horas. ; Inspetor Geral de Terras e Colonização, Inúmeros lereI hamaDos,
_A�t�!i:i.ãO Catarínense Joinvile

padrão P"KidO QUll'd:o úd·n.ico dtO dEstado,
de seus iornaes,

qae já foram. felizes come <

Auto-Viação catarínense _ Curitiba enquanto urar o impe rmen o ores·

- 5 horas. pectivo titular, José Nicolau Born, que tu, aguardam tea aDXl1io pa-,Rodoviária Sul-Brasil - Pôrto Alegre' está exercendo o cargo em comissão de
ra que possam voltar á ._- 3 horas."

D' t " D' t
. d T' ('29) ......

Rapido Sul.Brasilelro _ .Joinvi1e - Ire 01' 'lia lr,e ona e erras. .

1'__
ás 5 e 14 horas. Conceder exoneração: ciedade. Colabora na '-UQ....

TIDRQA-FEJ:.RA A Alfredo Piazera, do cargo de Juiz panba Pró Restabelecimeat.,Auto-Víáção Catarinens-e - Pôrto Ale-
de Paz do distrito ele Valões, municipiogre - 6 horas.

. . .J S d d I: '.

Auto-Víacâo Catarinense - Curútfba e comarca Ide íPôrto União. Q.fí au e o Luaro.
- A�t�_�faSÇão Catarirtense .Joinvile

O' ����t;,�:;O'� d��;���� de �M8
- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Empresa Glória - Laguna - 7'h

e 6'h horas. Antônio Pádua Pereira para 'exercer

Expresso Brusquense - Brusque -

o cargo de Sub-Diretor Industrial', pa-16 horas.
Auto-Víaçãc Itajaí - Haja! - 15 ho- drão P, da Penitenciária do Estado, va-

a go em virtude do falecimento de IUbaldor �áPido Sul Brasileiro - Joinvile - às Bresighelli. I5 e 14 horas.
IQUA'RTA.F'ERA Exonerar: ,

Auto-Viação' Catarinense Gu.ritiba Ivo Bandeír'a Côrte, ocupante do 'CM· •

- 5 horas,
. .Joinvire go da classe iH da carreira de 'Oficial

J
Auto-Viação Catarmense

Administrativo, do Quadro único do Es-
- 7 horas.
Auto-Viação Catarin.ense Laguna tado, do cargo ,de Sub-Diretor Industrial,

- 6,30 horas. padrão 'P, da Penitenciária do Estado,
Rápido Sul Brasileiro - JoinvHe - às

.que exerce como eubstttuto.
5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna Decreto de 3 de janeiro de 1948

7 horas. O' GOVERNADO'R RESO'LVE SI:R FRB,'J)l:!lRIGH BA,iN - H. N. 5
Expresso Brusquense - Brusque Conceder exoneração: Recente retrato de Sir Frederíck16 horas. D
Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 ho- e acôrdo com o art. m, § 1°, alínea Bain, presidente da Federação ue

raso a, do decreto-Ieí n. 572-, de 28 de ou- Indústras Brítãnícas. Durante a
Expresso Brusquense Nova Trento tubro de' 1941: últi,ma .guerra Sir }<'r,ederilck foi

- R����iá�f�'��;'l Bra,si! - Pôrto Alegre Acácio Ide Sousa Lopes, do cargo que presidente da Comissão de CO'l1Jtro-
- 3 horas. exerce, interinamente, de O'ficial Admj- le para ,a Quimica ·e .do Comité d,e

QUINTA·FEIRA
Pôrto nistrativo, classe H, do Quadro único da Planejamento Químilco. - BritishAuto··Viação Catarinense Estado. News Servi,c.e

.

Alegre - 6 ho.ra,s.
Auto.Viação Catarinense - Curitiba

- 5 hora's.
Auto·Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto.Viação Çatarinense

- S horas.
Auto.Viação Catarinense - La'guna

- 6,30 hor,as.
Expre.sso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - La'guna - 6 1/2

e 7 1/2 ho'ras, .

.

Expresso Brusquense - Brusque -

16

hora,s'tAuto-Vi ção Itaja[ - Itaja! - 15 h�

ra'iiápidO ui Brasileiro - .Joinvile - às
5 e 14 horas.

SEXTA·FEliRA
Rodoviária Sul EmsH - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Auto··Viação Catarinense

- 5 horas.
AUDo-Viação Catarinense - .Joinvile

- 7 horas.
Auto·Viação Ca�arinense - Laguna

- 6,3'0 horas.
Expresso São Oristovão

7 horas.
Auto·ViaC;ão Itaja! - Ita.ja! - 15 ho

ras.

EX'presso Brusquense
1,6 horas.
Rápido Sul Br1lJsileiro

às 5 e 14 horas.
SAJ3AlDO'
Catarinense - Curitiba

Informacões . utets
,

I <L�!!�P,�
PiDto a. 5

'1.
Dlret.r: RUBENS A. RAMOS
rn.rietirio e Dlr.-Ger•••

SIDNEI NOCETI
Dlret&.r de RecJaçle:

� DAMASCENO DA SlLV.&

1
Chele de Palinaçlo:

'.
lRANCISCO LAM.Al QUJI
Chefe de I)npreuio:

IOAQI"'iM CABRAl, DA SILVA
R�resentante:
A. S. LARA

'�u Senador Dantas, 40 - I�
andar

'1'.1, 12-5924 - Rio ele Ja••lr.
RAUL CASAMAYOR j

Ih,. "eU,e de Oliveira. 21 _,
8- andar

ToL Z·'873 - Sio �a.l.

ASSINATURAS
Na Capital

b Cr'
h tre J.:r$
l"rbIae8tre ••••.. Cr$
iII� 'Cr$
R_er. aTlllso •. Cr'

No Interior

b. .. Crt l'••of
h.estre ..

- .. . o Ct-1 11,.0
Trimestre c-s -I',oe
fi"_ero avulso .. Cd e,�

.....
"."
ZI.�
I,••
'.lI> ..

btllcloll mediante e••�rilil1ll

0t!I oripnai!!, mesmo .1.11
.ablicado8, nio eerio

deTolTidos.
:.t. direçlo nio se resp82-

lIabiUza pelos conceito.
el'lllitid·os nos artilrOll

Uainado.

Farmácias de plantão
1 Quinta-feira (feriado) - Far

mácia Esperança - Rua Conselhei-
ro Mafra. e

3 Sábado - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
4'Domingo - Farmácia Da Fé -

.

Rua Felipe Schmidt.
lO. Sábado - Farmácia Maderna
_ Rua João Pinto.
11 DQmingo Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
17 Sábado _ Farmácia Santo An

tônio - HllJa João Pinto.
18 Domingo - Farmácia Santo An

tônio - R'l�a João Pinto.
24 Sábado - Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia Catari

lIlense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita á
rua João Pinto.

'

Tem dinheiro ?
Muito ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja übter uma.
re��à. mensal, semestral ou

ttnual, á razãe de 12% ao ano?
ConHe então os seus negó�

ci<ls ao Crediário KNOT, á rUI;

João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l Escritório Imo
biliáriO' A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lh�
com isto uma renda anual, se

gure de Cr$ 12.0,00 por GI."$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores infürmações' e de·

talhes n0S escritórios do Ore-
diário KNOT, ou nesta relia
ção. -

CIA CATAR,INENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

Funcionário P1úblico ,........:..

Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento," salário ou remunera

ção poderás' deixar para tua
falmiJia, . um peculio até Cr$
30.000,0'0.
Inscreve-te na As.Sociação

Beneficente.

Borario das empre
sas rodoviarias

Tubarão

.Joinvile

Tuba,rão

cUritiba

Laguna -

Brusqu�
Joinvile

Auto-Viação
- 5 hora,s.
'Rápido Sul BrasHeia:o - .Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto'-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto·Viação Ca.tarmense

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
E"-"'Presso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto·Viação Itaja[ - Itaja[ - 13 ho-

ras.
.

.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.

E�presso Gl6ria
e 7 1/2 horas.

.Joinvile

Tubarão

Laguna - 6 1/2

. . .. .... o···· ....

Viação
,

aerea
Morario
SEGN[)A-FEliRA

Varig - 10,40 hora,s - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do S'Ul - Norte - 10 hílras.
Rea'l S. A. - 11,30 horas - Sut
Pana,iT - 9,50 horas - Norte.

TE,RJÇA"FEIRA
Va'rig � 1-2,'50 hor1lJs - Sul.
'Panai,r - 1'3,07 horas - Sul.
Cru2leiro -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. - 11,300 horas - SuJ.·

QUJ'NTiA-FEIRA
Panair - 12,17 horas - S'Ul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Va'rig - 10,20 horas - �ul.Cru2leiro doO Sul - 15,30 horals - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10,00 hE'. - Norte.

SEoX11A-FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Rea-l S. A. - 7,30 horas .,... Sul.
Cruzeiro do &uI - 7,,20 hs. - Norte.
Panalr - 13,()17 horas - Sul.

SAJ3tAlDO
Cruzeiro do Sul - .10,00 h9. - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - NO'l'te.

"')OIDNGO.
Panair - 13,07 horas - SuJo
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruze'iro do l3ul - 11,00 hs. - SuL

NOlnear:
De acôrdo com >O art. 1'5, item lI, do
decreto-lei n. ,572, de 28 de outubro
de 1941:

Relojoaria Progresso
.

de JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL
Faça seu pedido Por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.I,

N. 4 Cr$ '220.00
Marca Condor

'Caixa de �iquel. fab",cação
Italiana

Altura 9 cm_

N. 4·A Cr$ 240,00
Altura 16 cm. O me.mo com 'rêpetição

Nono. re16gio••ão acompanhado. doa respectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS OATAL0GOS - ENVIARm'S<:mI'fi's
JUCEND & FILHO

Curitiba·· Praça Tiradentes. 260-. Paraná

N. 3 Cr$ 180.00

Fabricação italial:1a

Caixa de niquei

_..._-·IIII__"'. a ......)I!mllllf1..IblIIlI...IJ..',",lb,",__."_.iA!L.dIll1Nm:H�'

hidaj. .. 117. - lU.: &; Ao I A
OlJBImIOI li VIUJlf3POlBDI

Cifra, do Balanco de 19441

'Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Recetl?
Ativo

80.900.605,30
5,978�401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603.80

c

•

SinistraI pagaI no. último. lO anal

RelPoDllabilidadt!s «

98.687.816,30
76.736,401.3015.20

Diretorell:
Dr: Pamphilo d'{]tra Freire
de Sá, Anisio Mallorra,; Dr.
e Jos6 Abreu�

de Carvllliho. Dr: Francisco
Joaquim Barr eto de Araujo

Não receie em comprrar
ações do "Colégio Barriga
Verde" por que ésta organiza
C;:ão está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

o VALE DO ITAJ_,U
Procurem na A.gênda

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

Atenção - O Governador de"
Estado dr. Aderbal Ramos d&>'
Silva inscreveu-se na Associau
çlão Beneficente dos Funelonâ
rios Públicos Estaduais e Mu
níclpaís de Santa Catarlna;
sendo registado sob o n, 1.

O primeiro magistrado do,'
Estado, democráticamente, in
gressa na Associação Benefi.. ·

eente, com os mesmos díreítos»
e deveres que terão os maíe«
modestos servidores públicos.

Vende0-se
Urna rne.a para sala de jantar•.

em estilo antigo e alguma. comam:.:
de solteiro.
Tratar à Avenida Mauro Ra--'

mo•. 64
. . .. . .

VENDE-SE
CASA E TERREl'vO

Rua Nova Trento, 51.
. .. � .

Terreno
Vende se um. sito à Avenida'l

Hercilio Luz, distante 5 minu.·
tos da Praça 15. Tratar a Rua·
Felipe Schmidt, 33.

, , .

. COMPRA-SE
Urna. casa até o valor de'

Cr$ 100.000,00. Loca./isada em.

ponto central e de constru

ção recen te. Oferta por es-'

critO para esta redação.

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o qae é

am lázaro, dize-lhes q1le ií
um ,enfêrmo que poderá re

eaperar I laude cem .. leI!
auxilio.

sr .cONSEGULRES
Que um teu amig,o .ou conhe-··

cido analfalbe-to f'r,equente um C'llII'-·
50 notur!llo })Iara 'lliprende:r a ler ei"
a ,escrever, prestarás um grandev'
serviço á tua Pátria. Catedral Me.... ·

tropolitana ou G.:-wpo Escol!lir Sã(Jj'
José.

.

.........
'

Vende-se
Por n\otivo de mudança, ven-"

de-.e à rua Almirante Lamego n'.
50. o aequinte;
Uma bateira cem vela e demeiS""

pertence••
Uma e.tante. Um armário d."

cozinha. Uma laIa de jantar com�
pIsta' Duo. carnal, Uma geladeira..

pora colocar gelo. marca Steigle
der nova.

Vende-se
Um bar bem afreguezado,.

no centro da ciç1ade. Tratar
nesta R.edação, à tarde.

................... ,. .•..

Terreno
•

Vet!de-ee otimo terreno com,

lOx38. sito à Rua Irmão.'
Joaquim, nesta c"oital, por'
preço favoravel. Tratar na"

Alfaiataria CE rione.
RUa Tiradentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO--Programa para � mês de JaD�iro
_DIA II _. -DOMINGUEIRA. lNICIA AS 21 HORAS. DIA 18. DOMINGUEI�A. INtCI A AS

-

21 HORAS. DIA 24. S A B ADO.
SOIRÉE CARNAVALESCA. INíCIO, AS 22 HORAS e

. -_ _-_ _,._- _,._.J"_._-_. _ _-ol"_._._._ _ _-_._._ _ ._- _._-_-_._._ _._._. _. __._._._. _ _..-"'" �_._,._ �.....;.....__._..l"_._-_ ._ _-_ _ _..-;.._a_- _.,......_•._ - __

•

Um deposito ,clandestino do explosivos'
Nova York, 6 (U. P.) - Enquan- degário, não fez nenhuma declara

to 65.000 libras de explosivos se ção, e também os serviços de vrgi
encontravam a bõrdo ele uma 'bar· lância costeira se mostraram re·

caça, no rp.orto ele Nova York, após ticentes,
.

Continua O ESTADO ieeen- terem sido retiradas do navio nor- Funcíonártos da Arrrerícan Ex-
Le-americano "Executor" destinado port Line declararam que o "Exe.do distribuições de valiosos li-
á Palestina a polícia encontrou cutor" ,partirá para Marselha e

arroe, inclusive romances mo- mais materia! ele guerra num ar- portos do Mediterrâneo, inclusive o

-dernoe, entre as pessoas que mazem donde 'procederia também o ele Hajf'a, nesta noite" como estava
o.fí;onstam 'de seu cadastro soo carregamento oríg'ínal. Na nova previsto.
-eiel ,rie.süorberta fígurarn ·deted?rl�s de· " " ..

.

. - inmas, transmissores de rádio por- Parn as passo.as de finoAs pessoas que eitide nao lateis e vários caminhões carrega-
haiam preenchido o co upon elos de um metal qualificado pelos 'paladar Çafé Otto é
-que diariamente publicamos ruucíonários corno .s,�ndo de um sem par.

<poderão faze-lo agora, hBbi- [IpO de f'acil tundiçâo para seI , .

. . transformado em balas. ARNOLDO SUAREZ CUNEOJ31tando-�e, .assIm, a con�o.r�e-' A po.Iícia desejava interrogar um . Clínica Odontologia

O d I De�i!l.�,':.,.n no Banco«am a tao Interessante rrucra- jovem de .27 anos, chamado Ghen· NOTURNA I me ice ouco li I"'UI��Utiva realizada sob o pa troci- der, de ,profissão engenheiro-eletri· Das i8 ás 22 horas, com hora
,Jeiio da LIVRARIA ROSA, à, císta, em relação com a propr ieda- marcada, a cargo de abalizado pro- ·do Bra� IIIV d 33 t C 't I de do armazem, mas seus pais de- fissional Yokohama, 6 (D. P.) _ A pena deao oro n.

*'* �es ,a apl a.
c-araram qme êle se encontra nr l Rua Arci'P·reste' Paiva i7 'morte por enforcamento foi im- Recife, 6 (A. N.) _ Desde alguns
dois anos em Par-Is, O correspon- '. .. .•..••...•••• h dias a Delegacia de investigações eFAZEM ANOS HOJE dente da National Broadcastmg posta a Hisakichi Tokuda. o c ama-:

.

Capturas vinha procedendo a dili-Menino - 'R:uiben da Costa, 1'ühi�,hO, Company declatõu que Ohender ne LENHA A DOMICILIO do "médico louco", condenado por-do se. Andrélíno Natividade da üos-
ga ter sido proprietário de tal ar- QUANTIDADE CERTA E PREÇO uma comissã� do 'Exércit� norte- gências para dar o desaparecimento

ta.. "

J
. . ,mazem ou que estivesse impücadc úNICO americano por ter assassinado qua- de várias qua�tias �a Agência do'Sen,honta - Dma Natividade ãja- na remessa de armamentos ou mu-

tI'O prísioneiros de guerra, em expe- ,Ba.nco do. Brasil aqui.. Na qua�t�-Tl}isão, Funcíonánia _da Legiã? Bra- nições para a Palestina. "Interes- FONES 1.199 e 1.479
f lt I.sí le ira de Assistencía e professora sei-me pela 'questão da Palestína ------- .. -,.-- riências médicas. A comissão re- erra u una consegum a po reia

, .Normarísta da 30 escola Noturna da desde criança" - declarou também jeitou duas alegações feitas pela' elucidar c.ompletamente o fato. Ap�--Oap ital, ao correspondente. CASA MISCELANEA diatri defesa de que Tokuda estava de- rou ter .sIdo al�tor, .dos furtos Ja�-Senhor - Laudelino Saraiva Gal- Um tal Alpers, que se acredita buidora do. Rádio. R. C•. A mente quando injeitou uma solução. �e MUl1l� P�reIra fiel do te�oureI-.das, Sub. T�nente do Exercito e seja o administrador interino da V;ctor. Válvula. �e Di.coa. I
r da Anência SI' Raul de Sapessoa muito relacionado nesta firma ,que ücupa o armazém era

'
I de leite de soja nos prisioneiros in- o. '" ".

.

.

..capital, onde já foi instrutor do, outra das .pessoas que a policia de- Rua Conselb,eiro Mafra ternados no hospital Shinagawa, em Trataram as' autoridades de pren-
.

Tiro 40.
r sejava interrogar, mas em sua resí- .•••••••••••••••••••••••••••. Tóquio, de-lo, submetendo-o a interrogatórioYTAMAR SOUZA VARELLA dência declararam. que se achava. ACHEI! \ O acusado, negou, porém, sua res-

Transcorreu hoje a data do ani- ausente desde .�,exLa-{.eira. .
I

. 1 A Tinturaria Cruzeiro é a que' C
- "ponsabilidade no fato. A policia,-versário nataJicio da exelentissima WJI�Iam Hoftman, propr ietàrtt melhor me- serve - Tiradentes arvao para continuou as investigações, conse-da agencia de transportes ao qual . ,

vsenhora Dna. Ytamar Souza Varella,
pertencem os veículos qLle deIxa·· 44

O Br�Qil guiu novas provas contra o acusa-
;,esposa do nosso ilustre coestaduano ram os carregamentos de exrplosi.l ..•............ , Uoi:Pf4 do. Nesse interim o delegado José
·Dr. Antônio Nunes Varella, lideI' ,"os no cais de Jersey City, disse A GRANDElSA DO BRASIL Washington, 6 (U. P.) _ A Arné- de Melo, que vinha dirigindo as di-
,na bancada do Partido Social De- que tratou 'com uma pessoa ohama- Derpende da instrução de seus fi- rica Latina obterá 27.000 toneladas Jigências, foi informado do desapa-:mocrático na Assembléia Legislati- da Alpers, '8 que a êsse h'omem lhos. Fa�ei com que todas as pes- de carvão durante o mês de feve� recimento de 90.000 cruzeiros, numaalugaNa ,caminhões duas ou trê8 soas analf3ibetas frequentem um

vezps por mês. curso noturno e ter'ei's contribuído reiro -anuncia o Departam-çnto remessa de cinco milhões que o
O Federal Bureau 01' 'Investiga- pam o progresso do Br3isil. ES'cola de Comércio dos Estados Unidos. Banco envia para Maceió, destina-

líon ohamado pelo serviço al,fan, Industria! ou Loja Maçonica. A totalidade das quotas de ex- do ao govêrno do vizinho Estado.
......................................................................................................................................... - -........................... portação será de 3.285.000 toneladas, Requisitado pela policia de Maceió�

em lugar de 3.500.000 em janeiro. para aquela capital, acompanhado
O Brasil obterá 144 toneladas

/
no de dois coniissários, retornando on

mês de fevereir,o, ao passo que .a I tem á tarde. O acusado .regressou .

Argentina obtera 72.000 de fevereI-: bastante abatido, tendo SIdo sub-
1'0 e m51is 72.000 que não foram re-' metido a novo interrogatório. A
tiradas por outros paises no mês pesar da policia estar convicta da
de janeiro. sua responsabilidade, Jaime conti

.-------

nua. a afirmar que está inocente e

Neve a·r'II-filiei"ai que o tempo se encarregará de pro-
.

.

vá-lo. Jaime está detido e 110 cargo

que ocupa no Banco ganha nove

mil cruzeiros.

).

\

:1
1

I

l

Ova.

Possuidora de nobres e elevados
I
;sentimentos D. Ytamar, soube con-

1,quistar nos circulos sociais floria

-politanos, vasto. numero de amiza
,.des que a felicitarão por tão aus

'-piciosa data.
Encontrando-se atualmente na,

,cidade de Laguna veraneando alguns'
'·.dias na c�sa de seus progenitore�, I•.daqui enVIamos as nossas caloro
�sas e sincehs felicitações.

VIAJANTES:

OfERTA ESPECIAL DE INO NOVO:
Cr$ 2.600,00.

Tijucas, 31/12/47.

Procedente do Rio, chegou a esta

<capital o sr. Humberto Napoli, sar
",gento rádio-telegráfista servindo

'na la Região Militar.
NOIVADOS:

Com a sta. Terezinha Rosa, filha
;cdo sr. Enedino Rosa e exma. esposa,
<contratou casamento o sr. Humber

'to Napoli, sargento radio-teIegráfis
�ta no Rio.

k·GETILEZAS
Recebemos artísticas folhinhas

.

"para 1948, das seguintes conceitua

.das firmas: Carlos Hoepcke S. A.;
···Livraria 43, Rua João Pinto; Sear

-.,ges Gin-produtora de bebidas frias,
'.Cia. São Paulo de Seguros.

.

Oferta do Elixir de Nogueira re

.
�cebemos diversos Almanaques Sil
'veira.

Da Cia. de Seguros "Imperial" re

ceebemos diversos blo'cos de notas,
oÜ qLle muito agrad.e{}emos.

Retribuimos, agradecidos.

DE'NTIST A
Dr. Mario Da Campora

Cirurgião den.tista
,�tende exclusixamente com

hora morct1.da
:Rua Trajano l'le 25 - 5mb.

F.orinnópolis
'Diariamente dos 9 às 12 e

dos 14 às 17 horas

ICO - MOO. VEREADOR

e

MARIA GALLOTTI PEIXOTO

VVA. ANTôNIO CHEREM

"Boas-Festas
Da AssoCiação Profissional dos

'Economistas de Santa Catarina re

'cebemos atencioso :·fonograma de
Boas Festas.
Muito' gratos.

JOÃO PEIXOTO

participa aos parentes e pessoas

de suas relações, que seu filho José.

contratou casamento com a srta

Alba Maria Gallotti Peixoto.

Felipe

Distribuidores ,exclusivos:
ALMEIDA BASTOS & 0IA.
Schmidt, 2 - 'lo andar - F!orian6polis

participam aos seus parentes e

pessoas de suas relações, o con

tráto. de casamento de sua filha

Alba Maria com o sr. José Cherem

..........................................................................�........................•......•.............•...........
- - - - - .

PLACIDO ALVES e

SENHORA

participam aos parentes
e pessoas amigas o con

trato de casamento de
sua filha IVONE com o

sr. Frederico Botelho

WEl'vCESLAU JOSE'
.

BOTELHO e SENHORA
participam aos parentes
e pessoas amigas o

..
con-

tra to de casamen to de
�eu filho FREDERICO
com a srita. Ivone Alves

ALBA MARIA e JOSÉ
confirmam

IVONE e FREDERICO
confirmam

Saco dos Limões, 31 de Dezembro de 1947

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

Darcy Linhares da Silva
e Maria " Antonieta

da Silva
participam ao. amigoll e

pessoaa de sua. re!açõelil, o

. contrato de casamentu de
sua filha LILIA MARIA com
o sr, Aldo Afonso Vieira

Urbano Afra Vieira e

Carolina Garrozi
Vieira

comuniccl1n aos parentell.
pessoas de sua. relaçõea, o

contrato de casamento de
seu filho ALDO AFONSO com

a Brita. Liiia M. da Silva

ALDO AFONSO e LILIA MARIA
confira,.am

Florianópolio. 31 de Dezembro da 1947

Salt Lake City, 6 (U.P.) - As ex

�eriên�ias realizadas no Estaqo de

Nevada, com a provocação artifi

cial da queda de neve, estão reper
cutindo muito no vizinho Estado
de Utah e tanto assim, que o Procu

rador 'Geral deste ultimo Estado, Trabalhando tambem em

pensa em instaurar processo contra hortas e quintaes oferece
a gente de Nevada, alegando que seus serviços cobrando por
não tem o direito de aproveitar em dia C�$ 30,00.

pelO 1':seu pl'Oprio beneficio as nuvens. EnViar recado te e

destinadas pela natureza a criar em' fone 1536.
forma de neve ou chuva sobre 0·'1 •••••••••••• • •••••••••••

Utah. Mas o pessoal de Nevada acha Aprovei-teque até o nome de seu Estado lhes -
.

dá direito de provocar nevadas... Jovem culto e conhecidq em

todo Estado para via;ar pa
ra sua Urma.
Ofertas para «Saara" nes

te ;ornal.

.

_ _ - __ _ _ _ ..

Jardineiro

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

Pro flagelados.
Rio, 6 (A. N.) - o presidente da

Republica a.ssinou decreto sancio

nando a resolução do Legislativo
que' abre um credito extraordinário

de 2 milhões de cruzeiros para so

corro ás populações da Baia flagela
das pela eIlchente.

DOENÇAS N.EBV�""A.lll
. Cem OI! luo.r..oe 4. .Mie!9ltt
..'e, .. 40enÇM ne"o.... 11......
tratatl.. •• teIllJlO, alo ••1.. .f}....
fe1tament. remecUivela. O earuul�
dila", trato ia lpora.ela, Ui ItM4
,nJadlear 011 mtUvitlaca·.fetatl....
W. eafermltluOL O t!.me_ Na..
.1••aI ti. DOeJl�" •••falta �,..

Genebra, 6 (U ..P.) - Andr� Ber- IfI" Alab."t6rl"•••• ato•• 1P'8t.
nard Amman ele 20 anos de Idade, talt&lIle.te el! tl0ftt.. n." �..

acaba de ser nomeado pro,fessor de Utt�!!l'''' aa a.1i D....re Do "
�Igebra da Faculdade de Ci,ências

•••.•.•.•..... . ........•••• i

da Universidade de Genebra. O TESOURO
Nasddo em 1927 o jovem prof'es- ***

SOl' iniciou seus estudos! ·em 193,5 Da instrução está ao aloanoo
no Colégio de Genebra e obteve o de todos. Dá 'esse tesouro ao teu
bacharelato em ,c�ê;ncias e l·etras amigo analfabeto, levando-o a um

em 19/.5. Em 17946 terminou c curso de alfabetização no Grupo
curso de ciências mateII)Játi�as e Escnlar São José, na Escola Indus
atingiu ao dou tourada depOiS d L trial de Flnrianópolis ou na Cate-
defender ,beithante tése. eIra I Metropolitana.

Ê neeess'ário 'que se remonte ac
..•............. . ..

'
..... ,.,. �

século XVHI. para encontrar no, TINTURARIA 1
'anais universitários de Genebrr

Só a. ''-CRUZEIRO''
.

c��o idêntico ele pl'·ewcidade clcn·; dentes, 44I tIflca. 'I

Precocidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Quarla felr. 7 de Janeiro ele '948
e

LIRA TENIS CLUBE: PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO. DIA 10 (SÁBADO)� SOIRÉE COM INICIO ÀS
21 HORAS; DIA 17 (SÁBADO), GRANDE SOIRÉ� CARNAVALESCA, COM INICIO

ÀS 22 HORAS; DIA 25 (DOMINGO); SOIRÉE MIGNON ÀS 19,30.

_' Noticias' resumidas· ,Importados. diretamente dos E. E. Unidos

;��::�i5�!� " Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais

RL'
(dS, LP.) - por] relatos de reru- Comunicamos que e.tamos recebendo uma importação direta;

_ gia os lituanos, sa }e-se que as au- dos E.todos Unidos, do. seguinh. artigos:
• toi-idades russas de ocupação, es- Filme. para Ráio. X, em diverso. tamanhoe.

F, tão exercendo forte .pressão sõore Almofada. e trave••eiro. de camara de ar, de horrocha -- Dedeiras Ir

o Clero e a Igreja Catól ica. Esta capoti:o.hos higiênicos. de borracha.
pressão traduz-se p r íncípajmente Luvas paro cirurgia.
no fechamento de numerosas ígre- Cubas, comadre.. Irrigadore., canecas graduadas, compadres, funi••

, [as, 'e prisão de sacerdotes cató- fim terro batido, esmaltado,
licos. , E divenos outros artigos. ,

(S. I. P.) - O correspondente Demonstrações e pedidos à : SOM A T E C
em Varsóvia do "New York TiJTl"S_' Sociedade Materiais e Instrumentos Técnicos - Cientificas Ltda.
informou recentemente que o Trl- Rua Conlelheiro Mafra, 54 -- Caixa Postal. 148,
bunal Militar de Varsóvia conde- Telllgrc:.rna.: «Sornatec» FLORIANOPOLIS.
nau a 10 anos de prísao celular o

Rev. Pawlins, diretor ele uma insti-
tuição de caridade, acusado ele
"atividades contrárias ao· regime".
O mesmo 'I'r ibunal condenou a 15
anos ele prisão o jornalsta ;:;igis
mundo Augustynski, radator-chefe
da "Gazeta Ludowa", pelo mesmo'
crime".

(S. I. P.) - A oposição nos paí
s'es ocupados .pela ..Russia, é agora
nula. Depois dos tremendos crimes
que os comunistas cometeram con
tra a Iinerdade do homem nas na

ções onde dominam, mandaram pa
ra o fundo das prisões os r;estantes
democratas, enquanto que uma

parte era transportada para a Hus
sia, e outra pagava no patíbulo pelo
crim ecle confiar-em em demasia no

regime, ocidental".
•

X

FECULARIA

SEGURANCA- LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ
Serviço a bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO. HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
QUARTAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
SEXTAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO

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

PELOS CÉUS DO BRASIL HÁ SEMPRE UM AVIÃO' DA REAL - A
NOBREZA DO AR

AGENTES :- OLIVEIRA & CIA. - RUA JOÃO PINTO - 18
TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

.

..

tia. Continenta.1 de Seguros
Rio de Janeico

Fundado em 1.92<t
rNCtNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PBSSOAIS

Capital Realizado e Reservas ...•...'.......... Cr$ ;>.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 , Cr$ 18.162.621,30
SÉDE (Rio de Janeiro) S'JCUasÂL (São Paulo)

'Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo. da Mis:;.rieordia, 23 - 100 ando
\ LOCOMOVEL WOLFT,eleg. "CONTINENTAL," T,eleg. "CONTAL"

AGtNOIAS: Venda-se, juntos ou sepo-
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ - rodos, uma instalação co rn -

SALVADOR - CU�ITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

pleto para féculoriQ e u.mRIO GRANDE.
Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte- locomoveI WOLF de 34 H.P ..

eíor. Informacões com Procopto ].

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Oida- Lima - Içora M1tnicipiode de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se-' de Cresciumo.nhores.
EDUARDO HORN & CIA.

Rua João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Florianópolis.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juroa SI{" a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

Banco do Distrito federal Se Ae
CAPITAL: CR$ 60.000,_OOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 '

Rua TraIa" I 23 • Florianópolis

Balanços
Prõpríos para jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa.
PREÇO: CR$' 300,00

. ótimo presente de Natal. Fábdca
João Pinto n, 44: - Fone 1.134

de
•

crianças
podendo, também, ser

Reinisch ....;_ Rua,

.

Â nossa Capital vai ser dota 1 Camilal, Gravatal, Pilame.,
da de mais um estabelech�en�lMeia. da. melhorei, pelea me
de ensino e este serã o "Colé- nores preço••6 Da·�CASA MIE
gio B�ga-Verde"., CELANEA - RuaC. Mafra,

Penitenciaria do Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciárta do Estado aviso ao co
mércio '8 produtores interessados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Florianópols, 18 de Dezembro de 1947.
IVO C6RTE

A V I
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA p

TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO' COM ESTE REGULAMENTO.

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

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

I Dr. lindolfo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Constituição de soci�dadel.
Planos cOiOtabeia -- Organiza
gões - Pareceres e .erviços

correlatos. '

Rua Gal. Bittencourt nO. iaa
Florian6poli.

Dos 17 horao em diante,

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

VfNDE-SE
Uma sala de jantar, 1 sofá

e duas poltronas.
Ver e tratar a Avenida Rio

Branco 99.
,

.

JOSE' OLIVEIRA
ENCERADOR
Telefone 1447

.......................................... �

o "Colégio Barrígu-Verde"
está Construido o seu majesto
so prédio e necessita de. SUB

valiosa colaboração.
OS AVIõES A JA'I'O' OR[GlNAM

DISTúRBIOB NERVOSA.S
Estocolmo., 31 (E.) - Segunda

uma investigação realizada pelo
médico de serviço da esquadrilha
de Bravalla das Fôrças Aéreas sue

cas, o rorte ruído que produzem,
no se porem, em movimento, os

aviões a jato, demonstrou exercer

certos efeitos nocivos sóbre a sau
de do pessoal de terra e das esta

ções. Entre outr-as coisas, ver ifí
cou-se uma 'maior irritalbilidade
nervosa e certas perturbações audi
tivas nas pessoas que os compõem.
As mulheres, ,es,pecialmente, sãr
muito sensíveis ao ruído . Os sinto
mas nervosos se inaní restaram sob
a forma ue desarranjos intestmais
cardíacos ,e outros. üs mecânicos
queixaram-se de que o som dos
aviões .fere gradativamente os seus

tímpanos, sem que êle o notem, até

que já seJa demasiado tarde. <l:l.ea
lizam-se exper-iência com diferen
tes dispositivos destinados a su

primir ou amortizar o ruído dos
molares.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de eatarínenses
destemidos e o . "Colégio Bar

fig'a-Yerde", usará a mesma

bandeira.

TECHICOS

\
, .
,

l

o Brasil para .êu

desenvolvimento

necessita de técni-ao.

em todas as

profissões

Livros Técnic�s
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodo..o, 33 - Fpoli••
Atende pelo S8I'viço

Reembolso Postal.

QUfR VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA 1
A

Mello
\

PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

Universidade para Extrangeíres
em Perugía [ltalía]

,

Leva-se ao conhecimento dos interessados que no Consulado Ge
ral da Italia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare
chal Deodoro n. 20 .,o._ Curitiba - pode-se tomar visão dos programas'
dos cursos que serão desenvolvidos pela �

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERDGIA
nos seguintes periodos:
de iOde Abril a 30 de junho
de iOde julho a 30 de Setembro \

de 1° de Outubro a 23 de Dezembro.

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

PASSOS

Ciclopropane, protoxido de azoto, eter, carbogêneo e

terapia. , ,. 'I' didModerníssimo aparelha Heldbrmck. Já em esp en 1 o

menta.
Anestesias completas a Cr$ 2�O,oo e 150,00.

oxigênee

funciona-

� ._. �_-.-..._-_-_-_._-_-_...._-_-_"'-.-.-_._._.•.•-_.•__..-_..
- •._-•._._-_-_.•-_-�_.It ...

D TILOGR FI
Confere
Diploma

Correspondencia
Comercial

DIREÇAO:
Amélia Mo PigoZZi

METODO:
Moder.no e- ,Eficiente.

DE CARVALHO. 65RUA ALVARO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n FSTADO-Quarta.telfa�7 de Janeiro ele 1M8 5

'1ribunal Regional
Eleitoral
RESOLUÇãO N, 2,153

Vistos, etc,
O delegado da União Democrática Na

«eional , com apóio no artigo 35, da reso

·,lução número 2,207, do Tribunal Supe
rior Eleitoral, recorre da decisão da
Junta Eleitoral da 17a Zona (Jaraguá
do Sul), que apurou a votação das ur-

'nas das mesas receptoras das secções
-€leitorais - 21a, 22a, 23a, 24&, 25&, 26&
e 27a, sob o fundamento de que houve
,coação dos eleitores, por parte das au-

-tor idades locais, no distrito de Corupá,
,onde foram instaladas as aludidas sec-

ções,
Para amparar as razões .río recurso,

.díz o recorrente que a propaganda do
Partido Social Democrático, que foi

Vi-)torioso, no pleito de 23 de , novembro
próximo findo, - foi feita, por um gran
de número de funcionários do Estado e

'pelo Coletor Federal, como prova CO:�'i
o manifesto, que junta ao recurso, assi

nado pelos seguintes funcionários: José
Pasqualini, escrivão distrital, Alfredo
Langer, intendente distrital, Lauro C,

Blunck, coletor estadual, Alberto Maffe
-zani, juiz de paz, Celso C. Lopes, col�
tor federal, Gecy Rodrigues Alves, escrr-

· vão da Coletoria Federal, Tadeu St.azak,
'suplente do Delegado, Augusto Bratz,
.sup.lente do Delegado.
.runta uma certidão à fls. dêstes au

tos, firmada pelo escrivão eleitoral de J_a
-r-aguá do Sul, para provar que a. Un�ao
Democrática Nacional, em 19 de janeiro
<lo corrente ano, foi vencedora em vinte e

-sete (27) secções eleitorais, no referido
distrito de Corupá, por isso que o .can
-didato ao cargo de Governador do Es�a-
-do da União Democrática Nacional, ob-
.. te�e setecentos e sessenta e cinco (765)
-votos e na legenda seiscentos e dois ,

(602) ao passo que nas eleições de 23
-de rIovembro próximo 'findo, obteve
oitenta e sete (87) votos e na legenda
.setenta e nove (79).

Oferece razões, contrariando as do re

corrente, o delegado do Partido Social
'Democrático, que diz não haver encon
- trado motivo, que justifique o recurso.

Dos autos constam sete cõpias das
- atas das sete secções eleitorais acima
:referidas, e de cujas apurações se recor
-re, verificando-se das mesmas atas que
() recurso foi interposto no prazo legal.
Facultado às partes, neste Tribunal

"Regional o prazo, para dizerem nos au

tos, o delegado da União Democrática
,Nacional é pela procedência do recurso,
que deve ser provido, para ser decreta
da a nulidade da votação das urnas das
'secções eleitorais, em aprêço; em senti
do contrário, são as razões do delegado

, do Partido Social Democrático, por não
-achar- que haja 'um motivo justificativo
do recurso.

,

Ouvido o exmo, dr. Procurador Regio
nal, manifestou-se, pela confirmação da
.decísao da Junta El,eitoral, que apurou
"a votação das mesas receptoras, das sete
secções eleitorais - 218, 22a, 23a, 24a,

, 25&, 26& e 27a, por isso que, diz s. excia.
,os fatos indicados pelo recorrente, não

· constituem violência, e esta deve ser

'provada e não somente arguida, como
·foi. Além disso, se houve irregularidade
por parte das autoridades, deveriam ser
denunciadas .estas a tempo e interpostos

I
,os recursos tempestivamente.

.

O recorrente juntou dez (10) documen
'tos com o fim de provar o alegado, em
suas razões. Mas, que é que se deve
'provar, no caso em debate?

O' artigo 104, do decreto-lei número
7,586, de 28 de maio de 1945, revigorado,

._dispõe:
Artigo 104 - ":é: nula a votação:
números -

1 .

2 ..

3 .

4 .

5 ..

II ..

7 .

8 "Quando se prova coação ou frau
",<Je".

1:ste número oito (8) diz de maneira
"clara - quando se prova a coação ou
fraude.
Beline, em sua Filosofia de Direito,

'página 617, ensina: "Nem todo o fato
'alegado, em juízo, pode admitir prova,
':para isso é preciso, 10 - que o fato
"possa influir na decisão da causa; 20 -

"que seja possível; 30 - que seja possí
-vel a mesma prova. lD acrescenta o mes
mo mestre: "Por mais notório que apa
reça o fato, seja êste permanente ou tran
sitório, precisa ser provado na causa, is
to é, não pode o juiz julgar sõ pela no
toriedade do fato, pois si o pudesse, seria
'também testemunha; preciso é que tes-

· temunhas deponham afirmando, a noto
';rjedade" ,

Para decidir, portanto, é necessário que
, () julgador tenha a prova, que gera cer- •

d 1\ f'.�eza, porqu.e a certeza. é a<,!esão firme e: FábrlC!-D e ne a ...Inquebrantávaj do esptr íto a verdade.' , II:é: absoluta não admite' graus ou dife-
rença,s;. é ou não �, exclui a possi.b�lldade tos de Couro-da dúvida ou do erro, :é: esta a Iíçâo dos
mestres do direito, A probabilidade e a

,verosimilhança apenas são estados. aná-
• Especialista em arreamento••

logos; por _maIOr_que seja a probabrlída- mala. pastes. chinelos e taman-
.. de, nada tem do absoluto. Por 1SS0 disse •

•

-orcero: "Nihil est viritates luce dulcius". ' coa. procura repre.entan�ea oomla

Comentando o número sete (7) do arti- I eioalldos para eate Estado.
'go 97, do decreto-lei número 21.076, CÓ- I Os intereaeadoe queírQm ae dirigirdig-o Eleitoral de 1932, diz o dr. Rocha I C b 't d F N "R,'·Cabral: que no caso do número sete (7) ,a ,anro er e . �vea.. UGI

provado, por exemplo que tantos eleito-' Comendador Me-noel Peralra n. 177.
res foram coa tos e não, puderam chegar, Porto Alegre.-ãs urnas, para o exercicio do voto,

de-Imonstrado que êles eram de um partido •••• ••.. ••.• •••• •.•• • •.•.•••

,-e ficaram, livres os t'!e outro, po�eroso" za, à qual seu espírtto atingirá, depois de
-o autor direto ou rndíreto da coaçao, ou coligir o maior numero de fundamentos,
fraude (porque também por dolo se po- I

para sua decisão, que deve ser em har
de afastar um eleitorado, como publi- monia com a sua consciência.
cando editais falsificados, sóbre dia e lu-! Examinando os dez (10) documentos,
gar da eleição ou retirando chapas do com que o recorrente instruiu seu recur

gabinete indevassável); finalmente que o so através de uma análise serena e mi
número dêsses eleitores coatos ou ardi- nJciosa, verifica-se que nêles há afirma
losamente afastados das urnas" influirá ções sem nenhuma prova, que demonstre
no resultado final da eleição o Tribunal ter havido coação, isto é, atos que pos
deve decretar a nulidade da votação p,o- sam ser o fundamento do alegado, e que
cedida nas secções influenciadas por ês-. gerariam a certeza de terem sido prat.í
ses vícios.' I cados, porque a certeza é a evidência da

O número sete (7) do artigo 97 preci- \ razão, .

tados foi reproduzido, com o mesmo nú- I Face o exposto:
mero, no artigo 160, da Lei 48, de 4 de-] Resolve o Tribunal Regional unamrne
maio de 1935, e no decreto-lei número' mente acolhendo o parecer do exmo. dr.
7,586, de 1945, ora em vigor, mas neste ProcUl:ador Eleitoral, negar provimento
decreto-Ieí número 7,586. passou a cons-' ao recurso, para confirmar a decisão da
tituir o número oito (8). ! Junta Eleitoral, que apurou os votos das
Comentando o número sete (7) do ar- urnas das mesas receptoras das secções

tigo 160 da Lei Eleitoral número 48, de 21", 22a, 23", 24a, 25a, 26a e 27", da 17a
4 lle maio de 1935, diz o dr. Gomes de Zona (-.:(araguá do Sul).
Ca-stro - "I\. coação, ou a fraude deve \ Publiqve-se.ser provada de maneira cabal e convín- Florianópolis, 16 de dezembro de 1947.
cente:'. Para isso. um dos melhores meios Gutlherme Abry, presidente. Mário de
será n Justificação processada perante o Carvalho Ro('lla, relator. Alves Pedrosa.
,Ju;z """,itoral da respectiva Zona, Hemique Stodieck. Clarno G. Galletti.

� ;:1 TIrova que- gera a ('onvirç�,o c10 Ff':'I>�'pj""a B::\stl).r;:. J_;'!Fl:l Früh'(.',
JUIZ, para que êste :possa chegar à certe- Estive presente: ilHilton da Costa.
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moscas, mosquitos
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sectos nocívbs, exterminando-os com Shelltox.

e outros in- Shelltox
num só

UM PRODUTO
Shelltox contém 3 poderosos agentesmortíferos.

insecti-Tr.ês infalíveis "matadores"

e custa menos

<'Agentes DO interior
Vende-se

SBELL.MEX BRAZIL LIMITED

ótimos lotes de -terI'enos situa
dos à rua Delminda Silvetra n. 261

próximo à Penitenciária � Estad?:
distante do centro apenas 10 mi

nutos de ônilbus, e servido pelas U
nhas da Trindade, üemitério e

A.gronômica. Lotes de 12 x 30 pas
sa a rêde de argua e luz. Propríe
tárío : Edmundo Meira.
. .

F'ÊRioAS:
.

REUMÂTISMO'
.

E
..

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medleação QuxiliGr no trotamento

da .iflJiil

JURANDIR LINHARES &
Rua Tiradentes, 18·A

Telefone 1344

CIA.

Serraria

Preciaamo. em todas aa cidade.. Negocio faoU e lucrativo
Para amboÍl 0& .exo�. me.mo na. hora. VQgaD. �crever

à Caixa PoetaI 3717 -- SÃO PAU�O

AUTOMOVEIS
Para rapida entrega

que dispomos.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEI'l'OR: Se o Que l11e

It�re'.8 é. realmente. uma providencia
it�'ll". endireítar

. O' Que eltiTer rm'!"adí' -&m

vara que al� falta elo se repita: a

NXO o eae8ndalo'que a llIA recluu;.çb
lI'li cuei:m poderá vir a cauaar. enca!llJ.,
ahe-a á SP;cçAO II.ECLAMAÇOlCfi.
do O ESTADO. que o _ será lendo
.�_«l demora ao conhecimento de qu_
de direito, recebendo '1'. a. U!IUI Infor_.
;:lo do reol1ltado, �.. em a11t1"� .".

_ do leiam pablic.doe _em a �.
�-,�,,�

cida! Age instantaneamente

procure conhecer os tipos e preços

............................................. :.

Delambert
I

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

I

Quantidade certa e preço unico
.Metro Cubico CR$ 75,00

FONES 1199 e 1479

Preferindo-o está
a moda.

............................ � .

acompanhando Inscre-ve-te na Àssocia�o
Benetíclente «os Funcioná
rios Públicos Estaduais e Mu

nicipais de Santa Catarina.
'I'rês omeelros mensaes

dez centavos diários e estarás
preparando llm peculio para
tua familia. '"

que outros insecticidas.

......................�

') .

Apressando-se em dar seu

nome para delegado da A":lão
Soeíal Catarlnense no seu quar
teirão, v.s. já estará fazendo al
go de util.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n ESTADO - Quarta-felr• ., de Jane�,o i:fO 1948

!�!����p6����"� ����������� d��w,�,n���111hoje o Congr-esso dos Estados Um- halI será emendado. Ele, entretan-

jdos, numa aomosrera de incerteza to, pedirá novos poderes para ím- I
provocada pelas próximas eleições pô!' o controle de preços, caso se
'Presidenciais e importancia dos as· ja necessário ,para limitar a íntta
suntos a serem debatidos. O auxí- cão nos Estados Unidos.
lio de recuperação da Europa, <3 Relativamente ao Plano Marshall
Iímitaçâo do custo' da vida ,e a re- numerosos congressistas repunlica.
dução dos Impostos estão na Iiste nos já anunciaram a sua oposição
dos assuntos em evidência . For-tas afirmaram 'que não devería êle ui
dí vergências entre a administração trapassar de um ano, embora con
e os congressistas, relativamente sentissem em sua renovação en
aos vários projetos acima, erarr quanto isso se fizer necessárto. Ou
bastante aparentes quando o Con. Iros l'epL11bllJCUnOS acharam dema
grcsso terrninou. os seus trabalho, siadamente elevada a soma de

í '

em meados de dezembro. Ambos os billhôes de dólares, requerida pele
lados estão perfeitamente ao pai presidente.
de quo cada atitude a ser tomada Quanto aos assuntos internos
de agora em diante, repercuurr sabe-se que o presidente 'I'rumar
nas elr-íções presidenciais; a sererr não quer consentir em cortes nos
r-ealizadas em novembro do ano impostos, em geral, enquanto con-
em curso. Nessa data, ainda, a na- linuar o atual custo da vida. Apa
ção completará, pelo voto secreto rentemente, tanto o presidente co.
a Câmara dos Deputados e elegerá mo. o, Congresso concordam em
um terço do Senado. Dada a írn- manter os controles da renda que
porbancia da legislatura que se vai eXlpirarão no próxim mês. Não
Inícrar, o presidente Truman deve- concordaram eles, entretanto, quan
rá comparecer quarta-feira perante to á forma desses contrõtes. A ex
as duas casas do legislativo, a trm tensão do seguro social conta tam
de ler pessoalmente a sua mensa- bém com d'orte apóio. Certamente

. Igem. Na sexta-reíra, 'I'rurnan tala. {fará o govêrno novas exigências
rá sõbre o relatório 'econômico f .quanto • ao treinamento militar i
na próxima segunda .. í'eira lerá a univer-sal, afirmando- numerosos Imensagem que se ,f,ará acompanhai

/.congr,essist-aS Ique êste assunto se·

l{lo orçamento. rá tão controvertido como as ele í.
,Círculos da Casa Branca ínror. ções no fim' do ano.

.
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FB.!NCISVO·DO SUL para NOVA fURI
Informaçõell com os Aç;lentell

FlorisnóroUs - Carlos HoepckeS/A -CI- Teletone 1.212

São Flfltlci.co do:Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelonc 6 ( End. teleg,
MOOREMACK

jOBEL CARDOSO e

SENHORA
participam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções o nascimento de sua
filha JANE, ocorrido na

Maternidade de Florie
nópolis em 5 - 1 - 948.

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

Acha-se aberta nesta Sucursal inscrição para concurso de Patri
cante, devendo os candidatos exibirem no ato documentos que provém
fel' mais de 18 anos de idade e menos de 30 anos e estarem quites com

o serviço militar. Os demais documentos, s�rão apresentados pelos can

didatos uma vez aprovados e admitidos no quadro de funcionários.
A inscrição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impreterivelmente.

Constam do concurso as seguintes disciplinas: Portuguêes, Aritimética,
Contabilidade, História do Brasil e Geográfía (conhecimentos gerais).r

BANCO NAcIONAL' DO CQMERCIO S. A.
GUIDO BOTT - Gerente' ALDO DE ALMEIDA Contador

Florianópolis, 7 de janeiro de .1948
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Buenos Aires, 6 (U. P.) -- O
Partido C o. m uni s t a protes
tou contra a prisão de 171 pessoas,
inclusive 56 mulheres, no dia 3
de janeiro, quando participavam
de uma manifestaão antí-franquís
ta, diante da embaixada espanhola,
Os manifestantes protestavam con-

tra a execução ele Agustin Zoroa
Sanches e Lucas Numez, na Espa
nha, gritando : "Abaixo Franco".
Ao mesmo tempo, 'a. Liga pelos Di
reitos do Homem e a União Femi-
nina nomearam advogados para
providenciar a libertação dos deti
elos.

A EMPREZA CONSTRU1'ORA UNIVERSAL
Avisa aos seus portadores de títulos já integralisados ou sorteados

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

Amordaçado p�los' Ilndustria, Comercio
Iarapios e Seguros �not S&A.
Pôrto Alegre; 6 (A. N.) - Segun- AVLSO. .

do queixa apresentada ao plantão �hal11-se a disposiçáo dos SI'S

. _
.. acionistas, na sede SQCla-1 os. do-

da Repartição Central de Policia cumentos referentes ao período de
pelo soldado Pedro Moreira Santos" 19/16-194.7 a que se retere o .art
dois audaciosos individuas levaram 99 de decreto lei n. 2627 de 26 de

a efeito um assalto á residência do sete.rr)�r:o de .194.0..
. ,. I'laJ-UI, 2 de J'flInelro de 1948 .

major Nely Jatahy, a rua Sofia Ve- Sidnei Nocettí _ Dí retor-Gerente
10s6 n. 26. A referida moradia está

sob os cuidados do praça acima.

Ante-ontem pela madrugada, dois

gatunos arrombaram aquela mora

dia e investiram contra o soldado,
sendo o mesmo amarrado e amor

daçados pelos larapios; que levaram

vários objetós.'
No local do assalto os gatunos

abandonaram um blusão, que foi

recolhido pela Policia. O soldado
Pedro Moreira apresenta vestigios
no pescoço de uma tentativa de es

trangulamento.
O caso está em investigações na

Delegacia de Atentados á Proprie
dade.

Café Otto traduz qualidade!
Peça-o ao seu fornecedor.

Modifica�ões 00

plano Marshall
Washington, 6 (U. P.) - O sena

dor Arthur Vandeberg presidente
da Comissão de Relações Exterio

res do Senado, declaron que o go
vêrno concordou em eliminar ii

quantia de dezessete bilhões de do

lares do Plano Marshall, deixando

que o futuro determine o necessário

para a recuperação da Europa com

base nos principios já enunciados

por Truman.

,GOlVIÉR'GIO ,g liNDU!::lTRlA DJ!.:
MADE.l1MS

Ac.ham�se a dis.posição dos srs

acionista, na séde social, os do-!
cumentos a que se refere .() artigo
99 do decreto-lei n. 2627 de 26 de,
setembro de 1940 ,refer·entes .ao

período {]e 194.,6-194.7.
,sidnei No.cetti - Diretor Pre

sidente.
"�,,.��,�,-������������.� IIA.proxlme-se :ma.fs de seve

amigos é parentes envJa1ld\J"I'-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAt, edição de-

_

Declaracão a Praça
A SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA DE AUTOMóVEIS LTDA., es

tabelec{da á rua Felipe Schmidt, 60, nesta Capital, por seu sócio gerente
MILTON MELLO e seu· sócio cotista Danubio Mello, vêm' por esta de
claração solicitar a todos que se julgurem credores da firma, apresen
tarem seus créditos, em seu estabelecimento, dentro de quinze (15) dias
a contar desta data, a qual decorrida fica a firma eximida de qualque!'
responsabilidade, créditos estes devidamente documentados, para fins
de verificação, quer emitidos em nome da firma SOCIEDADE INTER
MEDURIA DE AUTOMÓVEIS LTDA., ou, por seu gerente ARNOLDO
PAMPLONA,

Florianópolis, 5 de Janeiro de 1948
(a) p. ,SOCIEDADE INTERMEDURIA DE AUTOMóVEIS
MILTON MELLO DANUBIO MELLO
(As firmas estavam devidamente reconhecidas)

Reínísch S,IA.

. . . .. .. � .

IRMÃOS DELAMBERT
LENHÀ A DOMICILIO
FONES 1.199 e 1.479

•••••••••• o o ••••••••••

�---------------�------

João Amandio da Costa
e Senhora

pal'ticipam ao. pareonteSl e

pessoa. amiqas e: contra to de
coaam0nto de seu filho Jaime
com Q lIenhorita Cecilia Luz

-------

Viuva Edite Cunha
\Luz

participa aos parentes • pes
soas amigos o contrato de
callameRto de sua filha

. Cecilia com o senhol' Jaime
Costa.

FloriGn6polis. 31/12/47

AGENTES NO HHERIOR
Preciso em todall as cidade.

do Bra.U
NegOCio facil, para ambos

mesmo nàll
.

hOl'G1o
Escrever à Caix,.
3717 -- São Paulo

O. lIIeXOI,
Volga••
pOlllal.

......

'

"

.

FRAQUEZAS. EM GERAi.
VIN HO CREOSOTADO

«SILVEIRA»

SERRARIA DELAMBERT
FONES 1.199 e 1.479

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

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

Antonio Adolfo Lisboa

Iss. dos Ex-Combatentes do' Brasil

e

Eunice de Melo Lisboa
participam aos parentes e

pessoas de suas relaçõea o
nascimento de sua filha

SONIA
Casa de Saúde e Ma

ternidade São Sebastião
em 2-1-948.

SECÇÃO DE SANTA CATARINA
Assembléia geral eetraordinâria

De orelem elo ·S1'. Presidente convido os senhores sócios bem cC)lrnr>·
a ·todos os ex-combatentes, a co{nparecerem na nossa se�e, á l'u?- F�H
pe Sohmidt, 4.2, 2° andar (altos da relojoaria Gomes), dia 9 de janeuo
próximo.

Ordem do dia
Eleição da nova. Diretoria.
Am'élio G. Garcia, Sec. Assistência no imp. elo Sec. Geral

federa�ão 41!ética
Vatarinense -

CONVOCAÇÃO
'rendo em vista o que preceitua.

o :paràgr<lifo elo Artí.g.o 30 dos Esta
Lutos, e, a-ceitando a renúncia apre
sentada pelos membros eleitos pa
ra o üonsejho Julgamento senhores:
Walter Lange, dr. Oswaldo Bulcao
v iana e major Antônio Lara JUbas.
convoco as entidades ·e clubes ttua
dos para uma sessão de Assembléia.
Geral no próximo dia 9 do corren
te

.
ás 20 .horas na sede social, rua.

João Pinto n. 32, nesta capítar,
afim de serem eleitos os novos.

membros do conselho de julga
mento.
Florianópolis, 5 de Janeiro de

1948.
Oscar Cunha, presídente.

"

•• e._ ••••••

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

A independencia
fia Birmaoia
Rangoon, 6 (U. P.) - A multidão

irrompeu pelas ruas da capital, pa
ra. celebrar a declaração de inden

pendência da BiTlnania, pelo Par

lamento, cujo primeiro ato como

assembléia soberana . foi ratificar
o novo tratado com a Inglaterra,
com a oposição dos comunistas. O
tratado cancela um débito de 60 mi
lhões de dólares da Inglaterra, per
mite que. os ingleses mantenham ba
ses militares na Birmania e ainda

dispõe sobre a transferência de 27

pequenos navios a Marinha birma-
,

Figueirense F" C.
GONVOQAÇÃO

De acórdo co.m o pal'ágrafo pri
meÍl'o do artigo 53 dos J<�sla.tutos
üCllm convoca(los os senhores mem

bl'(}s do ConseLho DeliiberflUvo elei
tos para o quatriênio 1948-51 para
o fim de; no próximo dia 10 do cor

rente, ás 16 ,horas, se pro(',eder a

e leição e posse imedia.La do j>resl
dente, vice�Presidente e 10 e 2° Se
crelários do referido ,uoDseLl1o, bem
como ainda a eleição do Presidente
e Vice-Presidente, Co.nsell1o Fiscal
e Comissão de Sindi,cância da DI
retoria do Clube, de a,cordo com a

letra b do artigo 54 dos citados Es
lall.llos.
Florianópolis, 5 de Janeiro de

1948.
;Sa1va,to Vieira, Presid-eIlJte d'a

Assembléia Geral. -

nesa.

Dr. Armando Valéria de
Assis

Avisa

que
dia

seus clientes
ausente até o

20 de Janeiro.

aos

está

Ponha o seu dinreiro a ren·

der juros, comprando a((ões do
Colégio Barriga-Verde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MARIO WENDHAUSBN
CUnica médica de adulto.

e crianças
Consultório -, Trajano. 29

Teler. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'el ípe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI.A. SANTAELLA
'�o pela Faculdad. Na·
� de Meúlcina da UW'f'enl_
liI·f!e BraBU). Médico por coaeue
!P Clt lIerv1ço Nllc10nal de Doa·
....entals. 'Ex interno da Santa
_ de K1Ier1c6rd1a"e Ho�
� do Rio 'na capital 11'..

deraJ
iIIl!MIIWA JI1IlDI� - OOllll'{OU'

lOlBVnsA8
- eouuItófrlo: EdWc10 .A..JJUWa

NETO
- ··su reUpe Scbmtdt. eon.ultul

nu 111 AI 18 hOru -
Rellidllncia:

Largo Benjamin Cónlltant n. 6

n. POLYDORO S. THIAGO
� do Hospital de Oarlda&J

de Florianópolis
�nte da Maternidade

lSIUllItOA M:l!:DIOA - DIBTOJI.

, moiI DA GESTAÇAO E DO

PARTO

-fIU �OII Orgãos Internos. _

peolalIll'!nte do coraçQo
1BMn0ll1 da tlrolde e demalll

IllIldulas internas

.�OIf'IDtAPIA - ELECl1KOCAJI,.

�JU.FU - ME�l?A1iOLISMO

BASAL

�... cI1àr1amente du 15 t:I

18 horas

� ohamados a qualflUeT
INID'L InClumve durante a noite.

�TORIO: Rua Vitor Melre-

lee. 18. Pene 70L

_OL\: ATenlda Tram·

powsk1, 82. Pene '11
._..-_._--

... R. s. CAV��CAIm
fiI'IIIIcII exclusivamente de c:rlantU
._ 8aMMlln Marinho, li

Telefone H. 7U

II. DAVAS LACEIDA
_�Ica de Olha0
- omdo& Na1'1s -. Gv.anta.

. iP•••crigão d. lente. de
oontclto.

Reiniciou sua clinico
t Consultoria: Felipe Schm idt 8

Da. 10 à. 12 h•. e das
14 à. 18 hora.

TELEFONE 1418

DI. ROLD10 CONSON.
IIlJtUAGIA GERAL - A.LTA OI
.UlIGIA c,.,..- JlOL11I8TIAA D. liIIIIiI
.... lrJlOBA8 -IIPART08 .. ,

�o pela Faculdade de 1Il�.
ma da Un1nrsldade de sao

"Do, OIIlde foi .asslstente por ' ....
tGeI!I araoa do Serviço CIr11rB1co 4.

Prof. Allplo Correia Neto
� do estômago e T1&JI 1Il.
ÁIII'GIII, intestinos delgado e lP'ouo,
,tIr61c1e, rins, próstata, bexftra,
1Wo, oYirll1Js • trompaa. VM'1C4t
..... JiI1d1'ocele, varize. e ll....

CONSULTü:
... 1a_.1I horas, l Rua reJJ)II
liclt.mddt, 21 (41toB da Cua !"..

ralso) • Tel. 1.l598.
IIl!iIliUDliUWlA: Rua Esti!vU oI.

aIor. 171; Tel. M.7M

DI. NEWTON D'AVILA
�.. - �,.. Urlnarlu -

lDOaBtu doa Iintesttnoa, rito e
muo - Hemorroidas. 'i'rataIn>lloao

to da coUte ameblana.
r..mo�apla - Iilfra Terone!ho,
Col1lUlta: Vitor Melrelel. 28.
1� \Uarlamente &li 11,80 lia.
l1" I> tarde, das 16' hs. em dúu:lte

lRu1d: Vida! Rama., H.
ron. 1067

DR. UNS NEVES
l(ol�F.Jas de senhora

Oo!ululrt6r1o - Rua Jollo Pinto .. ,
- Sobrado - Telefone 1.461

lIt.u1dOncla - Rua Sete de Setembro
- (lr-di!f1c1o I. A. P. da Estiva)

Telefone :ai. 8M

II.. PAULO FONTES
C1fn1oo • operador

CoalIult6!1o: Rua Vitor Melnl-. ..
Telefone: 1.>iM

� das 10 às 12 • d6II 14 li li
�bc1a: Rua Blumcnau, U

Telefone: l.tr.Ia

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêlltleo lOLO LAUS
Hoje fi amanhl Hri a ao "relerl••

Dr.... _clOilaU _ ..traJICeI.... - HOllleepátiu - Perfil.
aul.. - Ârüp••• ltonaeltL

&ara..... exata ....l'Tlada _ r.eeeltúrle ameL

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE .ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

v. S. quer' o· prGgresso da
nossa Juventude� Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado.
res do "Colégio Barriga-Ver·
ae"�

TEUS FILHOS
aplaudirão tlle. resto,

q.audo louberem q.e cola
boraste pró Reltabelecime.
to da Saude do war..

.

A mais moderna creação em

refrigerante é o
,

TK

Em ,garrafas grandes
[xperimente-o. [' �eliciosg

ZENITH 9.nteJtnatúywJ.

o NOVO RÁDIO-FONÓGRAFO

o Novo Método ZENlrH de Tocar Discos'
..

com
.

BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador" de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
c umidade. Proporciona excelente, recep
ção de onda média· e rádio de ónda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" supri!lle o

ruid0desagradavelde raspaduraouchiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de .doze polegadas em

3y. S'egundos cada uI9'
O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
l:air ou raspar nQs dis
cos, sem causar dano.

-------------�-----------_.

l O Moror Fahtlcllllle ...,.�Iba RadiÔIII_ &cI"""_. .

�,

Distribuidor Exclusivo Z. S. BATrISTOTTI
Rua Felipe Schmidt. 34 - Caixa Postal 173.

Florianopólis. - Santa Catarina

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F l A M A ç O'E 5 I

C O C E I R A S,
F R "E' R A 5,
ESPINHAS,. ETC.

\;==========�,; �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A MftGESIOSft CRUZ!
: UM EXEMPLO DIGNIFICANTE!

/

I
para os céus, mui to enfeitada
bandeirinhas multicôres ...

r
Já aquela hora, de fantastica

minosidade, no alto do Morro

Antão, uma imensa multidão

Tragica e:ii;ósão·· no Pira;
;!?�léml a .(A. N.) - ExplOdíü ií'tros cada de gasolina. Era de pro�'

OnLe.fl:l) !:ln Mli'ámar, nas pi;oxilnída- priedade da Texas que, ,pan; eons""

dêS de Belém do Pará, um tu,nque truí-Io, ,contratou os servic0t' da:'

para combusU.vel em consLrucão Ohicag'o Bridge Iron Company de'
da Texas Co. do Pará . Hilsid,e, New J,ersey. Cóm e'Ssa mis-'

COMO .sE DEU O FATO são, em novembro che;gwram a Be ..
·

Belém, 6 (A. N.) - <O tanque lém os engenh,eiros John S/hery:
que explodiu ,eslava sendo <cons- 'William .coney, J. C. ShafJer, PauF
lruido e os trabaLhos ficar'am con- ,CotLin e Jesse Ray Simons. Trata
cluidos sabado Acredita-se que o va-se' de uma gigantmsr,a; obrai que:,
engcn�heiro John Shery, ao ,expe- se enguia em Miramar, onde tam

l'imentar o tanque, ordenou Jôsse hém exislem tanques da Sllell e da'

o mesmo cheio de água, mas o em,· .serviço de Navegaç-ãCJ da Arnazo·-

pre,gado que fazia o bombeamento J nia. .

se enganou e abriu á chave de ga- De acôrdo com (') que se poud�
solina. O engel1Jheiro Shery ou seu wpurar até' o momento, Jaleceram'

companheiro, veri'fi.cando a exis- os engenheiros americanos 8herY1
tência de uma brecha, tento L1 ,fazer Ro.oney e Sha.Hei:" sendo o que o�.uso do maçarico· ,para a soldagem corpos destes dOIS ultImos íora�xoto. dando-se a eX!plosão Os bombeiros retiTados de dentro do Lanque comi)' ,

O ilustre coest:rduano, que des- que para ali seg'uiram .,a toda pres- :pletamente carbomsados, enql1'anv··
cende de tradicional familia Gal- $_a, cnnseguirarri; com o auxilio dns o ,primeiro morr,eu em terra: �am '1

lotti, de Tijucas, foi, por ocasião de 'eIppr,ega'dos das dIv,ersas compa- bem earbomsado. .os en�enl'HHro
. . nhias, iso1,ar os tanques vizinhos .cottin e Simons se ac'ham h'osp.ita

sua chegada a terra natal, alvo de O tanque explodido- tinha ,ca.pa- ;lzados, havendo esperança; <!l� sa

expressiva e carinhosa recep�ão 'cidade para 25.000 barris' de 167 vamento._

por parte de seus patentes e lntl-

Dr. A ruo Pedro
Hoeschel

Dr. José Gallotti
Peixoto
Após breve estada em Tijucas

onde esteve em visita a seus pais,
retornará hoje, Via-Aérea, á Capital
Federal, onde' vai reiniciar seus

trabalhos nos escritórios de advo
gacia do dr. Alexandre Marcondes
Filho, o sr. dr. José GalIotti Pei-

N, , -,
•

d S h
. Os substitutos dos parlamentares comnnlsfa s=OVa VI oria e . c umann ,Rlo. 6 IA. N.) _ 'I'endo-se co do falo verif'icar-se essa convocacão agora parece tora de cogitações ._

PARIS, 6 (U. P.) - O Primeiro Ministro Schumann obteve hoj« certo que a Uâmara aprovará no os votos conf'eridos aos comunistas e caso não seja' B'lwbol'adá urna

importante vitória .em sua politica governamental ao receber a aprova- transcurso desta semana, o projeto serão, considerados em branco, a lei especial o Congresso considera
ção da Assembléia Nacional para seu projeto de lei sôbre os novos im- Ivo d'Aquino, 'que regula a extinçao fim de que 08 quocientes eleito- rá em branco os votos que elegeram,
postos ·e medidas especificas para' conter a inflação. O referido pro ieto dos mandatos de todas as corpora- rais não. sofram alterações. A 1'8S- os representantes 'Vermelhos ,

de lei contem cinco, artigos, que foram votados e aprovados separada- ções legislativas do país verírícan- peito do assunto, aliás, o T, i:'i, J!:. É o seguinte o', numero dos ele
mente. A aprovação do referido projeto de lei teve o significado de um se .ern seguida, a sanção da nova teria firmado jurtspr-udéncia ae mentos comunistas que têm assen-

.

voto, de confiança ao govêrno do sr. Schumann, apezar dos esforços em (, lei os jornais já hoje publicam de- julgar um caso relativp ao Hío (1-, lo nas diversas corporacões legisla-"
contrário dos comunistas. talhes sobre OI expediente que se do Norte. livas; Câmara Federal, H; SenadO"
__ c -_.. ,.-- "_"

._-"-------

processará imediatamente, .&co!teceu que naquele Estado Federal, 1; Assembtéias estaduais :�,
Como determina o própr-io pro um dos candidatos comunistas ob- Para, 1; Paraíâra, 1; IP.ernambuco'

jelo Ivo D'Aquino, uma 'Vez saneio- tivera a 19 de janeiro cerca de dois 9; Alagoas, 3; Sel'g-i,pe, Bahia, Es->
nada a lei, o Tribunal ISuperiOl mil votos, numero insuficiente pa-l pírito Santo, lInnas Gerais .e Para
Eleitoral dentro de 48 horas cornu- ra eleger-se, Os .partídos interessa-I na - um em cada uma; Mato Gros
nicará ás mesas de todas as corpo- dos consultaram 'o Tribunal ,SUP8-! so, 2; ,são Paulo, 11; Estado do
rações lf'gislati-vas elo país qual o rior e este mandou que os surrá- Rio, 6; Rü)) Grande do Sul, 3; Na:.
pai-Lido atingido pela lei. J�ssaf gios fossem considerados em bran- Câmara de Vereãdores do Drstrrto
mesas, então, declararao vagas as co -- não nulos,

I

Federal é de 18 o número de r.epre-
cadeiras dos representantes cornu- Se procedesse ao inverso" o quo- sentantes do extinto P: G. :S.
nistas. Só poster íorrnenté é que se ciente de votos seria diminmdo. o O projeto Jvo D'Aquíno ainda'
decretará o modo pelo qual serão mesmo acontecendo nas cotas oxi- não co lima totalmente o objetivo'>"
preenchida sas referidas vagas, g gidas aos candidatos. A consequén- do go�êrno, pois continuarão nas

como não ha legislação a respeito cia seria que alguns. deles que não Câmara Federal .os deputados CO,

tudo indica que o Congresso vota- tivessem obtido número surícíentr munistas Pedre Pomar e' Diogenes
rá uma lei especial regulando a ma- de votos pelo mesmo partido, pas- Arruda Câmara, eleitos ,pelo Parti-
téría, sarjam a contar com uma parcela do So.cial Progressista, secçâo de"

de
O vespertino "O Globo" tratando mínima; o que resultaria no desa- São Paulo, com a ajuda e o apôro-

do assunto diz; lojamento de deputados já empos- do governador Adernar de Barros-
"Ouvimos que qualquer proví- sados, eleitos pelas sobras concedi- Pedro Pomar e Diógenes Arruda

lu- dência a ser tomada para preen- das _aos ,partidüs .majorftários. : Câmara são ,por sinal, os el·emen-·

do chimento das vagas dos comunistas Nao só para evitar esse mconve- tos 'mais ardorosos da bancada co

se fará através de consultas aos niente como também 'em virtude do
I

munista, valendo mesmo por uma'
se

pai-tidos, Essas consultas seriam precedente aberto, acredita-se que, duzía dos que vão perder os man+
comprhnia, admirando a paisagem encaminhadas pelo Consejho Poli- se mar'que novo pleito .Q que datos. '.
grandiosa, onde os olhos da gente tíco p revisto n�O: esquema da 1JD'N

'Imarcam quilometros de visão ... E De um modo ou de outro, porém,
a procissão foi subindo, passo len-

_;_ ou pela lei especial ou pela de-

terminação do 'I'rihunal Superior
tos, varando a distancia ingreme, Eleitoral _ o certo <é que se dará
sob as caforadas do ar pesado e preferência á convocação dos su-

quente. _', plenles ele outros partidos, para
I preenchimente dos claros exi sten

A fé crescia naquela multidão, ales.
proporção que mais para o alto A hipótese de novas eleições ..pa
subiam tantós fiéis, dentre os quais rece ter sido posta á margem, 8e

nos incorporamos ...
O exemplo mais dignificante que

presenciamos- nesta hora amarga
para o mundo, quando homens sem

fé, ,afastam-se de Cristo - foi' a

atitude serena e firme tomada por
S. Exma. Revma. D. Joaquim Do

mingues de Oliveira, nosso amado

Arcebispo, subindo a passo firme,
aquela encosta de grande altitude,
dando assim uma demonstração su

blime á Juventude, aos que são for
tes no fisico, mas fracos na fé _,do

poder dos grandes condutores do

sempre crescente rebanho de Je
sus, '. E lá do alto do Morro do'

Antão, depois de lançar a benção na

majestosa Cruz, s. exma. revma. fa
lou aos fiéis sua' oração foi mais
um balsamo derramado lá de cima,
sobre toda cidade, que tanto tem

dignificado!
A Cruz inaugtlTada dia 4 no A noite vindo, a Cruz iluminou-se;
alto do Morro do Antão resplandecendo e refulgindo e to-

Sob um sol abrazador, escalcante,
das as noites a seguir, lá está ela,
como imensa Cruz de diamantes,quando um bafo rnôrno e angustian- Transcorre 11'oje o. aniversário

d pairando nas alturas e chamando
te descia das encostas, a gran e _ naLalicio elo sr. (Ü'. Arno Pedro

a atençao dos homens, para que Hoeschel, integro Juiz de Direito
procissão de fiéis tomou posse fír�1 conservem a fé, para beneficio da da ia Vara ela Capital e lambem
me rumo a majéstosa Cruz, que 141 humanidade! ...,J� "

I
Juiz d!1 13a ZOi13 EleitOl�11:�.

no alto, empol�an!e e Iiijda, crescia . ,,-c��---,-,",,,- Antônio Sbissa M,�g'J.f:l,t.T.'[t(IQ. �º ex.(}e!Sf1S vlrtudeS!---w "=S'" O"-�,.''''p."'''''''''A'
-

�=�d= POBRE' �:c:JE�rI��ío�'e�' �g:�js1H�a dosngsess;
� O lerra e figura de projeção no seio I
"'''' -fl 'ela coletividade floríanopolitana.
Dentre os múltiplos servicos �'tlciais que, na formaAe seus estaLn- Associamo-nos �as homenagens

to,s e de suas graneles finaUdades, a ACão Social Catayinense se propü(� q�18 hOJe lhe �erao prestadas, en,

Tealivar, sim, realizar na ·extensão da palavra, é .é( "Sopa do Pobre", vwndo-lh,e, nosso,s voto� de cons

ora iniciada, 11m benefício de grande alcance sócio-econômico ·e de or- tante febmdades pessoaIS.
dem moral para um povo que compreende o seu dever de solidariedade
humana.

'

A legião de marginais. que lem fome ·e, de certo modo, é alirpen
tada com um prato de suculenLa sopa diária, mostra á evidência c'om0
foi acertad'a a iniciativa da A. S. C., êsse organismo que tudo procura
empr·eender pelo ,bem co.letivo, contando, por certo, com a contribuiçiio
generosa dos f].orIanopohtanos. ..

Há, t�mbém o.� que vivem, em ,e�Lado de penúria, percebendo par
oos salanos em VIa ele regra lllsufIclentes para as necessidades mais
comesinhas da vida, como acontece com' êsses heróis, sem nome gala]'
dão, que cri,am famílias numerosas. Para êsses, igualmente, a A. S. C,
oferecerá o seu prato. de sopa discreto e reconfortante, de modo a aju
dá-Ias a vencer a labuta de todos os dias.

A distribuicão da süpa, feita diariamente das 11,30 ás 13 115. na

Av,enida Ma�ro Ramos, no aI1:tigo Tiro Alemão, obedece a seguro erÍti\
no de seleçao,de molde a evll.ar a malandragem ou não contribuir pa
ra qu;e o. número de vadi-os aumente.

Aqueles realmente necessitados, que viv,em de poucas migalh'ls
colhidas a esmo e qüe não podem sequer almoçar por falta, abs'o.Jutil ;Je
meios, sem nenhum constrangimento, abeiram-se da mesa que a A,
S. C. lhes oferta para uma frugal refeic&n preparada pelas mãos rladi-
vos,as da mulher cata.rinense.

.

Sopa ou caldo as·sim lhe chamam; porém, o que se verifica é an-
. tes um ótimQ cozido, quasi di�j.amos, nn apetitaso pnchero, onde não
faltam ervas ,e legumes escolhIdos, carne de alto preço infelizmente o
cláissiCü. osso com tutano, além de -outros ingredientes' tudo isso c�n
dimentado com �ss!, tempero fluí-dico - o amor instinÚvo 3;0 próxirnü,
que brota de cor.açoes bem formados e gera o sentimento. de cooperaçfw.

meros amigos.
Ao jovem causídico, ap'resentatiws

nossos cumprimentos e votos <de
feliz 'Viag-em.

I'

I

S. excia. o Arcebispo D, Joaquim D, de Oliveira no elto s.

do Morro ds Antão, no dia da inauguração da .Ct ue;

FRECHANDO •••

Segundo as primeiras desculpas do falimentá1'i.o, os ope
rários jüinvilenses sumariamente despedido.s pelo aLl'alJiliário
prefeito Hans Colin, eram sirnples cabos pessedistas, admiti;·
dos em vésperas de eleicão! Depois. como a assel'ç.5,0 fôs·se
insustentável, as m-esmas a.dm<itidos en� vésperas do pleilo ob
tiveram do mesmo jornal e do mesmo escriha o liberalissimo>
reconhecimento do tempo, que 'serviram o municípiü. Já foi"
convenhamos, uma extraordinárIa concessão. A falta de ver

ba, 00ntinuou como desculpa! Sôbre o impôsto de bicicleta ().

falirnentário :engasgou ... E vai piorar muito, quando, passa
do um prazinho de cohonestacão, o arqui-democrático, sr·
Hans Colin começar a nomear outros operários par.a subSt,ltUl�'
os que exonerou por vingança. mesquinha, ,e morbIda. 41 vaI

ter ...
Enquanto isso os chefes udenistas, derrotados fragorosa

menle a 23 de novembro, pedem para que o sr, Ne.rêu Ramos

.seja bonzinho e faca o acôrdo! Assim, sem acucar?
.

GUILHERME TAL.

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


