
,.

Govêrno está, perleítamente aparelhado
aos parlamentares ..

ta, divulgados no estrangeiro. O
O sr, Governador do Estado re- Govêrno está perfeitamente apare

cebeu, ontem, o seguinte radiogra- Ihado para enfrentar e coibir qual
ma urgente: "De Rio, 7 - 'I'euhó a

I quer agttação decorrente da vota
honra de comunicar a v. excia, que' ção final do projeto ele Ieí n-elatívo
O' sr', Ministro da Justiça distribuiu à cassação de mandatos, que se está
hoje, à imprensa, a seguinte nota: processando. num clima de abso
"Reina completa ordem em todo o luta Iíberdade, pelos membros do
Território Nacional, não tendo Poder Legislativo, inclusive repre
qualquer fundam.ento as notícias sentantes comunistas, na plenitude
de alteração no Rio Grande do Sul,

I
de suas imunidades par-lamenta

meros boatos, de origem comunís- res".·

boatos de origem comunista a

para enfrentar qualquer agUação.
_. O
- Plena liberdade

Meros

.tI

ARRUDA RA.IOS
o MAI8 ANTIGO DUJlIO DR SANTA CATAKINA

I

J'H.rletárl.., II D. Gerente: SI11NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
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a ULTIMA OPORTUNIDADE rARA a paz
da lista de objeuvos imediatos d.

H:ussia,.· r
Lembranelo que os debates a res-

•

peito do Plano Marshall no COJ?-- Teriagresso Lerão início dentro ele. dOIS
dias, Bohlcr; declarou: -

- l�aela
que se assemelhe a êsse plano em Rio, 7 (A. N.) - Com surpreza suas demarches em São aPulo, fez
escopo e, magnitude, a!,etando as geral foi ontem exonerado do cargo

I
uma exposição sobre o .problemavidas diár-ias de míjhões de p�?- de vice-presidente da Comissão ao ministro da Asricultura e aosoas ,e envolvendo recursos de va-

. ' . , .:"
rios continentes, foi jámais tentado Central de Preços o coronel Mano prefeito do Distrito Federal, os

para fins pacíficos na história de Gomes, a noticia circulou nas prí- quais teriam aceito as conclusões
ml1ndo.. meiras horas da noite em carater do cor. nel Mário Gomes. Ontem, fi-Não acredito haver o perigo de oficial e, por este motivo, quase não nalmente foi ele recebido-pelo pre-que os Estados Umd0É' evitem esta .

'
.

rE'sponsalbilidade e voltem as coso houve tempo para se apurar as cau- sidente da Repuhlica, que se mante-
tas para o mundo exter-ior, re- sas da exoneração do presidente de ve intransigentemente contra o au-
ousando-se a tazer alguma coisa fato daquele orgão, sabido como é mento do preço da carne.
nas presentes circunstancias. A

que o presidente de direito é o 'mi- O vice-presidente da CCP disse.questão em jogo é esta: ou agimos nistro do Trabalho. -

h' t I
- -

pronta e eJicazmente ou enfrenta- que nao
.

avia ou Ta soo uçao a nao

mos o trágico es.pécLro de esten- Assim, hoje noticia-se que o ser elevar os preços.
dermos o auxílio tarde demais, fi- ato assinado pelo presidente da - "Quer dizer � disse então o
canelo sujeilos ao poster ior julga- Republica fundou-se em divergenci- presidente Dutra - que a Comissãomento ela Hislória.

as de s. excia. com o coronel Má- fracasouê .

Temos de. calcular crndadosa-
mente aquilo );lue está' ao nosso rio Gomes por sausa do preço de - "Não, respondeu o coronel
ah';ntcp'" ('1:>P'I" .J'lorérn rI·e/vemos cal- carne. Mário pomes - a Comissão não
euhrr ainda mais cu idarlosamrnte Nos estudos levados a efeito em fracas; ou. Quem fracassou foi eu3.lq,ui!o que nüo podemos Iazed'. São Paulo,' onde fora especialmente que el tabolei e lei avante as nego-Quando ás con'el(j'uências que os .

Estados Unido,; soofl'el'ão se a .�u- para verificar as condições do abas- ciaçõés sozinho. E, neste caso, só
rapa Ocidental n:m1'l'i1Igar, o sr tecimenlo de carne fim de tentar me resta entregar a v. excia. o meu
Bo'lllen disse: "O preço que vosso solucionar esse problema, coronel I pedido de demissão".
pMO teria de pagar sómenLe pel.os Mário Gomes chegou. a conclusão E assim foi exonerado o coronelrequisllos da se/gul'ant;a. excedeI'la, d f " .

tod a probabilidade num e que o re eudo produto so do- Mário Gomes.com ,a. ,

d
.

d'd .

único ano o tolal da importancia I ena ser ven I o a 7 cruzeiros no Segundo se anuncia será nomea-
quP ag'Ol'a' s·e peele para Loelo o: inverno, e 8 cruzeiros o quilo no do para substituir o coronel Mário
pl'ogl'ama de resLauração da Eu-I verão. Gomes na vice-presidência da Co-ropa - I"É' dlwidoso que, s.em o progra- I

.

Regressando ao Rio, o vice-pre- missão Central de Preços o major
ma visado, possamos sustentar. as sldente da CCP antes de levar ao Idino Sandenterg, que nessa c9mis-
liberdades políticas que têm sido a chefe do govêrno o resultado das são representa as forças armadas.
pedra angular de nO;;8a d·emocracia
e de nossa grandeza. :\Ta atual si·
tua\ão critica çló mundo .,0 plano
pro.posto oferece-nos a melh.or
o,pol'ümidade para alcançar um

mundo estável ,e pacífico. É com
toda a certer,a' a melhor oportuni
erárie e tal#/ez seja a úlLima".

Wisconsin, 7 (U. P.) - O Dopar
partamen to' de Estado dos Estados
Unidos formulou hoje a advertên
oía de que o Plano Marshall toívez
.seja a ultima oportunidade para
que se obtenha um mundo estável
e pacid'íco. A advertênota roí raí ta
por intermédio do Departamento
numa cer imónia em cornemoracâr
que ralou em nome de Marshall
ao centenário do Estado de wis-

ricanos ueve 'Ov"l' com uma total
inverdade a rienuncia do plano co

mo um ato ,-" .;""nalismo, 1101
sabe o nosso povo qu e está sendo
solicitado a fazer saci-iricf os, sem

quaiquer [locÁ v'[JBclivas de recom.

pensas e certamente sem a menor

possibilidade de lucro,
"Não podemos contar hoje corr

qualquer assísténcia por parte da
Hussia, nem por parte dos países
que lhe são politicamente subser
vientes na tareia aa reconstrucãr
eUI'opei·a. Ao contrário, sanemoe
C[ue o fracasso desse programa fi

gura num dos primeiros Iugarei

cons:u.
Disse o sr. Bon len: "Este pro

grama visa a assegurar a completa
e permanente Independência da
Europa. Aos ouvidos norte-ame-

Brigada Internacional Comunista
ROMA, 7 (U. P.) - A agência noticiosa Ansa informou esta ma

-drugada, ele Bari, que circulam alí rumores segundo os quais linha sido
consittuída uma misteriosa "Br-igada Internacional Garibaldi", na re ..

gião da Apulia, na rxtI:.t'mid��de suleste do país. Já deu ela mani í'esta
çõei< das suas at,h idudes ao ('nfl'(',llar grupos d� 'policiais e de carahi
naíros. O drê.Ptlcho da An�a não fOl'lwc8 indicações sôhre () total do'
,�O�FpvrH�r:\V� {ln",ra hrigada, mas "I' sane qur dois mil camponeses a' es ..

tão apoüindo vigol'osamenle. Acrescentou o despacho ela Ansa que a bri
g1é1ida levou a ·efeito uma pafada em Gr\l:vina, a :lO milhas a sudoeste dE'
Bari, tendo ,eaviado grupos de patrulhas em tôda a zona sob seu eO·ll ..

trole. Conclue dizendo que ::t. brigada foi cotJ,i3tiLuida pelos comLlllista�,
'l'ecebendo em seguida, outras adesões ele esquerdistas.

Impetrarão um mandato de segurança
RTO, 7 (A. N.) .- Adianta-se que logo depois que o presidenle da

República sancionar a lnj' do Cnngrpsso Nacional que regulará a pxlin
ção elos mandaLos dos repl'esentantes de toelas as assembléias legislat.i
vas elo país, os repl'·esenLanlcs, comunistas na Câmara e no Senado im
petrarão um mandalo ele segurança ao Supremo Tribuna I Federal.

É que, no caiS o, como já foi esclarecido, hão cabe habeas-corpus,
pois o mandato. de segurança é que se aplica ás hipóteses de atos in
.constitucionais.

Bloco anti-comunista
MUNICH, 7 (U. P.) - Está se preparando um movimento destina,

do a unir num bloco único todos os líderes anti-comunistas da Europa{)oidenla!.' ,

A iniciativ,a partiu de .uma organização francesa, denomil1ael�;
"Nouvelle Equipe Nationale", apoüida pelo "M. R. P." francês. e que di
rigiu convites aos Hder.es elos chamados "partido'S cristãos" da FI' a n(_:.a ,da Itália, da Bélg'ica, da Dinamarca, d;l. Suiça e da Alemanha para uma
conferência que se realizará a 30 de janeiro cOl'I'enle no Luxemburgo.Na Alemanha, os convitps foram dirigidOS a Jacob Kaiser, um do"
presidentes da União Cristã-Democrática (D. D. U,) na zona soviéUea:
a Jos·eph Mueller, presidente da União Cristã-Socialista (C. H. U.), ua
Baviera; e a Konrad Atenauer, lideI' ela "C. H, D." na zona britânica.

)-
Terceira força internacional

PAR.IS, 7 (U. P.) -- O ex-primeiro minisLro- socialista Leon Blmn
.concitou a Inglaterra e a França a organizarem uma "terceira fôrçaínternaciol).al" a meio can1inho entre o "capitalismo norte-amerieano
e o totalitarismo e comunismo imperialista soviético". Acrescentou qll(�"aguardaremos a contestaç.ão do govêrno francês". O veterano diL'igcnte '!Socialist.a escreveu um artigo nesse· sentido no \Seu diário "Le PopuIaire ", no qual comentOl:.l o disc'\.lrso pronunciado sábado passado peloprimeito ministro Clement Attlee. Disse que "tal discurso do sr. AUJeedá-nos decisivas esperanças ,de que a Inglaterra tomará parte nessair·ente". -

DepOis da cassa cão dos mandatos'
RIO, 7 (U. P.) - O deputado Samuel Duarte, presidente dá Câma

ra, OUVIdo hoje por um. vespertino sóbre a ação da Mesa quando fôl'afinal, votado o projeto da cassação d'os mandatos, declarou:
'

- "Não cabe à Mesa discutir a maneira de como aplicar a lei. Ape·sal' de tôda .lei p,ermiLir interpr·etaçõ·es ao seu texto, não permite à Me
sa outra COIsa senão obedecer ás Sllas determinações.

De acôrd� ?Oll1 o artigo 2° e o seu parágr-afo único elo projeto, SI'
aprovado, VeI'lfICado o pressupüsto que é a comunicação ao Tribnnal.
a Mesa não [em outra atitude 8enãn a de declarar as vagas existc'!ltl's
corr·espondentes ao número de re]'J'rsentanles do partido que leve !Or'U
regIstro cancelado. A .Mesa - concluiu o presidente Samuel Duarte .

�umprirá a lei cujo texLo é categórico e imperativo.

AMARILLO, TEXkS, 7 (U. P.) - Desiludido do romance com urna
€mpreg'ada doméstica o chauffer Williams, de 44 anos, escreveu um
bilhete de despedida e fêz explodir uma bomba de nitroglicerina que o
levou pelos ares. A explosão abalou a cidade inteira. Do suicida restou
apenas uma bola do exército. "Sinto que a situação me tenha levado
ao extremo, mas, se não posso tê-la, não me interessa viver".- disse
Williams no bilhete á sra. Louise Gilbert, que foi encontrado sob uma
pedra, á distância.

divergido do presidente Outra

pqlítico'Rio, 7 (A. N.) - O sr. Nereu Ra- te ontem é que compareceu á sede
mos, presidente do P. S. D., somen-) do seu partido, ali recebendo nume�

rosos proceres e parlamentares pes
sedistas.

Acordo

. ,

Como agem os udenistas no poder.
João Pessoa, 7 (E.) - O sr.

I
de assisti-lo visto LCl' ,"ido seu

Jovino Ferrei·ra ela Go-sta, do pai alvejado em dia da elei-
Jng:á. enviou ao Pr·esidente da çã,o

sem.
qual'CJuer ,prnvicl-ência

República o seguinte �eleogra- do govêrno do Estado no sen-
ma: tido de melllOrar a situação

'''Sómenue a interv,enção de desta eielade. Inimigos do pr·e-
amigos inclusive do 'prefeito feito, acusados de aLentado a
Romulo· IRangel, evitou fosse s·eu pai ·enconLravam-se no
eu trucidaelo pela policia. .campo- em .companhla do dele-
Alpelo ao ilustre 'clhe1'·e lem sen- -gado...P·eço garantias a V.
lido de que sejam of.erecidas EXlcia. 110 sentido, ele viver
garantias á minha pessoa·e nesta cidade, onde mant,enho
ao's nos·os amilgos. Industrial induslria .com cem OQJel'1ários,
nesta cidade, membro do dire- os quais se ,enconLram também
tório do Partido Sodal Demo- s·em neIllhuma garantia por
'0rátieo, 'partici!pando de três moti.vo de pertencerem ao
campanhas el·eHorais vitorio- PSD e apoiar·em integ·errimo o
sas, quando, domingo último, güvêrno de V. Exeia".
assistia a nm jogo de fute/bol,
,em companhia do prefeito pes-
·sedisla, .fui cercado pela po,[i-
cia, comandada pelo calpitão
delegado, que afrontosamenLe,
me revistou, ap·esar ele pro-
testos meus ,e do prefei.Lo. A
medida é plenamen Le pOolitiea,.
visto ter sielo eu a uni,ca pes
soa a safrer a vio.j·ência prati
cada pelo delegado, que amea
ç,a outros' correligionários do
Partido. Estamos sem nenhu
ma garantia visto aquela au
toridade ser o primeiro a fazrr
clef'orde,ns e viver habitual
mente embriagado. Estêwa em

companhia do pr,et'eitü. como

amigo pessoal, ,em lJl'UpÚciltU

O sr. Nereu, conforme noticiamos.
conferenciara na véspera com o

sr. José Américo, examinando, nes··

sa ocasião, vários problemas rela
cionados com a execução do acôr
do politico. Aliás, as conferências
do presidente do P. S. D. com o se

nador paraibano já não constituem
novidades, uma vez que são necessá
rias em face de suas atividades par
lamentares. Todavia, especificada-·
mente, o último encontro do sr. Jp
sé AméTico com o lideI' pessedista
servia para que ambos acertassem

providências para o imediato fun
cionário dos orgãos do açôrdo.
Apesar de já estarem completas as

represen'taJÇões partidárias as Co
missões previstas no esquema da

cooperação, faltam ainda os repre
sentantes dos �1inistérios no orgão
de 'Planejamento. Tudo indica, po
rem, que no fim desta semana ou

no inicio da próxima surja alguma
novidade de maior reJevo, como,

por exemplo, a instalação solene
dos trabalhos das comissões do

o 1° decenio de sua fundação, o

Instituto dos lndustriários inaugu
rou, no suJ:mrbio de Cabuçú um blo'
co de 56 ap�rtal11entos do computo
dos 128 que a mesma entidade está
construindo ali.

Compareceu ao ato o presidente I acôrdo. , ' .

Eurico Dutra que, depois se dirigiu Soubemos que o sr. Jose Amenc(}
ao suburbio da Penha onde aquele ainda esta semana voltará a avis
instituto tm:r em local 1.300 casas, ! tar-se com o presidente Dutra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Acha-se aberta nes�a Sucur�a� inscrição para concurso de Patri
or8rl0 as empre- i cante, ?evendo os CandI?atos exibirem no ato documentos que provem

d
.. i ter mais de 18 anos de Idade e menos de 30 anos e estarem quites com

888 ro OVlarlas I (I serviço militar. Os demais documentos, serão apresentados pelos can-

SEGUNDA-FEIRA
.

didatos uma vez aprovados e admitidos no quadro de funcionários.
Expresso São Oistóvão - Laguna A'

.

7 horas. ,
inscr-ição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impreterivelmente.

16Ah°toravs: ã It' 1 ltaj !
_

'Constam do concurso as seguintes disciplinas: Portuguêes, Aritimética,u - mç o aja - a - lo ho., . _ . .. . . .

'Expresso Brusquensa - Brusque _ Contabilidade, História do Brasil e Geográfia (conhecimentos gerais).
ra�xpresso Brusquense _ Nova Trento BANCO NACIONAL DO. COMERCIO. S. A.
- 16,30. hOFas.

.

GUIDO BOTT - Gerente ALDO DE ALMEIDA Contador
Auto-Viação Catarínense - Joinvile

- 7 horas. Florianópolis, 7 de janeiro de 1948
Auto-Viação Catarfnense - Curttíba

- 5 horas.
Rodcvíârta Sul-Brastl - PÔTto Alegre

- 3 horas., i
Rapido Sul-Brasíreiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TElRQA-FEtRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale.
gre - 6 horas.
Auto-Viaçâo Catarínense - Curitiba

- 5 horas
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catartnense

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Empresa Glória - Laguna - 7'1.0

e 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque _

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

raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

. QU.A<RTA-F'ERA
Auto-Viação Catar'ínense

- 5 horas,
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

ii e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas,
Auto-Viação Itajaí - Itaja! - 15 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova '.!'rento
- 16,30 horas.
ROdoviária Sul Brasil -' Pôrto Alegre

- 3 horas.
.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus portadores de titulos 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).

Ass. dos Ex-Combatentes do Brasil
SECÇÃO DE SANTA CATARINA
Assembléia geral extraordinária

De ordem do sr. Presidente, convido os senhores sócios bem comn
a todos os ex-combatentes, a comparecerem na nossa sede, á rua Feli
pe Bchmídt, 42, 2° andar (altos da relojoaria Gomes), di.a 9 de janeiro
próximo .

Ordem do dia
Eleição da nova Diretoria.
Aurélio G. Garcia, Sec. Assistência no imp. do Sec. Geral

Envfe ao seu amJgo 4Usta.tt

I
Funcíonéríos Públicos Esta·

um número da reTlsta O �A:. duais e Muni'ncipais, do mads
LE DO ITAJA1, edJ� deü graduado ao mais modesto ser

e.ada a Florian6polls, e ....

1
vidor público; inscrevei-vos na

estará contrJbnJa.do ,... As.socia�ão Beneficente e esta-
mafor difusão eultual reis preparando UJIl peculio pa-

de nOS88 tem; ra vossa famllla,

Relojoaria Progresso

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição d. Soci.dlld.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealarat6rio.

�.crit. -- Praça 15 d. Noy. 2�,
lo. andar.

R••Id, - Rua Tiradento. 47.
FO"NE -. 1468

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

mácia Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.

3 Sábado - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
4 Domingo - Farmácia Da �é\

Rua Felipe Schmidt.
10 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
11 Domingo Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
17 Sábado _ Farmácia Santo An
tônio - RUJa João Pinto.
18 Domingo - Farmácia Santo An
tônio - RUJa João Pinto,
24 Sábado - Farmácia Catarínen
se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia Catarí
nense - Rua Trajano.

o. serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita á
rua João Pinto.

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não importaI

O leitor deseja obter uma
r'e��l.. mensal, semestral ou
anual, á razão de 12% ao'ano?
Confie então os seus negóü

cios ao Crediário KNOT, á rl.l�
João Pinto n. 5, que, em com

binação com (\ Escritório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se:
gur� de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhes nos escritórios do Cre-
diário KNOT, ou nesta reda
ção..

DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTOA

FunClionál'io p'úblico
LembJ:a-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário . ou remunera

ção poderás deixar p�ra tua
-f8lIDilia, um peculio até Cr$
30.000,0'0.
Inscreve-te na Associa�ão

Beneficente.

Brusque

de JUGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sôrnente quando receber.

COMPRE

., /

�I

"--�------------------------�

MINISTÉRIO DA A,ERONÁUTICA:
QUINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS'
EDITAL DE CONCo.RRENCIA
I - Devidamente autorizado pelo'

Exmo. Sr. Ministro ela Aeronáutí
ca, faço público, para conhecimen-·
to dos interessados, que se acha,
aberta, a partir da presente data,.
a inscrição á concorrência para a'

venda de uma lancha a gazolina
equipada com motor "Tornicroff" s
com capacidade para 12 toneladas.
II - O encerramento dar-se-á no

dia 10 de janeiro ás 14,00 horas, de-
vendo as inscrições serem dirigidas
ao Sr. Comandante da Base, devi
damente seladas e assinadas.
III -'- A abertura das propostas.

será procedidas no dia 12 de j'anei--
1'0 próximo ás 14,00 horas, na pre-

sença dos interessados, na Seére-
taria da Base Aérea.

IV - A lancha em apreço poderá
ser vista no trapiche desta Unidade •.

Quartel na Base Aérea de Floria

nópolis, 23 de. dezembro de 19,t'i

(a) Nelson da Silva Fonseca _ ..

Cap. Av. Fiscal Administrativo.
....................................................

Aten�ão - O Governadqr dO'
Estado dr. Aderbal Ramos do-'·
Silva inscreveu-se na Associa···
ção Beneficente dos Funcioná·
rios Públicos Estaduais e Mu·
nleípals de Santa Catarma..
sendo regi'stado sob o n. 1.

O primeiro magistrado do
Estado, democráticamente, ín

gl'essa na As.socia�ão Benefi....

cente, com os mesmos direitos>
e deveres que terão os maís
modestos servidore.s públicos•.

Joinvile

Tubarão

Curitiba

JoinvilJe

Laguna

QUINTA"FEIRA
Auto-Víaçâo Catarinense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viaçâo CataTinense

- 5 horas,
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Tubarão

- ti horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

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

ras.

Ráptdo Sul Brasileiro - Joinv!Ie -I às
5 e 14 horas.

SEXTA-FEliRA
. Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarínense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Lazuna

- 6,3'0 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna _.

7 horas.
Auto-Viação ltaja! - Itajaí - 15 ho-

raso '

EX<presso Brusquerise
16 horas.
Rápído Sul Brastleírn

às 5 e 14' horas.
SÁBADO
Catartnense - Curitiba

N. 4 Cr$ 220.00
Marca Condor"

'Caixa. de niquei. fab,.;'cação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4.A Cr$ 240.00
Altura 16 cm. O meamo com repetição

NOlI'oa re16gio••Õo acompanhado. dOI r••pactivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM·NOS OATALOGOS -:- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

.

CUritiba•• Praça Tiradonte.,· 260·. Paraná

N. 3 Cr$ 180.00

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA>

QUINTA ZONA AÉREA
BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL DE Co.NCORRENCIA
I - Devidamente aulorizado pelo'

Exmo. Sr. Ministro da Aeronáuti

ca, faço público, para - conhecimen�
to

.

dos interessados, que se acha)

aberta, a partir da presente data..
a inscr-ição á concorrência para a

venda de dois caminhões "Ford"
,

1948, motor 85 HP, ns. BB-184575420·'
e BB-4290479 com capacidade para·
3.500 quilos.
II - o. encerramento dar-se-á no·'

dia 10 de janeiro ás 14,00 horas, de
vendo ás inscrições serem dirigidas .•

ao Sr. Comandante da Base, devi�

damente seladas. e assinadas.
III - A abertura das propostas;;

será procedidas no dia 12 de janei--
1'0 próximo ás 14,00 horas, na pre-

sença dos interessados, .na Secre

taria da Base Aérea.

IV - o.s camihões em apreço po

derão ser vistos na garage desta,

Unidade.
Quartel na Ba&e Aérea de Floria

nópolis, 23 de dezembro de 1947

(a) Nelson da Silva Fonseca -

Cap. Av. Fiscal Administrativo.

POrto

CÚTitiba

Joinvile

Curitiba

Joinvile

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasileLro - Joinvile ..,....

às 5 e 19 horas.
AutÚ'-Viação' Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Ca.tarinense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
EXpresso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto-Viação Haja! - Itaja! - 13 ho·

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horalS.
Expresso. Glória - Laguna - 6' 1/2

e,7 1/2 horas.

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

Viação
,

aerea

Fabricação italiana

Caixa de niquei

COMP/iNIBA . "'mANCA DA BAlA·
'.dall... 1171 - IN.: .. Ia ••
mC1JlmIOI 111 I.'JlUIPORUIl'

Cifnlll do Balanco do' 1944,

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

LEMBRA-TE!
Inúmeros serei. hulDUlOl,

que . já foram felizel come
tu, aguardam teu aUXIôo pa
ra que possam voltlll' á 10-

ciedade. Colabora na ea...
panha Pró' Restabelecimeat.
d. Saude do J:.izaro.

.. - .- -. e.e ar.:-

Vende-se
Uma mesa para sala de jantar.

em estilo antigo e c:lgumoa camall'

de solteiro.
Tratar à Avenida Mauro Ra

mo•. 64

Moraria
SEGN>DA-FEliRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. --ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

TEtRJÇA-FElRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
!Panai,r - 1'3,07 horas - Sul.
Cruz;eiro do Sul 112;00 horas

Norte.
QUARTA-FEiIRA

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.

QUIN'nA-F'EIRA
Panair - 12,17 horB,s - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 10,20 .horas - Sul.

I
Cruzeiro do SUl - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1-0,00 hs. - Norte.

SEX'TIA-FEI'fl,A
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - N()rte.
Real S. A. - 7,30 horas _: Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte. I
Panair - 13,m horas - Sul.

SABADO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. -·Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

...)OMTNGO
Panair -- 13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte. .

Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - SuL

CAPITAL E RESERVAS
ResponUlbilidadee
Recet�
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978:40L755.97

67.053.245.30
142.176.603,80

•

Sinistro I pago. nOIi (íltimoll li) anal

RelpoDlabilida1e.
.

•

I

98.687.816.30
16.736.401.306,20

Diretorel:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio Ma••orra, , Dr.
e Jos� Abreu.

de Carvàlho. Dr: Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

.��.- ............1')., --..... -'
Não receie em comprar Ia�ões do "Colégio Barriga.

Verde" por que ésta organiza-Ição está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

O VALE De ITAJAJ
Procurein na AgêncIa

Progresso,
. LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para decidir o Campeonato Amadorista
domingo próximo a

de 1947, Paula Ramos e Avai
partida da série de duas.

. .

. , ,"

pnmeira

Pôrto

Alegl'
7 (A. N.) - o se-!

;nad�r Getuli Vargas conferenciou
,.UOlTIlgO em S o Borja, com o sr. Jo
:sé 'Zecehio, presidente do P. T. B.

:,��g;:;t����eF��:::e d:c������ni�:�:� I
' ..

,
�;:a��o,s,;�e�l::r;�����o:l��l�iooãs�! OfERTA ESPEClll DE aNO NOVO:
'Goulart, Rodrigo Magalhães, Silvei- C $ 2 600 00-ra Santos e José Brochado da Ro-1 r_
-cha, terá a seu cargo coordenar e

'

.superlntender a próxima' conven- � ICO - MOO. VEREADOR
• ção estadual, para efeito de reestru-I i

-turaçâo e fortalecimento do parti-] i
edo. j

Entretanto, a ata dissidente, che

'fiada pelo sr. Alberto Pasqualim
-continua afastada do diretório esta-

-dual e, segundo se propala, não I
smais se reconciliará com o sr. Ge
'tulio Vargas admitindo-se venha o

I,ex-candid�to a govern_ador a fundar 1
·.novo partido, caso nao passe para i 1
Tum já existente. J I
�Possuiam armas I
f:de guerr,a

São Paulo, 7 (A. N.) - As autori-
-dades do Departamento de Ordem REUNEiM-ISE H,oJE OS DIJRIIGEN- F- F C. �Politica e Social acabam de realizar 'l'iES DOS .cLUBES DFJSlP()IR'l'lV,oS ígueírense • .DESTA IGAlP.1TAL
.mais uma diligência nas oficinas do Com a finalidade de estudar me- ,�'... _,

jornal comunista "Hoje". Na busca dirias que na prática possam soer- GONVOQAÇÃO
-cntão procedida, o delegado Lou- guer os desportos locais, e, também De acôrdo com o ,pal'iágrafo prí-
-sada Rocha encontrou ali, escondi- deliberar sõbre as próximas eleí- meiro do artigo 53 dos Estatutos

-da, uma pistola marca "Bereta". Na ções dos dirigentes da FlOD, reu- ficam convocados os senhores mem-

nem-se hoje ás 15 ,horas' na -séde
I
bros do Conselho Delíoeratívo elei

".ocasião se encontrava presente o do Avaí Futebol Clube na p·raça· tos para o quatriênio 1948-51 para
deputado comunista João Talbo 15, os presidentes dos diversos clu- o fim de, no próximo dia 10 do cor-

".cordoniga, que muito. surpreso com bes esportivos ..Com grande satís- rente, ás 16 horas, se proceder a

"a ação da policia, declarou não fação, a crônica espor-tiva ver íí'í- eleição e ·posse ímedíata do l'resi-
cou desusado movimento no meio dente, více-Presidente e 1° e 2° Se

·.existir mais nenhuma arma nas ofi- dos ,par,edros dos nossos clubes, -8 cretários do referido' IGons,eLho bem

-cinas do orgão vermefho, Entretan- dado o entusiasmo e a vontade de- como ainda a eleição do Presi'dente
-to prosseguindo na diligência, aque-' desportos catarinenses, é com ple- e Vice-Presidente, Conselho Fiscal

, "Ia autoridade fez abrir um cofre ali na certeza que os 'que trabalham e Comissão de Sindicância da DI-
na imprensa asseguram a grande retoria do Clube de acordo com a

·,existente, onde' foram encontradas vitór ie- dos desportos neste anc letra b do artigo' 54 dos citados Es-
.outras armas de guerra, inclusive de 1918, Resta agora que nessa tatutos.

4:onsideravel quantidade, de eartu- ieunião, tão auspíciosamente mar- Florianópolis, 5 de Janeiro de

«chos. cada, os responsáveis pelos destí- 1948.

d
nos dos nossos clubes formem um Sa1va,to Vieira, Presiderute

Após as formalidades e praxe, bloco coeso e possam defender e Assembléia Geral.
·'foram as �rmas e a munião encon- f'uturo dos desportos catarínenses _. _ .

'(radas removidas para o Departa- já praticando medidas saneadoras

;.mento de Ordem Social. como também escolhendo para di-
rigir a mentora desportísta côncíos
de súas responsabí lídades e com

muita vontade de tranalhar.

Federação 4UéJica
Vatarineose

CONVo.CAÇÃO
Tendo em vista o que preceitua

o parágrado do Artigo 30 dos Esta
Lutos, e, aceitando a renúncia ·a.pre
sentada pelos membros eleitos pa
ra o Consejho Julgamento senhores
Walter Lange, dr. Oswaldo Bulcao
v íana e major Antônio Lara Ríbaa.
convoco as entidades ,e clubes nua
dos para uma sessão de Ass-embléia
Geral no 'próximo dia 9 do corren·

,,_...-.·....·.-__.,.-.-.-••8 ••.-.-.-.-.,-.-_ •• ., te.ás 20 Ihoras na s·ede social, rua

41lub R .-IVO Jurl·scoDsulto' João Pinto n. 32, nesta ca.pital.
:;tJ e· ec·rea

.

afim de serem eleitos os novos

Amigos da On"ª italiano ,,�:â��os do conselho de julga-

\]
R 7 (A N) C Florianópolis, 5 de Janeiro de

NOI'I1E HAV.MANA 10,. •
- amo era es-

1948.
,o Clube ,Rem.eatilVó "Amigos da perado, chegou a esta capital, o ju- OSlcar Cunha, presidente.

'Onça", que já proporcionou inte- risconsulto italiano Maximo Pillotti, .. . .

ressantes f.es·tas sociais realizará procurador geral da Corte Suprema F Imais uma animada n6.ite de ale· nr!!m eX"U �O"
gria, no próximo sá'bado dia 10 nos

do seu pais que se faz acompanh�r 'U' «li II' � i1

amplos salões do Lira Tenis 'Ulube. do sr. Adolfo Maresca, alto fundeJ- Peiping, 7 (U. P.) - 'Despachos
Reina g-rande entusiasmo por nário do Ministério das Relações de procedência chinesa nacionalis-

'esta ,{,esla, ,pr'Bvendo-se que será Exteriores. ta admitiram que as tropas comu-
I

.muito concorrida.
_.

As mesas estão á venda na Re-
,o procurador Máximo :p,illotti nistas penetraram até as vizinhan-

lojoaria Moritz. veio, como já tivemos ocasião de ças orientais de Changchun, capital
Traje: esporte. antecipar, tràtar da liberdade dos isolada da Mandchuria, mas alega-
_---o bens dos italianos residentes no ranl que dali. foram e.xpulsos.

Vende ..se nosso país junto ao govêrno brasi-
• ...........•

leiro. A pesar de assediado pela UM ANALFABET,o

reportagem o ilustre jurisconsulto é um cego. Não deixes teu amigo
italiano não quis fazer nenhuma I

D3 ceguei_ra da �gnorância. Dá-lhe

1 ;- I a luz da mstruç?,o, leva'Thdp-o a um Idec.araçao. curso de alfabetIzação de adultos.

�Nãfrse reconciliará
'com o senador

.,,"

'Reinisch S./A.

I

,COM:8H,m,o E INDUSTRIA D.h:
MADE.UMS

Acham-se a dispOSição dos 51'S.

"acionista, na séde social, os do
.eumentos a 'que se· refere o 'artigo
'''.99 do decreto-lei n. 2627 de 26 de

-.setembro de 1940 ,referentes ao

'período de 1946-1947.
Sidnei Nocetti - Diretor Pre

-sídente,
...._.- _-••_-••••-- -O)" -."

1lndnstria, Comercio
-e Seguros Knot SIIA.

AVIS,o
Acham-se a disposição dos 61'S.

.eaoíonístas, na sede social os do

.cumentos referentes ao período de
1940-1947 a que se re,fer,e o art.
'99 de decreto lei n. 2627 de 26 de
.sctomoro de 1940.

Hajaí, 2 de Jllineiro de 1948 .

Sidnei �ocetti - Diretor-Gerente

Um bar bem ..afreguezado,
''.no c.=ntro da cidade. Tratar
"nesta R'idação, .,à tarde.

realizarão

iCnntínúa a luta
Atenas, 7 (U. P.) - Informa-se

que os guerrilheiros que atacaram

Konitsa, foram desalojados das ele

vações ao redor de Bourozani, a

ponte que fica ao oeste da cidade,
e que as tropas gregas estão atra

vessando o rio Aoos, com- o fim de

cortar a retirada dos rebeldes pa
ra o monte Grammos, ao nordoeste.

Os despachos dizem ainda, que a a

tilharia dos rebeldes está atirando
contra as tropas de engenharia que

tentam restaurar a 'ponte esfran
tegica de Bourozani; mas foi silen

ciada 36 horas depois, e há sinais

de que a referida ponte fá
está em uso. Informa-se ainda que

na area de Philiates, ao sudoeste,
as unidades do Exército estabelece

ram contato com as forças rebeldes

que se movem naquela região.

, \ Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA BASTOS & 0IA.

ás 7,30 horas
Sessão Chie

UM PASSEIO AO S,oL

Conferência Interna
cional do Trabalbo
Rio, 7 (A. N.) - A Comissão de

Imposto Sindical, que ontem tinha

nega-do. por cinco votos contra

três a representação do Bra

sil a Confer,ência Interamerí
cana do Trabalho a realizar-se
no proximo dia 10 em Lima, no Pe

rú, concedeu. hoje, por unanimida

de, o crédito de 270 mil cruzeiros

a fim de que as entidades sindicais

do país possam participar daque
le conclave. Nossa delegação embar..

cará depois de amanhã.

!
.i

Felipe Schmidt, 2 -' lo andar - Florianópolis

C,oM: Dana Andrews - Richard
, Conte

No programa: Imagens do Brasil
8G - Nacional Imp. Filmes:_ A
Voz do Mundo - Atualidades

Preços Cr$ 4,00 3,00 2,00
Censura até 14 anos.

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
LUZ DOS MEUS ,oLH,oS

C,oM: Celso Guimarães - Grande
Othelo :- Cacilda Becker - Silvio
Caldas ·Manoel Pêra

Dr. l!Iario Da Campora
Cirurgião dentista

Atende exclusixamente com

hora marcada
Rua Trajano ne 25 - Sebo

Florianópol is
Diariamente da. 9 às 12 e

das 14 às 17 horas

No programa: Imagens do Brasil
n. 89 - Nacional Imp. Filmes

Preços: Cr$ 4,00 3,00
Censura até 14 anos.

ponha o seu dinreiro a ren ..

der juros, comprando ações do

Colégio Barriga-Verde.

DENTISTA

Ninguem se
interessa
Salonica, 7 (U. P.) - o coronel

Abdur Khan Rahim, delegado do
Pakistão na comissão especial" de

investigação nos Balcans, declarou
aos jornalistas que, nas circunstan
cias atuais, é impossivel á comissão

cumprir com as suas obrigações.
Acrescentou que a comissão não

está em situação de conciliar as di

vergências nos Balcans' e resolver
os problemas da repatriação, quando
somente um país quer cooperar:a
Grecia. Aduziu que, entretanto, a

comissão não se deterá diante dos

obstaculos tudo fará para domniá
los tal for passiveI.

,oDE,oN - AMANHÃ
Só RESTA UMA LAGREVIA

A situação na
Polonia
Cidade do Vaticano, 7 (U. P.) -

Chegou o Cardeal Hlond, "arcebispo
de Varsovia. Nos circulas do Vati
cano afirma-se que ele informará
ao Sumo Pontífice da situação da

Igreja Catolica polonesa.

A.proxime.se ma.Js de seae

amIgos e parentes envl8.D.fi·
-Ihes um número da revista O

ar VALE DO ITAJAt, edição de-

,(i\f
"

/)tI#SIl /

'llLtfSIJ/(ERE/IIlES
�rt7rblS1IIt?/Í'Saf'!eredHfs

.

De acordo com os imperativos do

razõo, do ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidas, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2:. Falta de regras, regras
atrozados suspensos, deminuidos
e suas consequências.

VAUMART I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO. DIA 10 (SÁBADO)� SOIRÉE COM INICIO ÀS
21 HORAS; DIA 17 (SÁBADO), GRANDE SOIRÉE CARNAVALESCA, COM INICIO

ÀS 22 HORAS; DIA 25 (DOMINGO), SOIRÉE MlGNON ÀS 20 ,30..

LIRA TENIS CLUBE:

'MOVIMENTO EM FAVOR DOS

••• ESTADOS UNIDOS DA INDONÉSIA
S. H. I. - Informam de Bandoeng,

Java, que o comité executivo da

"Indonésia Seríttat" (Indoriésia

SEGURANÇA-LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ
Serviço a bordo atendido por COMISSÁIlIAS

NOVO HORARIO ,«REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

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

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

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

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

Cia.. Continental de Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924
INCENDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado e Reservas Cr$ 6.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,::w
SÉDE (Rio de Janeiro) WJCURSAL (São Paulo)

�v. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da iVIis&ricordia, 23 - 10° ando
T.eleg. "CONTINENTAL" T·eleg. "CONTAL"

AGENGIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Avacias nas Principais Cidades do País e do Exte

irior.
.

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida
Id,e de P'LORIANóPOLTS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se-
nhores, t ;

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

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurai 51/t a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

BáDCO do Distrito Federal S.l.

I
CAPITAL: CR$ 60,000,,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

. Rua Trajatrlo, 23 • Florianópolis
______ 1

Balanços e crianças
Próprios para jardins ou áreas, podendo, também, ser

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

ótimo presente de Natal. - Fábdca
J'oão Pinto n, 44 - Fone 1.134

j

Reinisch - Rua

Penitenciaria do Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co

mércío <8 produtores interessados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Plor íanópols, 18 de Dezembro de 1947.
IVO C6RTE

SENHORITA!

,Empreza de ueveuaçee
CHERE

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte ce suas mercadoria.

Agentes em Florianópolis CARLv:S HOEPCKE S. A..

-

'-��---'--..
"-

1804 OPORTUNIDADEtI Dr. lmdolfo A. G e
" I para quem tem muUo

Pereira ou po._.co dinheiro
Advogado e Confabilista Deseja empregar bem seu

Conlltituição de lociedade.. capital a juros compensadores
Planos contabeilii •• Organiza- de 8, 10 ou 12 por cento?

.

gõe. -- Pareceres e .erviçol Procure hóje mesmo .O
correlato.. .,.

d
Rua Gol. Bittencourt nO, 122. Departamento Imobillano f

Florian6poli. CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãr
Da. 17 hora. em dia�t.. Pinto n? 5 (anexo a redação

de "O Estado"), que tra

balhando em combinação com

VFNDE-Sr
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRI(

L A. L. ALVES, firma espe-

sofá cializada com vários anos de

pratica no ramo, poderá ore

Rio recer-lhe a máxima garantia
e efieiência nos negócios que
lhes forem confiados.

E DE"

..

FERIDAS:
.

iÚ�UMÂTÚ;MO
.

E
..

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de· Nogueira
Ja,d ;\ne iro � ·�������·l�!·éi�:���.�· �. � .��� ���;.C.��ãO.== �����.���t.�
Trabalhando. lambem em

melhor me ser�:
- Tiradentes,

Serraria Delamberthortas e

qumtaes.
oferece

1'"
: .

seus serviços cobrando por
dia C·R$ 30,00. . Empregue bem 6 seu dinhei
Enviar recado pelo tele- 1"0, comprando ações do "Colé .

A V I 5 f� 1536.. gio Barríga-Verde" •
.,___

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA} BOM NE'GOCIO
�ODOIS os PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESl! ,

REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE . ACORDO COM O DE- para quem .possue ele· Cr$ 10.000:00 ate Cr$ .100.000,00 re.nda
CRETO-LIDI 7.930 AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE I certa de 10 I· ao !,no com receb!,mento de t uros mensazs.

Q e t d f . \

.

' í� Irdorrnações nesta redaçao. " .

u iremos que o os. açam
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. I _. . '_' _ - - - parte do quadro SOCIal dos

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES I A nossa Capital vai ser dota

'I
Camisal, Gravatas; Pijame« componentes do "Colégio Bar

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI I da de �ajs um p,stab�lecimen�� Meia. dai melhores. peles me-I ga-Verde". P2r is�o,? paga
DESTA .CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFII de ensmo e este sera o "Cole- norea preçElI .6 na ·CASA MIS mento da açao e feIto em ii
'CIO AMÉLIA NETO. elo Barriga-Verde". CELANEA - R"..,C, Mafra. I prestaeões,

Unida), organização recem-Iorma

da, destinada a apressar o estabele
cimento dos Estados Unidos da In-

I
donésia em bases federais e demo

cráticas, acaba de realizar sua pri
meira reunião oficial, após o en

cerramento da Conferência de Java,
que durou cinco dias. O Comite tem

recebido muitas demonstrações de

simpatia com relação ao apêlo por
êle feito a todos os indonésios no

sentido de que correm fileiras pa
ra a execução de seu objetivo, prin
cipalmente provenientes dos estados
autonomos recentemente estabeleci
dos e que serão unidade a fazer

parte da federação, tais como a In

donésia Oriental, Bornes Ocidental,
e Sumatra Oriental. O Comité está
recebendo também muitos protestos
de apôio de lideres indonésios que

antes eram a favor da causa da Re

publica da Indonésia.
................................

00 RNÇAS NiEBV�·U.hl
r:l'Ilm 0111 prolfruaOfi! til'!. Bdid....

�'lI)Je. IM doeoÇ'H nervozu, (,Ii'l.I!ll!uh
n1útclu em tem,o, aio .al.. JlM
leUamt'ute remediáveill. O cam.ti,,1.
>t!!mj). trato da iporinela. Ilé ,CIiIi'J
f'1"$!al4Uear 011 in4iliviillos .fetA••• d.
_ tlllIIfermhlatiea. O SeIWlco R.
!I0.1I1 1115 DoenCllUt meDia. 1!1.,&14
4. IUS .ABlnllatórl., filio ate.iú sr..
:!!Utllilllilote �jJ tioentlllG :non_" �.
'i<"'�"", Iit� 1It'!il. DIilO4IIh,", U. !I1Iu f

O TESOURO
***

..

. .
. ..

LEIAM A REVISTA
e VALE DO ITAJAI

.... � • .. .. .. o'. .. .. .

Vende-se

Da instrução está ao aloanee
de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

.

Uma sala de jantar, 1
e duas poltronas.
Ver e tratar a Avenida

Branco 99 •

ótimos lotes de terrenos

Sit�Iados' à rua Delminda Silveira n.
' '1

! próximo à Penitenciária do Esta 0,
distante do centro apenas 10 :tni
nutos de ônibus, e servido pelas' li
nhas da Trindade, üemítérto e

Agronômica. Lotes de 12 x 30 pas
sa a rode de agua e luz, Propr íe
íárío : Edmundo Meira.

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

FONES 1199 e 1479

......
,

-

TINTURARIA 'l
Só a "CRUZEIRO"

dentes, 44

• • .. • .. .. .... .. o· .. .. .... .. ......

Tira- ,

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR; Se o que !lle

latere.sa é, realmente, �a providência.
,&1". endireitar o Que cati..er eT'rad4" OQ

!l>U" que aÚ!Urm> falta Dio ae repita: a

NAO o eaclndalo' que a lua reclamaçl8
... lIueiu �r' vil' a cauaar. encaad
ue-a , S1l;C(;;AO lilltCLAMAÇOW:S.
de O ltSTADO. Que O cuo __i lNade
,.."" demora ao eonhecimento de ,a...

de direito. recebendo. ... lo uma lafor_
.

cID do reaultado, embora em ai...... n·
.100 ..ao .eJ..... publicad"" .em lO •.w..

� __ a l'I'ovid'Mlt"�.

voes PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Resta
belecimento da Saude d.
Lázaro.

. . . . . . .. . .

Para as pessoas de fino
paladar Café Otto é

sem par.

ARNOLDO SUAIREZ CUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro
Ilssionad

Rua Arcipreste Paiva 17

••••••••••• q •• • ••••••
, A ultima creação em refri-

LENHA A DOMICILIO gerante é o Guaraná KNOT
QUANTIDADE CERTA E PREÇO EM GARRAFAS GRANDES

úNICO Preferindo-o está
FONES 1.199 e 1.479 acompanhando a moda.

o Sahão

"V".. 1.\1)1ft
WETZEL INDU8f.rRlkL-JOINVIIJJ�E (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO--Programa· para o mês de Janeiro
_DIA 11 •. DOMINGUEIRA. INICIA ÀS 21 HORAS. DIA 18. DOMINGUEIRA. INtelA ÀS 21 HORAS. DIA 24� S. Á B ADO.

:SOIRÉE CARNAVALESCA. INICIO ÀS 22 HORAS .

..�......._._._-.-._._,._.,._._---_._._---_._-_".-.,--..._......._._._._....----;.--...- ...._....-_.•.•._._._..._� ,,_......_._,._._. ..-......,._.. . .._.._.........._._..�.._�._-_....._._.._....,._._._.._..._._._....._._-.-_._._._._._._...,.._._---_._---.._......�."".",.....,

Importados diretamente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farmaceulícos e aos hospitais
Comunicamos que eGltamo. recebendo uma importação direto

,.tios E.todo. Urudoa, .dos nguinte. artigos:
Filme. para. Ráio. X, em diverso. tamanhos. \

Almofadas e travesceiros de camara de ar, de borrocha -- Dedeira. e

capotinholl higiênicos. de borracha.
Luva. para cirurgia. ,

':Cubai, comadres, irrigadorel, canecal graduadal, compadrei, funi.,
em ferro batido, esmaltado,

IE diverlos outro. artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
.. Sociedade Materioill e Instrumentos Técnicol -- CientificoI Ltda,

Rua Concelheiro Mafra,' 54 -- Caixa POlta!, 148,
T'llegrClma.: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

v
' TECHICOS

O Brasil para seU

desenvolvimento

nec-assita de técnico.

em todas as

profissões

Y'

).,ivros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Ruâ Deodoro, 33 - Fpolill
Atende pelõ Serviço

Reemh�lllo Pcs tot,

QUU VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
. PROCURE

Alfaiatarial':'
\

A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

Transportea regulares de cargas do p
ô

r t o oe

s10 FRANCISCO DO SUL para· NOVA. rOBI
Informações com os Agentes

F'lcr lenôp olie � Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End, teleg,
Bão Francisco do' Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

�.,:;,��D':.:i����;siD��IMaquinas de escrever
s. H. I. - Informam de Amster- a II

R 'I rIdam que a .Rainha Guilhermina j
. ft 111 aacaba de receber o diploma de dou-l ,U �

tor em Direito "honoris causa", da
'

Universidade de Louvain, na Bél- Recebemos a primeira partida de máquinas, diretamente
gica, numa cerimônia simples, no da Fábrica ROYAL, nos Estados Unidos, nos seguintes tipos e

Palácio Dam. O "Rector Magnifi
cus" da Universidade, H. van Wa

ayenherg, e o Professor F. Collin,
conferiram a distinção em reconhe
cimento dos "esforços incessantes

da Rainha para fazer prevalecer a

justiça" e porque ela é "um dos re

presentantes jnais eminentes da

instituição monárquica". A sobera
na exprimiu sua gratidão pela dis

tinção que lhe foi conferida "pela
mais antiga universidade dos Pai-:
sos-Baixos". "Nossos povos foran

lado a lado nas novas lutas "pela
restauração do direito, da ordem e

da prosperidade", declarou a Ba
nha Guilhermina.

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

QUANDO TEUS flLHO!
te perguntarem o que é

om lázaro, dize-lhe. qae ,
11m enfêrmo que poderá re

cuperar a Rode co� .. te.
Ruiiio.

Universidade para Extrangeíres
em Perugía [ltalia]

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 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programa A
dos cursos que serão desenvolvidos pela .

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGE1ROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:
de 1° de Abril a 30 de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 1° de Outubro' a 23 de Dezembro.

, J:.I".-_._._-_-_._-_-_...-_-_-.._-_-.-......__-.-.-_._....-_._._-_-_-_-_-_-_-_._-_-_-_-_-.- -_-_-_-.._.

DAT.ILOGRÀ F,IA
Correspondencia
Comercial

DIREÇAo:
.:Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (A1I \I lU." 0, 65

Bnestesia pelos· gases

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

.....

SI CONSEGUIoRES
Que um teu amig.o.ou cenhe

cido analfabeto frequente um cur

so noturno para aorender- a ler e,

a escrever, prestaeás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou G:\lJl)O Escolar São
José.
•••••••• 0 ••••• •••• ••••••••

MONUMENTOO NA HOLANDA EM

MEMóRIA DOS MEMBROS DÁ
RESI'ST:eNCIA"

S. H. L - Informam de Amster

dam, que onze urnas provenientes
de onze provincias holandesas, con
tendo terra embebida pelo sangue

que correu pela execução de

membros da resistência holandesa

pelos nazistas, quer pelos combates

intensos, foram colocadas no monu

mento de guerra provisório, numa

cerimônia impressionante. Os de

legados das provincias colocaram
as urnas .no monumento, em pre

sença da Rainha Guílhermina, Prin
cesa, Juliana, seu marido Príncipe
Bernhard, e autoridades civis e mi

litares. A Rainha, a Princesa, Julia
na e o Príncipe Bernbard, .deposita
tam coroas aos pés do monumento.

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

NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS
PASSOS

Terreno
Vende-se otimo terreno com

lrx38, sito à Rua Irmão

Joaquim. nesta capital, por
preço favoravel. Tratar na

Alfaiataria Cs rione .

RUa Tíradente!

Ciclopropane, protoxido de azoto, eter, carbogêneo e oxigêneo
, terapia.

:,Ioderníssimo aparelho Heidbrinck. Já em esplêndido funciona
,men'').

Anestesias completas a Cr$ 250,00 e 150,00.

tamanhos:

M. M. 11 carro 93 espaços

1\1. M. 12 carro 113 espaços

M. M. 14 carro 133 espaços

M. M. 18 carro 173 espaços

Portateis

Hilchado &: (ia.
, Distribuidores em Santa Catarina:

'

. Rua Conselheiro Mafra, n. 54 - Telegramas:
FLORIANóPOLIS

"Primus"

I VENDE-SE FECULARIA
LO'COMOVEL WOLFCASA E TERRErvO

Rua Nova Trento, 51. Ve'nda-se, juntos ou sepo-
••• ' ••••••••.••.•.••....•••

,/radóS,
uma. instalação com-

T pleta. para fécularia. e um

, erreno 'locomove�WOLF de 34 H.� ..

.,
. Informaçoes com Prccopro

Vende se um
.. sito a Ave,:uda Lima _ Içara. _ Mnnicipio

Hercilio Luz, distante 5 mmu-
de Cresciuma.

tos da Praça 15. Tratar a Rua

Felipe Schmidt, 33.
'

.

'

COMPRA-SE
Uma casa até o valor de

Cr$ 100.000,00. Localisada em

ponto central e de constru

ção recente. Oferta por es

critO para esta, redação.
. . . .. .

..

ENCERADOR
Telefone 1447

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

o "Colégio Barriga-'Vlerde'�
está construido o 'seu malesto
so prédio e necessita de sua

valiosa colaboração.
...................................

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI Rádioll R; C. A

Victor. Válvula. "e Disco ••
Rua Conselheiro Mafre

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de eataetnenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
bandeira.

Fábrica de Artela ..

tos de Couro

............ "'.�.o ..••••••••
�

Apressando-se em dar seu

nome para delegado da' Açiáo
Social Catarlnense no seu quar
teirão, v,s, já estará fazendo al

go de utíl, EspeciaUlto. em arreamentos.
malal, postas, chinelos e taman

COEI, procura repre!lsnta-ntea ca!nil-
lioa'.ldos paro este Estado.

,

Os interessados queiram ..e dirigir
a Canrobert de F. Nevea , RU,Q
Comendador Menoel Pereira n. 177,
Poeto Alegre.

_

-,-

A GRANDESA DO BRASIL
Depende da ínstrucão de seus fi

lhos. Fa.zei com que todas as pes
soas analfabetas frequentem um

curso noturno e tereis conãríouído
para o progresso do Brasil. Escola
Industrial ou Loja Maçonica. ..

..

Inscreve-te na Associa�iáo
Beneficiente elos Funcioná
rios Públicos Estaduais e llIu

nicipais de Santa Oataríua,
Três cruzeiros mensaes

dez centavos diál'i'os e estarás
preparan,lo um peculío para
tua famllla,

Aumente o Capital do Colê
gio Barriga-Verdlt, afim de

que possamos construi-lo, Ins

('fl'e'rendo-se, hoje mesmo, no

seu quadro social de compo
nentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por Edoard Helsef - Copyright preencher as falhas crueis que a

do. Serviço Francês de informação guerra lhe deixou. Nos combates,

Trinta meses após a capitulação ou nos caminhos do exato, tão fe

do Reich Hitlerista, um número rozmente bombardeados, na exe

relativamente considerável de ale- cução dos refens e dos resistentes,
mães encontrados nos campos de ou na morte lenta dos campos de
batalha foram feitos prisioneiros. concentração, perdeu, entre civis.

As complicações politicas que e militares, mais de 1.000.000 de:

tem atrasado o tratado de paz seus filhos. Recebe, pois, gostosa
são a causa principal dessa ano- mente todos os que lhe tragam,
malia. Há muito tempo, aliás, que com toda a liberdade, o concurso

os aliados vencedores se anteci- de seus braços.
param, na prática, a uma situa- Poucos deles, naturalmente são

ção juridica que não pode deixar trabalhadores especializados, ou

de ser estabelecida a prazo mais poderão exercer um emprego téc
ou menos curto . As libertações nico. Mas constituem excelentes

prosseguem-se regulamente e elementos de mão de obra, labo
ritmo tende a acelerar-se. Calcula- .ríosos /e disciplinados e muitos,

II se que, nos primeiros meses de sobretudo, estão bem preparados
1948, em qualquer hipotese, ne- para os trabalhos agricolas.
nhum ex-soldado alemão estará sô- Parece, pois, certo que grande:
bre solo françês, pelo menos con- proporção dos prisioneiros liber
tra sua vontade. tados ficarão residindo na França

I Mãs nâo' se verifica entre eles definitivamente, acabando por pe
a mesma Impaciência, o mesmo dir sua naturalização.
desejo de regressar á pátria. É uma prova, antes de tudo, de-
Muitos foram mobilizados quasi que são humanamente tratados.

crianças, antes de terem começa- Não sofrem, portanto, as conse

do o aprendizado dum oficio. Não quências dum ressentimento que
têm, em seu pais, nenhum inte- seria legitimo depois duma série
resse profissional. Em muitos ca- de agressões. A facilidade com que
sos, a cidade que habitavam foi se adaptam ao clima moral duma.
destruída completamente. Nada os nação, pintada por seus chefes
atrai ao berço natal desaparecido, com as mais odiosas cores, é uma

mesmo razões de familia. Orfãos demos-tração clara de que o' ódio;
e solteiros, literalmente sem eira anti-francês, não é inato, nem es

nem beira, sentem-se írremedíavel- pontâneo, mas sim o produto aro.

mente desenralzadis, tificial dum envenenamento Si5-
Andaram muito tempo através da' temático. E que argumento deeí-.

Europa, primeiri como soldados vivo contra as teorias delirantes.

vencedores, depois com combaten- dum "racismo", que alguns, na

tes extenuados duma causa sem Alemanha, e mesmo fóra dela"
esperança. Tudo isso constítuí ho- procuram ressuscitar?

je um verdadeiro pesadelo que Cento e cincoenta mil alemães.
eles procuram esquecer. Muitos pelo. menos - porque o recruta

deles não se sentem tentados com mente continua e aumenta - vão
a perspectiva dum lar, onde não fundir-se lentamente na massa

'encontrarão senão privações, a- francesa. Se eles formarem um.

margura.: miséria, isolamento. E rancho à parte, como tem sucedido
não devemos esquecer os que pro- frequen1:Jeunent�, esperemos que
cedem de regiões do leste, hoje seus filhos não se distingam do

incorporadas á Polonía, Para eles, conjunto dos outros cidadãos,
o. regresso á, pátria seria ainda porque a força de assimílação da

uma espécie de exilio. França é realmente incomparável,
Todas essas causas contribui- E a aventura desses prísionetroa

ram, decerto, para decidir 150.000 libertados, mas pacificament€ ab

alemães a aceitar a oferta que sorvidos, não térn qualquer coisa
lhes foi feita de permanecerem na de simbólico? Chegaram aqui para
França como trabalhadores livres. 'conquistar o solo francês. E final

Sabe-se as di�tculdades que a- mente foi o silo francês que os

tualmente atravessa a França e conquistou.
quão severas são as r,estrições nes-

te país, mas toda a gente tem a

consciência de que o tempo de va

cas magras é provisório e que não
se podia prolongar indefinidamen
te. Por outra parte, a escassez de

gêneros alimenticios se faz s,entir
realmente nas grandes cidades.

Ora, a maioria dos prisioueiro.s de

�:�e: f�e�a:��� �l;�i: ���,estrangeiroscerto se /T�em a Alema-
nha. Pof outra pãfte-;--sab.�1p._ que . Pa:is, 7 (U. P.) - O ministro dOr
se

fixarro
num país, cujo_

restã:be:::.!Intenor,.
Jules M?ch, aconselhou os

lecimen o consideram fatal e· tal- estrangeIros a nao se meterem nall

vez pró imo. . manifesÚlÇões e protestos' do povo
A França necessita de' mão d:e frances ou a deixarem o pa!Ís. Na:

obra pata se levantar de suas rui- sua comunicação lembrou que, du

nas, restabelecer sua produção, rante as greves do mês passadO'..
"uma grande proporção" de estran-

COD�elbo Nafll·onal geiros figurava entre os presos pOil/"
i't ." causa de ataques á Policia, inter�

COMUNICAÇÃO N. 3

do Tr�b�lbo ferência na liberdade do trabalhoLevo ·ao conhecimento dos -senhol'·es associados que, a diretoria, em -

1.11 U
sua: última 'reunião, -resolveu autorizar a portaria do Clube a exigü', e bloqueio do tráfego. Declarou eÍe

f't d 'd t'f'
- ruo, 7 (A. N.) - Está sendo es� "F Ih bquando necessário, dos sénhores a'ssoci'ados, para e el o e I en I Icaçao, que a rança sempre aco eu em

o talão de quitacão mensal. tudada a reforma do Conselho Na- os estrangeiros que procuravam asi-
Comuni0o, outrossim, que a compra de mesas para a,s fesLas rJ�, cional de Petroleo. Segu:ado consta lo por motivos politicas e que decarnaval, somente poderá ser feita, mediant!3 a apre-sentacão elo recibo do respectivo anti-projeto, .figura a

do mês de' fevereiro. veriam respeitar a ordem publica
JQsé Antônio de S. Thiago, Secretário-gemI. extinção da comissão executiva des-

no país. O govêrno, tendo decididQl
se orgão, sendo ampliadas as atri-

a manutenção da ordem nas ruas�
buições da presidência. O Canse-I não tolerará qualquer participaçãOl
lho passará a ter a faculdade de: de elementos estrangeiros nas de
conceder licença para lavra e ex- �ordens".
ploração de jazidas. Cogita-se tam

bem da criação, de um quadro de
finitivo de servidores que deverá
ser acrescido dum lugar de secre

tário geral, de administração no ga
binete da presidência.
Tambem preve a elevação dos

vencimentos do respectivo presi
dente, que passariam a ir de 12.500
cruzeiros, e da gratifiqlção que se

ria de 5.000 cruzeiros.

=

Como age ii oposi
ção em Goiaz
Rio, 7 (A. N.) - O senador Dário :

Cardoso recebeu o seguinte telegra
'ma:

"Rio Verde - Goiás - Na Çlua
lidade de presidente da Camara Mu

nicipal da cidade de Quírínópolis
Estado de Goiás, levo ao conheci
mento de v. excia. que a policia es

tadual' vem servindo de instrurnen-

,---------------.....

JOBEL CARDOSO e

SENHORA,
pàrticipam aos patentes
e pessoas de suas rela
ções o nascirnen to de sua
filha JANE, ocorrido na

Maternidade de Floria
nópoJis em 5 1 - 948.

Prisioneiros Franca
9,

.alemães na

Continua O ESTADO fazen
do distribuições de valiosos li
vros, inclusive romances mo

dernos, en rze as pessoas 'que
constam de seu cadastro so

ciel.
As pessoas que ainda não

heiam preenchido o coupoti
que diariamente publicamos to a odiosas e revoltantes vingan-
poderão faze-lo. agora, habi- ças politicas, após sermos vencedo- . ..........•

litaado-ee, assim, a concorre- res nas eleições municipais, tendo

ram a tão interessante inicie- havido ontem, grande conflito no

tiva realizada sob o patroci- garimpo Mateira daquele Município,
nio da LIVRARIA ROSA, à motivado por violências policiais
Deodoro n. 33, nesta Capital. praticadas por motivos injustos além

* * * de espancamentos feitos com re-

NOIVADO: quintada barbaridade. Lamento in-
Com a distinta sennorínna Euní- formar a v. excia. 'que tem sido inu-

ce Calado Caldeira, fino ornamen- teis os nossos pedidos de garanto da nossa sociedade e filha de
dr. Alcino Oaldeira, ex-Juiz de Di- tias junto ao governador do Estado

reiLo da Comarca de Porto União e ao atual secretário do Interior.
já falecido, e da exma. senhora da Tem havido continuas desacatos.
Laura Calado Caldeira, ajustou, ca- Os policiais ao em vez de oferece
sarnento o jovem Jarbas Burger de
Castro, funcionário da ímportante rem . segurança são causadores de

rírrna Carlos Hoepõke, S. A. desta violências. Existe no cartório do
Capital e f'ilho do casal Tihiago segundo oficio desta cidade um de

yiena de Castro, alto tunctonàrro poimento feito por um dos compo- ........••..•••••••••••••••••••

f'eder-al ,e nosso presado colega de,
nentes do destacamento que se re-

rmprensa. I. .,.

A cerimônia do contrato realizou- CUSOll' praticar violências, achando-
se na cidade de Lajes, em noit-e de! se cópias desse documento em pos-
31 do :�. Ipassado, nos s�lõe,� do I se do govern,ad?r e - Ass_embl�iaClube 1 _de. Julho, por ocasrao da do Estado, ha dias. A situação exigegrande SOlroe comemorativa á pas-. . " .

ldê bsagem do-ano l1QJVO, onde os jovens imediatas e senas' prOVI encias sor

noivos s'e encontravam ,á passeio. especial interesse de vossência, em

Aos dignos noivos e seus, proge- virtude de não sentirmos possibili- l- .... _

�it.ore� apresentamos as nossas re-, dade real de garantia por parte au- .••.•••• _ •••••••••••••••••••

Iicitações.
toridades do Estado. Cordiais .sau- FR!\QUEZAS EM CGERA

x .x x
dações _ Gilberto Aparecida Fer- V I N HO C R E O S O T A D O

VIAJANTES «SILVEIR 1\»
reira".

Rio, 7 (A: N.) - O ministro da

Fazenda, tendo em vista a conve-
Lake Success, N. Y. 7 (U. P.) . .

I'niência de imprlmir maIOr ce en
O delegado argentino, sr.,Arce, teve

dade e preferências no andamento
palavras elogiosas para com o re-

dos processos de que decorr'em' as
presentante do Brasil junto ao Con-

dividas fiscais, a fim de que se pos
selho de Segurança, que acaba de

sa proceder a cobrança executiva
•... , . . . . • • .

. .. .. . . . . • . . . . • . . . . .• ceder o posto ao delegado platino
de tais denitos, acaba de determinar

T I
.

. Disse Arce: "Eu não estaria dizen-
a eflr�m 'lS retld' S ás recebedorias das alfanoegas, di-
U. q, U II J .' r I do tudo se de�xasse de repetir quan-

VIsões e delegacias de imposto de
RoIacão dos tele;g-ramas retidos, to orgulho Slllto ao ocupar o posto

renda, bem como ás delegacias fis-
na ,estacão .]oc'al: I' que deixou o meu predecessor e re-

. cais e demais repartições, que nos
C�cilda Jal�ques, João Cyria'co de presentante do BrasiL Desejo ren-

Freitas, ,verldIapa Esp.oso,
_ 'r.ua; der tributo ás altas qualidades do casos de dividas decorrentes de

Cons,elihewo MatIla CJ.euza RIibewo I . processos, sejam estes submetidos
Arauj,o, José P·edro Martin.s, :Dalva. embaixador João -Carlos Mhmz e,

a procuradoria competente dentro
Carneiro,' Júlio 'Gantisimo, Germanc I ao mesmo tempo, tornar extensiva

dos oito dias que se seguirem ao doiBona, Ary Garci,a, Dário Rosa, Au- uma homenagem do povo argentino
gelina ISalzano: OswaldIna Adriano

ao povo do Brasil". termo do prazo fixado para a co-

FrederICO FreItas, Jnsé Esmeralda . hrança- amigavel.
Edgar Perdigão, Maria Genoveva
lUza, Janis Paim, Ma,ria ,silva ,e

Família, Oswaldo Ataide, Júli'o
Si!lv'a, Alübal ISchram, Maria dOIS
Anjos Jos,é, Francisco Jurameln
Mario Conceicão, WaUredo 'PinLo
lVLário Borba, João GaIvão, Vitor
Rulin, Manoel Li'berato, Adloro
Cnelho, Milton Liberato," ,Mária
Amorim, Otíl-i-a Fr,eita� e Eunadir
Moreira.

Procedente da Capital da Re

pública, onde se encontrava tra
tando de relevantes assuntos rela
cionados com a Agencia do Servi

ço de Economia Rural neste Esta

do, acaba de chegar a Florianópo
lis, o douta Jacques Pierre Brocá,
chefe do aludido orgão do' Minis
teria da Agricultura em Santa Ca
.tarína. Sua Senhoria, que veiu

acompanhado da Bxma. Família,
já remiciou suas atividades á
frente da repartição que dirige.
Daqui, formulamos os melhores
votos porque tenha uma feliz es

tada entre nós e uma profícua ad-

ministração.

Conseg'uir alfabetizar um pa:tr�
cio. oOofiV'elIDendo-o a frrequentar
um ourso noturno, 'em breve se
r,emos Ulm dos p.ovos mais adian
tadns do mundo: Grupo Escolar S.
José Oli Escola Indu.strial. •

Reuniu-se o gabinete
Londres, 7 (U. P.) - O gabinete

b'ritanico se reuniu pela primeira Ivez desde o Natal. Segundo se infor
mou, os ministros manifestaram a

sua sàtisfação pela melhoria encon

trada em geral, e, em particular, na

produção do carvão, indo o desen_
volvimento muito alem do que foi

:antecipado há tres meses. O gabinete
voltará a reunir-se quinta-feira pró-!
xima, a fi mde fazer uma revisão;
da politica internacional britanica. I

Recebeu ainda aquele senador

telegramas semelhantes relatando
arbitrariedades policiais praticadas
em 'Caiaponia, Balisa e Cachoeira
Alta, onde morreram várias pessoas.
.................... " " .. " '".'

Dr, Armando Valério dê
,Assis

Avisa aos g�US clientes

que está ausente até o

dia 20 de Janeiro.
. \ , .

Elogios ao rejresee
taate brasileiro

IRMÃOS DELAMBERl'
LENHA A DOMICILIO
FONES 1.199 e 1.479

João Amandio da Costa
e Senhora

pa.rticipam ao. parentes e

pe.l1oa. amiga. o contra to de
casamento de "eu filho Jaime
com a senhorita Cecilia Luz

Viuva Edite Cuaha
·�Luz

participa 0011 parentas e pes
.oas amigas o contrato de
casamento de sua filha
Cecilia com o .enhor Jaime
�� Co.ta.
/. Fiorian6poli., 31 !12í41

_"_

�

ACiENTE5 KO INfERIOR.
Pra.ciso em todas a. cidades

do Brasil
facil, para ambo.
masmo nas hora.
Escravar à Caix.
3117 -- São Paulo

SERRARIA DELAMBERT
FONES 1.199 e 1.479

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

ftdve,rlencia aos

LEIAM A RE�ISTA
o VALE DO ITAJAI

Negocio
o. sexo.,
, v::&ga•.
poslal,

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

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

� .

Antonio Adolfo Lisboa
e

Eunice de Melo Lisboa

plJl'ticipam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de sua filha
SONIA

Casa de Saúde e Ma
ternidade São Sebastião
em 2 -1-948.

Dividas' iísc :1' S

Café Otto tradu� qualidade!
Peçl1-o ao seu fornec9dor.

·LIR.A TENIS CLUBE

Vva. LAURA' CALLADO
CALDEIRA

participa a08 parentes e

pellsoa8 de auae relações, o

contrato da casament... de
sua filha EUNICE com o sr.

Jarbas Burger de Ca8tro.

\

Thiago Vieira de Castro e

Olga Burger de Castro

comunicam 008 parente. e

pessoas da SU:'iI relaçõell. o

contrato de casamento de
seu filho IARB.\9 com o

•rita. Eunice CaIlado Caldeira

JARBAS e EUNICE
confirmam

F.1orian6poli.; 1 de Janeiro da 1948

Vende-se
Por nlotivo de mudança, ven

de-lia à rua Almirante Lamego n·.

50. o seguinte.
Uma bateira cem vela e demmi•

partences,
Uwa e_tante. Um armário da·

�ozlnha. Um,., .... 'a de jantar co�-'
phta.' Duas cnroos, Uma geladeira.
pai a colocar 9,,10, marca Steigla-

I der novo •
... __ ...••.. , - _ _ ....•_._._ _ .. _ _-_ _-.�.- .. -._ _ .. - •... _ _._.- _ .. ;- .. _-- _ __ __._ ----_.. _-_ _ _

i
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Cadàstro Social do «O Estado))
Pedãmoa aoa DOUOI diatintoa leitor.. o 0 de �che:r •

:IIII8IPOD abaixo • Í"e.mete-lo 'nODa lWUçIo �
, ....to ante.. o n� _-.o eadutio lI4teIaA.

J.� .. � ... "." .. "."' ..... C' ••• ".�"'."' •••• ""' ••••••••• iII" •••••••••••••••

� _ ••••••.••••. � a..-D (0 •••••• D. M .

"
J!laIa ••••••••••••••••.••••••••••••• ", ••• .., '. •••••••••• ., "

..... (a) _ •.e " .. "" .

� ou <Ar ,. ••••••••• � •• .;••••••••••••••••••••••••••••••

� do Pai (m.h) � .

�••••••••••••••••• � o •••••••••••

........................................... _ ......•...........•.••••.•

qradecerWnM. t.mNrcu. a� .. Ilotlclu ........._
_otoa • ou,tru. de ....._ oa .. tll.oa ..f�••

DR. MARIO WENDHAUSBl'f

Clinica médica de adulto.
e crianças

Consultório -. Trajano, 29
Teler. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

FeliIY:! Schmidt n. 38
Tel. 812

DI. A. SANTAEUA
f!'i!!1it1OD1ado pela Faculdade Na.
,� d. Meúlclna da UIII!.....ldeo
�' ce :8r..U). Médico por concúr·
;.I:Il á lerv1ço NIlc10nal de Doa�
lillII Mentais. 'Ex Interno da Santa
� de Kl!Ierlc6rdJa, I. Eo.pttaJ
-.útl1co do Rio '111& capital :r..

dera!
matO.& IUDI� - DOUGM

NJilRlf08Aa •.

- �tófrlo: Edlflc10 .A.mMtI
NETO

- au :reHpe Sehm14t. COJUNlUG
nu :11 AI 18 horU -

Re.idsn<!ia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

_ POLYDORO S. THIAGO
.:dlj,�� do Hospital de Oarlda:Go

de Florianópolis
�nte da Maternldaél"

'�OA lIU:DIOA - D!ST'05-

lJW8 DA GESTAÇAO I!l DO'
PARTb

'�oaa <doa orgãos Internos, _

peolalmente do corlloçAo
�oas da tlroide e demal.

Blfondulas Internas

',�OIDRAPIA - ELEC'I!IitOCAa.
.

�I&&FIA - ME'I1AliOLISMO

BASAL

�tiU d1àr1amente Ou 15 AlI

18 horas'

,��""fiI Chamados a Quallluer
� Innltmlve durante a noite.

�ULTOruO: Rua Vitor MeU.

1611, IS. Pone 701L

�OIA: Avenida Tram·

powslt1. 62. Pone 781

i
'1. IAVAS LACERDA

!
....�ca de OlhW
- 0IrY1cl0L Narts - Gti'canta.

P•••C1'ição d. lente. de
I Clontato,
,

Reiniciou .ua clinico
Con.ultorio: Felipe Schm idt 8

Da. 10 à. 12 h•. e das
14 à. 18 horas

TELEFONE 1418

DI. ROLDÃO CaNSaM'
�u.G.IA GlilRAL - ALTA Oi
.m&G.IA, - I(OL.e8TIAA DIiI _
.... lOI'ORAS -GPABT08 .. '.

SirWal.aóo pela Faculdade ele JUoG1;.,
eilIr4a da Universidade de 8110

If'a1llo. onde foi assistente por' .,.0-'
iIIR _oa do serviço C1r1lrgloo ••

Prof. .AUpio Correla Neto
'&'IIrIIrtria do estômago e nu !Io,
--. intestinos delgado e lP'ouo,
Gl!'6Jd., rins, próstata, bexJca,

1Wo, ovaria. • trompu. Vvw.
!II81e, �ocele, VarWel • h....

OONSULT.AS:
as. 8 "

..
15 horas, l Rua rtipa

iUmi4t, 21 (alt08 da C&aa .t'..
,1.'8180). Tel. 1.1598.

BI!Ir.iIIDJiI.NC1A: Rua Esteve....
mor. 178: 'reI. I( 7"

DI. NEMOi. D'AVILA
� - 'Viu UrlnAr1u -

Dec!qu dO. linteat1ll08. MOO •
� - Hemorroidas. Tratam_

to �,coUte ameblaona.
lr!!I1�apla - Iilfra ...emneJ.ho,
�: Vitor Meireles, 28.
�� diariamente la 11,50 )la.
(I" ft tarde, du 16' m. em ll1ute

1tU1c1: VldIal Rama.. 841 •

l"antI 1067

I
1

DI. UNS NEVE!
1I01-5:rt18S de senllora

CoIurult6rlo - Rua JoAo Pinto .. ,
- Sobrado - Telefone 1.46il

líteIMit:nc1a - Rua Sete de Setembro
- (iJtd!I:f1c1o 1. A. P. da EtJtl....>

Telefone K. 884

ft mais moderna creação em

refrigerante· é o

.. PAULO FONTES
Cl1f:n1oo e operador

CoIIsult6rlo: Rua Vitor Meln.leI, li
Telefone: 1.4-015

0DanItU das 10 la 12 il daI 1t .. 111
�c1a: Rua BlumOOllUo II

'reIeton.: l.Me

FARMACIA ESPERANÇA
do Fal'maeê.tleo NILO LA.US
Hoje e amanhA ..rã •••a .referW. ,

Dr.... aaeloaal•• eatraqelru ._ Ho.eopitiu - P.rta
••ri.. - Arflc.. •• 1t00000hL

Gu••t.-q " oata ,.1HIe"bda .. reeeltúrlo .Wc..

,

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
. Reforma: chapeos

competente - Serviço rapido e garantido.Profissional

V. S. quer o pr6gresso da
Il()�a Juventude1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver.
ile".

TEUS FILHOS
aplaudirão te. ,edo,

quando souberem que cola
boraste pró Restabelechoe.
to da Saade do Lázaro.

KNOT

Em . garrafas grandes
J

,

,,,.

�xperimente·o. l' �e'icioso
I

ZENITH 3nl:e!uudlcmal

o' N -o v o R Á O 10· F O N -ó G R A F O
J
I

•

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
A

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 onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

roidadesagradavel de raspaduraou chiada;
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

3;{ segundos cada um.

O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

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

l • MaIor FabtlClJllle ....,• .,_a.. IIrdiôDl_&cl""_", .

-, '

Distribuidor Exclusivo Z. s. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34. - Caixa Postal 173.

. Florianopólis. - Santa Catarina

PARA FERIDAS,
ECZEMAS.
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS,. ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Anuncia-se Air Francesa afirmaram que o aci
dente teve lugar a dois quilometross
do aeroporto de Bourget. Achavam-v
se a bordo 11 passageiros e cinco

tripulantes. As noticias acrescentam

que somente tres escaparam ilesos.
tendo os demais morrido queima-
dos.

aguarda-se para hoje a votação do projeto de cassacão dos mandatos
-'����'�oõe!�fuârTlitneiãskêS�

os Judeus
Jerusalem, 7 (U. P.) - o Supre

mo Comando das Forças Aliadas
Arabes tem um plano de operações
dividido em tres fases para impedir

dê194S---'--' a partilha da Palestina e agora está

na metade da primeira fase, segun
do revelou uma fonte bem informa-

da. Acrescentou a mesma fonte que Paris, 7 (U. P.) - A agencia

no-,
TAMBEM: NA INGLATERRA

o plano visa "tornar impossivel pa- ticiosa francesa informou que nu- Londres, � (U. P.) _ ? �i1oto foi
ra as Nações Unidas a divisão da merosas pessoas faleceram e outras morto e seis pessoas fendas na'

Palestina em estado judeu e árabe" foram feridas quando o avião

daI
queda do avião que faz o serviço"

e foi dividido em tres etapas: 1) Ex- linha Paris-Bruxelas foi ao solo, a Glascow-Londres e quatro tripulan

pulsão dos judeus dos bairros onde 10 milhas de Paris. Funcionários da tes a bordo.

judeus e árabes vivem como vizi-. .

M h II':�a�i�i!) c�:�!�;:e�:o n:or�ej:d::s d:� a Argentina e o elano arslla 1:
serto meridional; 3) Ofensiva final Nova Orleans, 7 (U. P.) - O se- a Europa estavam provocando a'

para exterminar ou subijugar as nadar DIego Luis Molinari, presi- i inflação, ao ocasionrem determina-

comunidades judias como "I'el-Aviv, rlení e da .d6\legação .

argentina à' da .escassez. Assinalou que, se a Ar-

h ". Haifa Radar- Coi.Ierêncía de Comércio 'e Empr-e- gentina e outras nações sul-ameri-'
Jerusalem, Re avra; , ,

_

./ go de Havana, declarou 'que QS ]i;s- canas pudessem aumentar sua pro-«
Hacarmel e centenas de outras al- tados Unidos deveriam permítn dução dentro dos próximos cinco"
deias e povoadas judeus. Os mesmos que a Argent.ina e outros países anos as obr-igações dos Estados>

inform�ntes disseram que, desde latino-americanos oontr íbuissem ao Unid'os quanto a·o auxi lín ao eslran-

h' d n s as forcas volun- Plano Mar-shall, aliviando assim o geiro dírnínuíram apreoialvelmen- .. -

a uas sema a ,
. : di canga que pesa sôbre êste país ,e te.

tárias, sob comando unificado IrI- fomentando ao mesmo tempo r Mollnari assegurou que a Argen-»
gido do Cairo estão empenhadas entendimento e a boa vontade nc tina .poderia estender a concessão'
na primeira fase, cuja metade já hemísí'érín ocidental. Expressou a de creditos até 5 milhões de dola=

f' . t d Em Jerusalem por opinião, de que, a menos que os res durante os próximos 5 anos
01 execu a a: .. .' de E'sl ados Unidos e4\.5 n=ções

Thtino-I
porém, que seu país

.

necessítava'
exemplo, os Judeus la. fugI_ram Americanas cooperem no projeto de máquina e equipamentos par.m
Bakaa e Katamon, dOIS bairros re-

O Plano Marshall rracaescrá. Hepe- elevar a produção. Disse que a Ar- '.

sidenciais de árabes e cerca de me- liu as informações procerienes dr gentina vendeu maquíuar ía a-

t d alugado a judeus. O próximo Havaria, de que a Argentina dose- agr ioultores a preços cconõmícos
a e.

di rá Tal- java estabelecer seu próprio "Pra- para aumentar a produção _de LrI-'
objetivo, ao que se IZ, se

-

no Marshall", "Sómente dois países go. Disse que, por essa razao, os.
bicho no mundo podem operar no campo agrtcultores não protestaram con-: ...

da 'economia ínternacional, e êsses Ira a situação desde a revolução,'
dois poises são os Estados Unidos e ele 1943, quando. Peron: assumiu o

a Argentina" - disse o senador - poder. Entretanto, o senado!' Mo li- ..

o cl'ual acrescentou quo aPlano narí declarou que a Argentina ne

Marshal! f,avorece tanto os produ- cessita dp euergia - carvão, agua"
rores como os consumidores e que e petróleo - acrescentando que

As autorida- ao mesmo tempo "auxilia a e<jo- atualmente seu país tem aproxima
nomia norte-ameri-cana". Declarou I damente um milhão de tonetadas.:
entretanlo 'quc as e�porLações de de htilha, isto é cerc� de 1.0% só- ..

trigo em -grande quantIdade para menle ele suas neceSSIdades.

'lorI8n6Dol": 8 tie Janeiro

MINHA ( O I-C

Paris, 7 (U..P.) -

VAPE
Domingo 'Último, foi um dia de júbilo para o povo cristão de Flor-ia

nópolis. É que foi festivamente inaugurada, com bênção 'solene, a nova

cruz do morro do Antão. Restaurada no. seu embasamento e na sua 1)5 ..

trutura de madeira, a velha cruz que atraía os olhos comovidos dos
fieis, levanta novamente seu vulto simbólico do mais alto dos morros

que circundam a cidade.
-E, para maior gáudio da população cr-istã f'loi-ianopolitana, o ma

(J'eiro simbólico será divisado por todos quantos erguerem a vista áqur- I

le morro, não somente de dia, mas também á noite, porque uma f'i e ira
de luzes torna fulgente e nítidamente recortada conlra o fundo escuro
{lo céu a expressão mais alta da eristandade.

É conf'ortador consta I ar-se que, neste século de industrialização' e

mecanização de tõdas as l'ormas da vida, o espírito ainda sobrepaira a

matéria. Mesll10 sujeitos ao I'ÍLmo apressado desta civilização inquieta,
mesmo obedientes aos. inadiáveis imperativos do cotidiano material, 08
homens ainda têm tempo fIe flectir os joelhos' e o coração, aos pés da
cruz, que é símbolo da sua redenção e a mensagem de amor que o sal
vador legou á humanidade.

A presença daquele cruzeiro, no alto daquele morro é um estímulo
-e uma promessa para o laborioso povo desta ilha. Nas suas lutas, nas
suas dificuldades, nas suas decepções, pode erguer os olhos e sempre
encontrá-lo com os braços estendidos, num largo gesto protetor. Quem
crê, sabe esperar e con fiar. A esperança e a fé estimulam o homem e

enrijam-lhe a vontade para o hnn .combate. E a promessa? Que prn
mesas se podem derramar dos lil:,'r;os de uma cruz? Promessas de
amor, de paz e' de perdão.

Daquele lenho bendito, pend'''" há vinte séculos atrás, a cabeça
daquele que prometeu: "Bernavent urados os que têm :fome e sêde' de
justiça, porque êles' serão saciados",

Quem não tem fome e sêde de justiça? Quem não volve os olho� f'
o coração suplicantes para o Supremo doador de Iôdas as graças, na
ânsia de saciar sua fome e sua .sêde ?

E SÓ nos pés da cruz, encontrará o homem o remédio e a cura do
todos os seus males,' sejam êles do corpo ou da alma, porque si o mal
físico é sem remédio, é só a Fé que o pode lenir, dando a coragem e a

resignação ao aflito ·e si é da alma, SÓ no seio amantíssimo do Pae, po
de o homem achar consolo.

Si os homens verdadeiramente penetrassem o real e profundo sen
t.i·clo cio martírio do Calvário e o tivessem sempre presente 110 corar;ão
e na inteligência, então os anjos poderiam continuar a entoar o eânti ..

co da noite feliz: "
... e paz na' terra aos homens de boa vontade", por

que todos os homens teriam boa vontade, lembrando-se de que, flur
amor d·eles, para salvá-los ela queda irremediável, o Homem-Deus, o
Deus-vivo morreu na cruz, em meio de cruéis padecimentos, depois de
sua grande Paixão.

Mas, o homem moderno perdeu o sentido do eterno. üs símbqlos
são abstrações -superficialmente interpretadas e só o que é vão e ex-
terior conquista atenções e preocupações.

.

Urge aproveitar os bruxoleios da Fé, -como a demonstração cle do
mingo, no alto do morro do Antão, para infundir nos espíritos' o senti
do e a prática da Verdade.

Flori,anópolis, 4-1-48.

Nova advertencia aos

vizinhos da Grecia
Londres, 7 (U. P.) - Nos circulosl italianas seria decidido' pelo Conse

iresponsaveis se diz que a Inglaterra lho dos Ministros do Exterior. Ca
llretende fazer' nova advertência )so não se pusessem de acordo, o

formal aos paises vizinhos da Gre- caso será encaminhado a Assem
cia setentrional quanto a perspecti- bléia Geral da ONU.
va de reconhecÍl;nento do "govêr-
no" comunista do' general Markos

Vifiades. Um porta-voz do Min�sté
Tio do Exterior declinou de confir

mar ou desmentir a noticia, porem'
disse que uma comunicação a res

peito poderá ser feita dentro -de

poucos dias. Isto está de acordo I
com a praxe diplomatica segundo
a qual não se divulga l}ma nota for

mal é endereçada dela tenham co

nhecimento. Tanto os Estados Uni

dos como a Inglaterra já fizeram

saber que considerarão com viola

ção dos principios da Carta das

Nações Unidas o reconhecimento
de tal govêrno. O "DeiIy Express" IT

.

11
de Londres publicou uma noticiai erremo.os
de Washington, dizendo que a In- Cidade do México, 7 (U .P.) ;

-

glaterra está com planos de cons- Esta �apital e a parte setentrional
truir uma grande base aérea e na- do país foram sacudidas por uma

vaI em' Bengasi, antiga base italia- serie de abalos sismicos que moti
na na Libia. O porta-voz do Minis- varam a paralisação do t,ransito
tério do Exterior não negou éate- aqui, porem sem causar danos ou

goricamente a noticia. Assinalou vitimas, segundo informam as auto

apenas que de acôrdo com o tratadp ridades civis.
de paz italiano o futuro das colonias

autorizadamente que houve 14 mor

tos no acidente de aviação em que

foi destruido pelas chamas, após
cair ao solo, um 'aparelho da linha

Paris-Bruxelas.
AVIÃO DA LINHA PARIS

BRUXELAS

Udenistas promovem desor ...�

dens em Alagoas

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

GUILHERME TAL.

·As vantagens da
Democràcia
Berlim, 7 (U. P.) -

des norte-americanas revelaram que

os elemãos, na zona norte-america

na, pela primeira vez serão garan

tidos pelo direito democrático do

"habeas corpus", nos termos da lei

do govêrno' militar norte-america
no a ser publicada amanhã. A nova

lei é interpretada nos circulas poli
ticos como outro passo na campa

.

nha dos Estados Unidos para de

monst-rár aos alemães as vantagens
. da dem�cracia contra o totalitaris

mo. As autoridades citam as condi

ções na Zona Or�ental, onde lideres

politicos religiosos alemães tem

acusado os russos de deterem ale

mães indefenidamente em
.

campos

de concentração, sem qualquer acu

sação oUl julgamento.

Los Angeles, 7 (U. P.) Um

ção ele muita g·en�e é de desalento
e pessimismo. E ocres,centou:
"Na verdade nã,o. são poucos o:'

que desanimam. E.u não. Acho que'
tais acontecimentos demonstram'
,justamente a n.ecessidade ele um'

esforco cada vez mais intenso com

caráter mesmo de campanha, no
sentido ela ·educação poli li,ea do'
nosso povo, a começar pelas que'
partic';pam da vida pública, ele
modo a evilar-s.e o mandonismo
trucuJ.ento e os processos d-e sacrí
fírcio das liberdades 'em cenas san..

g-rentas que dão razão .ao estran··
g·eiro para conceitos injustos, co·"

mo o de que o Brasil ainda não es-·

.tá amadurecido ,para a democracia.
O que se deve, realmente, é pou-'

par ao país' ess·es juizos crueis
Esse conJliLo certamente pr·eju· :\Iossa preocUlPação deve ser est:r'

elicará fundamente as negociaçõrs ele evitar ·que se acumulem as

que o general Góis Monteiro .já acusações de que somos incapazeS'
linha levaclo a -bom termo junto ao para a democracia, para o ·exercicI,lt•.
seu irmão Silvestr,e Peri,cl,es ele de um regime de -tanta re&pOnSabl-'
.aois Monteiro, gov·ernador de Ala- lidade, pois tais alcusações ·produ-·
goas. zem lá fóra julgamentos. injustü&-

<Diante desses Jatos, o senador e, internamente, o perigo de novas··

Jos'é América derclarou que a reQ- étv·en turas reacionárias".

Rio, 7 (A. N.) - De ontem par::t
hoje progrediram as dii'icl�ldade$
em torno ·da consumação do acO!'clo'
in1.elipartidário nos Estados entr!?
o PI,'D e a UDN.
A situação de Alagoas teve um

retrocesso.

E que elementos da UD:\I, depois
de realizai'em um comí-cio para II

qual não o'btiveram licença da po
licia, desobed·erce!'am as autorida
des ·e, em meio do conflito e de..bal
xo d,e intenso tiroteio em uma ci
dade inleri,ür tombaram mo'rtos c

delegado de p-olicia ,e um outro
parLidario cio PSD, comerciante da
lo,calidade. Ainda saiu gravemenl e
ferida uma irmão do delegado de
policia.Ouro artificial

cientista revelou que o uranjo po

de ser c{)nvertido em setenta diver

sos. elementos - inclusive. ouro, fer

ro e chumbo ...,... m�diante o bombar

deio por ciclotron. El'lta revelação
foi feita na reunião da Sociedade

Norte.-Americana de Fisica pelo dr.

Glenn T. Seaborg, quimico da Uni

versidade da California 6 codesco-

I
bridor do plutonio. Outro homem

de ciência da mesma universidade,
que realiza e.xperiências para en

contrar cura para males prodúzidos
pelas radiações atômicas, anunciou

que os materiais radioativos resul

tantes dos bombardeios atômi�os
se depositam principalmente, ao re

dor da medula dos ossos.

'0 dr. Seaborg declarou que podia
criar m�is de duas terças partes de

todos os e.lementos conhecidos me�

diante o bombardeio do uranjo por

particuIas de outros atômos com

energia <te 400 milhões de volts ele

tronicos.

·EsTãõ···ár·õiã"õdõ"õs··"iô·erríib"eir"õi
\VasIJington, 7 (U, P.) - O De- j la, frUo pelos -gu(,l'.l'Ílhreiros contra'

partamento de Estad.o publicou um I Konilza, em julho do ano passado.'
relai.ório oficial, ,contenclo 25.000 \ foi desfechado da A1bania; II) Apa-'
palavras, com dados oficiais em rentemente êsse ataqne, Ull como

apoio elas acusações feitas pelOS o r·ec·entemenbe feito, otbjel! iTava'
Estados Unidos, de que os vizi- tomar essa cidade pa.r'a nela ser

nlllO-s com Llnislas da Gr'écia esLãc Bstal�elecjda a c3lpilal do .Elstado
armando os guerrillheiros g-regos. Comnl1ista prOClamado 'pelos guer�
Aquela r·epartição, resumindo as rij,]leiros.

p'esquisas cio Comité de lnv·estiga·
çõ·es Balcâni,cas designada pel;:l
ONU, em seus e;:;forços para S1.l'star ...,..

as lubas de front,eiras, pormenorl-

6u'!!rdado pelaza as mesmas, dizÊlndo, entr·e outras
U

coisas o ség'uinte: 1) Esse_ rr,;lte-
riaI ooligiDo mostra que a assis- pOlir "·IH

.

têllcia estrangeira aos guerrilhei· U
1'08 .foi <contínua e em escala cons-i- São Paulo, 7 (A. N.) - A Secre�'
derá'v'el;_ 2) A. Al:bania; Bulgária (

taria de Segurança resolveu postar'
I,ug'oeslavia p·ersistentemente se re· . .

f
.

do>'
cusaram a cooperar, de qual,qlüll tres guarda-CIVIS nas o lcmas .

modo, com os g-rupo-s

SUbSidi.á!,lQ<Sj
"JornaI de São Paulo, estando a 01'-'

designados ,pela ONU; 3) ,Insere o dem Politica e Social ara.rel?a�ardocumento aflrmatJiV.as de .num,e- para reprimir qualquer vlOlencH".t
rosas testemunha's conco-rdes 'err

.

f'd 6-
diz.er que o ataque em grande ,esca- contra o re e1'1 o or",ao.IPE '1�{I1Ik�1·11 ::::::::����

!1�IRI[aIRI�AFECCOES
DO

',. .

'FR'ECHANDO ....

o DiáriO', de 9ntem, mostrou que o acôrdo já está funcio

nando.
Logo, moita!

.'
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