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Rio, 9. (a.H.)-�O presidente do Senado, sr. Herêu Ramos, declarou vaga a cadeira
de Luiz Carlos Prestes, o qual fica 'impedido ,de entrar naquela casa

como representãnte do
-

povo.
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Como o senador Ivo d'Aquino

encara n problema
Rio, 9 (A. N.) -,- o senador' Ivo municipio. Em segundo lugar - de

de Aquino, interrogado hoje sôbre cidir se os 'votos dados aos repre
o modo porque deverão ser preen- sentantes do extinto PCB são con

chidas as vagas decorrentes da cas- siderados nulos ou .em branco. Está

sação dos mandatos dos represen- é uma questão delicada e 'complexa.
tantes comunistas, deu êste esclare- porquanto quando se procedeu à
cimento; eleição daqueles representantes es-

UA lei eleitoral vigente dispõe que tava o seu partido legalmente regis-
no caso de vag� do cargo de, sena· trado.

'

dor, deputado ou vereador, seja A cassação do registro do Partido
convocado o respectivo suplente e, Comunista decorreu de fatos, suhse

na falta dêste, se processe nova quentes. Assim não é fácil chegar à
eleição. No caso da extinção dos conclusão de que possam ser con

mandatos dos representantes cornu- siderados nulos ou em branco os

nistas não é licito para que se votos dados àqueles represeiítantes.
.

�, possa aplicar o citado dispositivo A omíssão da lei não impede, como
da lei eleitoral. Parece, mesmo que, é sabido, o juiz de julgar; antes
atendendo-se não só ao espirita mesmo que essa omissão existe, não
como à finalidade com que foi' ela, póde êle eximir-se de proferir' jul
borado, aquele dispositivo não se gamento.
aplica rigorosamente ao caso dos O' Tribunal Superior Eleitoral,
'representantes do extinto Partido pela sua própria competência, pelo
Comunista. sistema legal eleitorál tem liberdade

Se assim o decidir a Justiça Eleí- maior de julgamento que os demais
toral, cabem-lhe ainda duas solu- tribunais judiciários. Cabe-lhe, mes
ções. A primeira é decidir-se se pro- mo, no meu entender, a atribuição.
cedam as novas eleições por fôrça de suprir com sua decisão, e, qual
das próprias circunstancias, e' para' quer que ela seja será inspirada,
cumprimento da Constituição l que

como sempre tem sido, no superior
determinado número certo de re- interesse de permitir livre sufrágio
presentantes em cada Estado ou ao povo brasileiro".

Flagrante historico da assinatura do proieto Ivo d'Aquino Este, como se sabe, não perdeu o mandato, visto ter sido eleito pe-
.

A votação do projeto n. 900-A, Fróes da MOGa, José Jatobá, Jura- Araujo, Pereira Mendes, Poncs oe lo Partido Social Progressista, secção de São Paulo quando a atual go
ontem na Câmara dos Deputados, ci Magalhães, Manuel Novais, Ne- Arruda. Vandoni ele Barros, Acír vernador Ademar de Barros tstay,a de aliança com o Partido Comunista.
feita pelo processo nominal, deu. greiros Falcão, Pacheco de Oli- Guimarães, Aramis Athaids, Fer-
'D resultado de 169 a favor da cas- vieira, Rafael Cincurá, Régis Pache- nando v Plores, João Aguiar, Lauro

O Co.n'selh'o' de· Segurança agl·ra'"sação e 74 contra.·

I co,
Rui Santos, Theodulox de Albu- Lopes, Munhoz de Mello, Arrstíde:

Feita a chamada, responderam querque, Vieira de, Melo, Alvaro Largura, Hans Jordan, . Joaqarím
SIM, isto' é, aprovando D projeto Sales, Luiz Cláudio, Barreto Pinto, Ramos, Orlando Brasil, Otaci lio S '

''\'l, portanto, a casacão, os seguin-] Benjamin Farah, Jonas Corrêa, Jo- Cosla, Hoherto Grossembaoher, J{o,
LAKE SUOOES , 9 (U.•P.) - O secretãrío geral das Nações Uní-.

tes deputados : Carvalho Leal, Leo- sé Romer-o, Jurand ir Pires, Acur- gérí o Vieira, Thomaz Fontes" An- das, sr. Trygve Lie, declarou que o Oonselho de Segurança "terá de
,poldb Peres, Manuel Anunciação, cio Torres, Bastos 'I'avaces, Carlos thero Leivas, At-bhtrr Píscher, Ba- agir" si a Oomissão da Palestina pedir proteção quando os seus mem
Mourão Vieiru, Per-eir-a da 8i1va, Pinto, Eduardo �uvi<víer, Heitor tista Luzardo, Bayard Lima, Da- 'bros.começarem a divisão da Terra Santa em dois estados, um judeu f'
Vivaldo Lima, Agostrnfio Monteiro OoIlet, Miguel Couto, Paulo Fer- maso Rocha, Danie,l l<'arac?, Darcy outro árabe. Falando' em sua conferência semanal com os jornalistas. I
Carlos Nogueira, Duarte de Olivei- nandes, Arthur Bernardes, Augus- Gl'ÜSS, FI'or,es da Cunra, I'.l"8'lta.s.,e, . ..• . -

d 'd"
,

.

tecã,ea, João Botelho, Lameira Bitten- lo Viegas, Benedito Valadares Castro,' Glícértc . Alves, Heróf ilo ,dIsse L1e que a proprra COll1ISSaO compete eCI Ir SI deseja pro eçao
court, Rocha Ribas, vmginio Santa Bias Fortes, .Cartos Luz, Celso Ma- Azamlbuja, Manuel Duarte, Mércí c armada na Palestina, onde tem prevalecido a violência desde o dia 29
Rosa, Afonso Mattos, Alar-ico Pa- chado, Duque de Mesquita, Euval- Teixeira,

.

Osório 'I'uytnty, Osvaldo de novembro, quando a assembléia geral da ONU votou pela divisão.
checo, Elizabebho .de Carvalho Frei- do Lodi, Faria Lobato, Felip,e Bal- �erg'ara, Pedro, Vergara, �ouza Em seguida, comentou Li'8 as noticias divulgadas pelos jornais, 'de queias Diniz, Luiz Carvalho, Oailon ,bi, Gustavo_ Capa.nema, Israel .Pi- Costa, TeodomITO Fons·eca, �a.ste- '" _

.

...

Sorase, Ar,ei,a Leão, Renault Leite nheirü, Jaci Figueire.do, Joaquim lo Branco,. Hugo Ca,rneiro, Coaraci oompetII'la as pequenas naçoes forneoerem tropas para o exerCIto lll

T.heodoro ,Sobral, Alv,es Linlh.ar,es, I Líbano, João Henrique, J.üsé All�- ,Nunes e Aiuisio F,en8Ira. ternacional para garantir a execução da decisão relativamente á Pa
Edgard Arruda, F.rota Gentil, Fran- min, Juscelino KubitsohElck Leo- l1esponderam NÃO, negando &pro- lestina. Disse Lie que não manteve -conversações sôbre o assunto eoro
Cisco Monte, J.oã'O Adeodato, Joã.o pdldo Maciel, Leri Santos, Mari.a vaçã.o ao projeto. de, cassação, os nenhum país 'e mesmo não acredita que algum dos seus auxiliares te-Leal, José Borba, Leão 'Sampaio, Bran:t, Millon Prates, Olinto' 1<'on- &rs . .cosme Ferr'eH'a, Antenal' Bor- . '_'. ,

"Oitvmldo ,studart, Thaul Ba'r1bosa;, se.ca, P,edro Dutra, � Ro.d.ri'gues Pe- géa, Crepory Franco, Lmo M&cha- nha feIto conv,ersaçoes üessa natureza.
Dio.c1écio Duarte, José Arnaud, Mo-t reira, W,ellingtoll Brandã..o, .A!talIbe do, Antônio üorrêa, C.oebho Hodri
Neto, W,a:l.fI'e.dü Gurgel, Argemiro Nogueira, Costa Nela, Emílio Car- gues, Jüs,é Cândido, Beni de Car�
Figueiredo, Jandui Carneiro, João los, GofJredo T,eHes, Honório Mon- va,�ho, Café Filho, J'Os'é Augusto
Ursulo, J.osé J.od'fily, Aldo S'amrpaio, teiro, Horacio' L,aJer, Hugo Bo.rghi Ern,mi Catiro, Plini.o L,emos, Os'
Atr.ruda Câmara, Cos�a Po.rto, João Jüsé Armando, João Abdala, Maeha- mar de Aiquino, A:game.r:l'Ou Maga
Cle'Ü'fas, ,souza Leão., Afünso Uar- do Ooelb,_o, Romeu Lourençã:o, Sam- lhães, A/gostInho Oliveira, Awedc
vaLho, J.osé Maria, Lauro Montene- paio Vidal, Caiado de Godoi, Gale- Ooutinho, Ba;rhos,a Lima, Gregúrio
gTO, Luiz Silveira, Diniz Gonçal- no Pa.ranhos, Guilherme x,aviér BezerT'a, Osrvaldo ,Lima, Amand(
ves, Gra.ccho üardoso, A!luisio de: Jales Mac1haclo, João. de AJJreu, Fontes, Luiz GaI'cia, Jüão Manga
Castro, Aristides MHton, Cordeiro I Vas00 ,do.s Reis, Agricola de Bar- beira, Luiz LagJo, Nelson Carnei'ro
,de Miranda. Eunápio de: Queiroz, f ros, Argemiro FHho, Martilllano Al'i Viana, Asdrubal Soar-es, VIeira

de Resende, Baeta Neves, BenícÍo
Fontenelle" Franciseo Gomes, Gur
gel do Am&ral, Hermes Lima, Mau�
,ricio Gra:bois, Segada's Via.na, Var
,gas Neto, Abelardo Mata, Amara)'
Peixoto, Brigido Tinooo, Claudino
Silva, Getúj-j,o Moura, Henrique
Ost, Jos,é L,eomil, Paulo F'ernandes,
Prado K,elly, Romão Junior, 8oa
res Filho, Af'o.nso Arinos, ALfredo.
'Sá, Ezequiel M,endes, -Gaibriel Pas·
sos, J'o,sé Estev,es, Lahir Tostes
Lop,es, Cansado, Monteiro de Uastro

Va-O recorr·er ao' Supremo ,���'ci������;�n�Ü'��;te,A�!��o C�����
,

.. ,

.

��;t�t�efi��,��O�' �e:��)O�ost�'er:�l
S PAU'LO 9 (A

'

,Franklin de Almeida, Gervas>o
. ,

,

. N.) - Os ex-deputados comulllstas Oarlos Ma- Az,evedo Guaraci {:�j,hreira José
ringhela, Agostrnho Oliveira; Osvaldo Pacheco., Francisco Gomes,

Via-j
Orispim,' Mürais Andrade. 'Osvaldo

jando no Oruzeiro, chegaram hoje aqui. "Já falamos demais ontem na Pache,oo, Pedro Pomar, ,Pliíüo Ca

CâmarCl:' por iS.
S.o não, desejamos fa:zer qualquer declaração á impi'ensa. vaj,can,.l�" �!omeu 1:<:ori, cI'.o:,ed,o Pi�

disseram podendo. adIantar ap'tmas que r,ecorreremos para o. Supremo za, Don.lD",os Velasco DOJOl de "�n, " drade, Ml,.lnhoz da Rocha e AbIIIO
'l'ribunal Federal contra a lei que cassou os nossos mandatos". Fernandes.
, "
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IIno XXXIV Sábado, 10 de! Janeiro de 1948 H.FIe rlanópo!is

Como lei do[ot
-

cassaçaovotada a

;

,j

Continuam de prontidão as forças
RIO, 9 (A. N.) - Oontinuam em prontidão as fôrças da ia Região

Militar e a Policia Oivil. Depois de ref,erendar .a lei -da -

cassação dog
mandatos dos parlamentares comunistas, o. ministro Adroaldo Mesquita
da Costa deixou o Palácio do OaLete dirigindo-se á Ohefatura de Poli
cia, onde tr,ansm:itiu instruções especiais ao respectivo chefe, general,
Lima Oâmara, vi�ando a segurança da ordem.

\ \

10.159

Prestes em São Paulo
RIO, 9 k. N.) � Há dias que se encontra em São Paulo o sr. Luiz

,Oarlos Prestes, hospedado na residência de uma pessoa s'uà anügn" no

Jardim Amérjca. �ntem mesmo, logo avós a, aprovação de pj'O'j("to que
lhes cassou os .mandatos, tarnhérn ]3fcguir,am para f<,ão Paulo I'wltJ "P.nl
zeirõ do Snl" os ex-deputados comunistas Osvaldo Pacheco, Agosttnho
Oliveira e Francisco Gomes.

Oom o mesmo destino viajaram, hoje, via aérea o ex-deputado co

munista Mauricio Grabois, que era o lider dfl. extinta bancada, e o depu-
tado Pedro Pomar.

.

Manifestações tumultuosas
ROMA, 9 (U. P.) - Fôrças motorizadas patrulharam as ruas des

ta oapital, durante toda a noite, afim de impedirem manifestações dos
conscritos ,de 1925, qllEl se acham descontentes oom a suspensão ou

adiamento de sua baixa de serviço das fileiras.
Houve manifestações mais ou menos tumultuosas dos conscritos,

ontem, em Milão. Oremona, Udine, Bologna e outros lugares. Nesta ca

pital, uns cem consür,itos se reuniram para .discutir a situação cria�a,
mas foram dispersados pacificamente pelas patrulhas do Exército e

pelos carabineiros.

A cODlinho Greciada
LONDRES, 9 (U. P.) - Os circulas desta capital dão grande im

portância á�in,formação, de' que mil fuzileir.oS navais norte-americanos.
com'equipamento de guerra estão atualmente a caminho da Grécia.

Se a no�icia tiver oonfirm&ção, essa decisão de dar uma de.mons�
tr.a_ção de fôrça no Mediterrâneo oriental indica um importante desen
volvimento 11a política externa de Washington.

Os observadores desta capital esperam que os fuzileiros nortr
amerioanos lião intervirão na luta, assim como as tropas britânicas que
se ,encontram ainda naquele país.

Não obstante, o assunto é reconhecido -como uma importante ini

ciativa diplomática por isso que os Estados Unidos parecem muito
mais comprometidos a assegurar a vitória, do govêrno grego sôbre as

fôrças rebeldes do que a garantir um auxilio financeiro.

..
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Realidades caf.-arinenses I,' \Dt. G'!��'f:� G.

ADV OG,AD aPADRONIZAÇÃO DO FUMO

I'
Crime e civel.

(De A. ABREU - Distribuido pelà Diretoria de Economia
.

e A.S- !I
Con.tituiçã.o de-' Sócledad..

'Dorar-Io das empre- sístêncía ao Coopenativismo) . NATURALIZ'AÇ.oES
Título•. D.alarat6rioe

d
- A Diretoria de Economia prossegue nos trabalhos de padronização Isas ro OV,·arI8S d d t tarí D d ' E.orit. -- Praça l'S,d.....No... Z�.'os pro u os ca armenses. es e cedo, tão logo as atribuições foram I lo. andar. ·i

SEGUNDA·FEIRA I deferida� a? Estado, tiveram aqueles serviços a merecida' atenção do

.,' R••id. _ Rua Tiradente. 47. I;7 �����so São Oistóvão _ ,Laguna -: poder público. . FO"NE •• 1468 i16 horas.., ! A lavoura se manifestara através os expoentes, desejosa de ver a
I ;. ���������Auto-Viação Itajaí _ ltaja! _ 15 no-

d
-

'I I d tecní
-

. . - -
.

1txpresso Brusquense _ Brusque _ pro uçao agrrco a regu a a, ecmcamente Igual á de outros estados da ;
AERONÁUTICA:'raSE' B N T t f'ederação. Sobram e avultam na nossa lavoura características próprias MINISTÉRIO DOANA AERE'�'.xpresso rusquense _ ova ren o

., QUINTA Z ....'.- 16,30 horas. que bem a definem e lhe valem situação e regalias de previlégios.Auto-Viação Catarínense - Joinvile D d t d _" I
.

It índi B �
- 6 horas. es e sempre um es a o agrtco a, com o mais a o 111 ice, no ra-, BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS-
Auto-Viação Catarinense _ Curitiba sil, de pequena propr-iedade e com uma colonização alienígena de

€Ie-I! EDITAL DE CONCORR:f:NCIA'-R�d�Zft;ia SulcBrasil _. Pôrto Alegre mentes dedicados ao tamanho.da. teFa" era ,natural que aqui se preces- 1 _ Devidamente autorizado pelo>- 3 !:Ioms, _, .

J -'1
sassem fartas 'safras ·e abundância llldlscutIvel.· I E .mo Sr Ministro da Aeronáuti-·Rápido Sul-Brasllelro _ omVl e -

. , . , _. , x . .
,ás 5 e 14 horas. Os vales ubérr imos do Itajaí e do Tubarão, do Peixe e do Chape- 'ca faço público, para conhecirilen-Auto_ViaçãoT��:r:!:-A_ Pôrto Ale- có, aqueles nas ribas atlânticas e êstes nos altiplanos das serras, cons- to' dos interessados, que se' achar

gre - 6. h?ras. . _

Curüttba
tituiram o solo, feraz onde o machado entoou a cantiga do progresso e aberta a partir da presente data.,Auto-Víaçâo Catarmense _ ..

.

,
' '

- 5 horas a charrua encheu-se de messes nunca Igualadas. i a inscrição á concorrência para a,
_ �U\���!�?ãO Catarlnense Joinvile Nestes vales cres-ce hoje a mais variada ·e diversa produção .. To- ; venda de uma lancha a gazolina-
Auto-Viação Catartnense Tubarão dos 'se industrializam, as máquinas alimentando de sangue as veias da ;

equipada com motor "Tornicroff",--

E�-P��[s�s, São Cristóvão _ Laguna _ pátria.
. com capacidade para 12 toneladas.

7 horas. Mas, neles, a agricultura ainda é a riqueza preponderanle e básica. II _ O encerramento dar-se-á no'Empresa Glória _ Laguna - 7%
e 6% horas, Entre os produtos que drenam riquezas para o Estado encontramos dia 2fi de janeiro ás 14,00 horas, de-v-
16E�g:::.so Brusquense _ Brusque _

o fumo. Dele nos vamos ocupar agora e em outras notícias futuras, vendo as inscrições serem dirigidas'
Auto-Viação rtajaí _ Itajaí _ 15 ho- O rumo, planta da família das solanáeeas tem uma história. A seu ao Sr. Comandante da Base, devi+-

ra�ápido Sul BTasileiro _'Joinvile - às respeito surgiram livros e anedotas. Fortunas se fizeram e se p-erde- .damente seladas e assinadas .

5 e 14 horaQUA'RTA_F'ERA ram com o. fumo. Os mais diversos países o produzem: 'das Índias III _ A abertura das propostas:
Auto-Viação. Catarinense Cu.r1tiba Orientais á Ameríndia com exceção dos solos além dos círculos polares. será procedidas no dia 22 de [aneí-"-- A�t�_�fasÇão catarínense Jo�vile Planta de estufa aqui, lá adiante cresce e avulta da terra a man- 1'0 próximo ás 14,00 horas, na pre--

- 6 horas. cheias forte, sadio, vertendo riquezas. Muitos estados europeus exer- sença dos interessados, na Secre--Auto-Viação Catarinense __. Laguna
_ 6,30 horas, cem monopólio sôbre O fumo, comprando-o do exteríor e revendeu- taria da Base Aérea.
Rápido Su1 Brasileiro _ JoinvHe _ às do-o aos industrialistas do país ou de outros países. Em Amstel'clam,' IV _ A lancha em apreço poderáe5 e 14 horas, .

Expresso São 'Cristovão _ Laguna _ Botterdam e também em Hamburgo, se situam as três maiores Bolsas ser vista no trapiche desta Unidade •..
7 �����s� Bt-usquense _ Brusque _ de Fumo do mundo" ocupando excepcional importância a Bolsa de Quartel na Base Aérea de Floria-»

<,16 horas, Amsterdarn, onde 'se negociam fumos de todos os quadrantes do globo.. nópolis, 23 de dezembro de 19.17Auto-Viação Haja! _ Itaja! - 15 ho-
ras, O mercado de fumo tem, por assim dizer, o seu centro na pequena (a) Nelson da Silva Fonseca --
Expresso Brusquense _ Nova Trento

Holanda que dispõe das maiores autoridades e sumidades na matéria. Cap. Av. Fiscal Administrativo .- 16,30 horas.
Rodoviãria ·Sul 'Brasil _ Pôrto Alegr·e A Diretoria de Economia, ao da.r-começo' as atividades de padron:� .

. ...•
- 3 horas_

QUINTA-FEIRA za·ção de fumo, tratou de conseguir um elemento esperimentado, Assim .Ài���ã�:":": ·ó· G������d�r (4)iAuto--Viação CataTinense POrto foi que o Goyêrno contratou os servico·s do engenheiro-agrônomQ Fer- Estado dr. Aderbal Ramos da'Alegre - 6 horas,
•Auto-Viação CataTinense _ Curitiba dinand Kunz, ·especialista na cultura e tratamento do fumo, .com larga Silva inscreveu-se na Assocm-·

_ 5 hora,s.
'tO I d' IJ I d � B f· t do.s Funcioná·Anto-Viação Cata'l'inense -. Joinvile pra']lca· nas n las ,�o an esas. 4;iIlO ene Icen e

.

- 6 horas_ Elaborado o regulamérito provisório foi o Serviço de Classificação rios Públicos Estaduais e Mu-·
A t Viação Catal'inense - Tubarão

C t
.1 Quinta-feira (feriado) - Far-

_ ;t ��;a5, de Fumo criado pelo decreto-lei n. 142, de 1946, com um corpo de quin- nicipais de Santa a arma,,-
mácia Esperança - Rua Conselhei- Auto-Viação Catarinense _ Laguna z'e funcionál'ios. sendo registado sob o n. 1._ 6;30 horas. ,'o

•

t d dro Mafra. Expresso São Cristovão.- Laguna _ Agora, após ano () meio de trabalhos, os resultados, sempre positi- ,O pri-meiro magIs ra o 0-'"
3 Sábado - Farmácia Da Fé -

7 ��;;êsa Glóri'l _ 'Laguna _ 6

1/2fl�
OS se manif�sta:m, po)' exemplo, atra\;és desta, aí'irmayi1o, que equiva- Estado, democráticamente, in-

Rua Felipe Schmidt. e 7 1/2 hm·as. le a um ate.stado: "No&s avons le pIai ser de \r.Qus annoncer qu·e le tabac gressa na As.socia�ão BeneU..-·

Expresso Bru�.quense _ Brusque -

,

.H .t.,4 Domingo - Farmácia Da Fé - 16 horas.' e�t magnifique et quil a été accepté par le Rijksbureau. Francbement cente, com os m�os u,lreJ <!�',Rua Felipe Schmidt. Auto-Viação Itaja! _ Itaja! _ 15 ho-
c',est une livraiso,n 'Superbe. Nous vous remercions infinimellt pour les e deveres que terao os mah),

10- Sábado - Farmácia Moqerna ra�ápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às bons 60ins que vóus avez dor'mé à ce tabac". modeiStos servidore.s públicos.
-:- Rua João Pihto. 5 irr?-p�e��r��l Oeste Ltda - Xapecó,-ás Estas frases não vieram de ,encomenda_ Foram colhidas na cor- .,. -'" - - - ., , , .. - .,. - .....

11 Domingo Farmácia Moderna - 6 horas, r.espondência de uma firma çatarinense de Timbó, a firma Lor\3nz, que MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA',
- Rua João Pinto.

Rodoviária ��f1�!�� Pôrto Alegre �em pautado os seus negócios dentro das exigências e do bom senso da QUINTA ZONA AÉREA
17 Sábado - Farmácia Santo An- _ 3 horas. nossa legislacão. E, mais do que isto, é um elogio que vem da Holanda, BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS�

-

P' t Auto-Viação CataTinense Curitibá
.

t d d f' I EDITAL DE CONCORMNCIAtônio - Rua Joao lU o.
_ 5 horas, O' mais rigoroso ·e o mais lmportan e merca o e "umo. I •

d 118 Domingo - Farmácia Santo An- Auto-Viação Catarinense Joinvile
Diante dêstes fatos é que não podemos nem transig'iremos jamais I I _ Devidamente autor.lza o ?e .0>tônio - RUJa João Pinto. -;u:a�;�=�ãO Catarinense _ Laguna respeito a.o bom nome que vamos grang'eandó .. De maneiu geral, po- Exmo. Sr. Minist�o da Aero�auf:i-.24 Sábado - Farmácia Catarinen-·- 6,30 horas.

rém, devemos aftrmar que afora,. um e outro contratempo, muilo na-' ca, faço público, para conheclmen,'"'. Expresso São Oristovão _ Laguna -

d acha 'se - Rua Trajano. 7 horas. tural num orgànismo. nov-o, não temos tido dificuldades maiores_ to dos interessa os, que se

d t

'

25 Domingo -:- Farmácia Catari- ra�uto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho-
O assunto é de importância e prometemos voltar a êle na primci- aberta, a partir da p�'es:nte a a"

'"'ense - Rua TraJ·ano. EX!presso B:rusquense Brusque I 'd d a inscrição á concorrenCIa para a,'....

�a OpOT"Ulll a ·e.
''l>p d'"O serviço noturno será efetuado l'6R���� Sul BrasileiTo _ Jolnvile _ venda de dois caminhões 01'

Pela Farmácia Santo Antônio sita á às 5 e 14 horas.

C
.

1948, motor 85 HP, ns. BB-184575420'SÁBADO;;,il, .

I drua João Pinto. Auto-Viação CataTin·ense _ Curitiba
.

�(Ifj.,,,,,,\ O'R'C,U�.$IÃi, c=,�I'
e BB-4290479.eom capaclc a e para,--

_

R�p�g�a�ul Braslle1ro Joinvile 3,500 quilos.
às 5, e 19 horas_

II _ O encerramento dar-se-á no>

T h ?
-'6 horas,

dia 20 de janeiro ás 14,00 horas, de-em din eiro.. _ A�t�?�f:ÇãO Ca-tarklense Tubarão
Acha-se aberta nesta Suc_ursal inscrição para concurso de Patri- vendo ás inscrições serem dirigid�s:_ 6 horas,

, . . S Comandante da Base devI-Exp.resso São Cristovão _- Laguna ('ante, devendo os candIdatos eXIbIrem no ato documentos que provem ao r.
. d'7 ����sso Brusquense _ Brusque 1er maIs d� 18 anos de idade e menos de 30 anos e estarem quites com! damente seladas e assma as.

t _14 horas,
O serviço militar. Os demais documentos, serão apresentados pelos can-I' III - A abertura

. da2s2·Pdro�os �sAuto-Viação Itaja! - Itaja! _ 13 ho-
d'd d a e JaneI- .

ras, didatos uma vez aprovados e admitidos no quadro de funcionários. será proce I as no I
. '

Expresso Brusquense _ Nova Trento I ,. '1400 horas na pre··
_ 9,30 horas, A inscrição encerrar-se-á no dia 15 do corrente, impreterivelmente. ro proxlDlO as, 'sE Gló

-

L 6 1/2 . ..

I' Pt' A 't- 'tO sença dos interessados, na ecre- -

e 7 xfJ�sh�TlIIS. rm _ aguna _

Constam do concurso as segumtes dISClp Inas:. 01' uguees, rI une lca,
_

d B AéreaContabilidade, História do Brasil e Geográfia (conhecimentos

geraiS).,
tana a ase

.. _

.

0-VI'aca-O a e'rea" 0.ra BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A.
. .

IV - Os camlhoes em apreço p

d
- '

-stos na o'aracre desta.'
• riO GUIDO BOTT - Gerente ALDO DE ALMEIDA Contador erao ser: VI i:> i:>

SEGNiDA-FEmA Florianópolis, 7 de janeiro qe 1948 I Unidade. .Varig _ 10,40 horas _ Norte_
Quartel na Ba5e Aérea de Flona--Real S, A, _ ás 16 horas - Norte_

b d 1947Cruzeiro do Sul _ Norte _ 10 hflras.
" • ,. ,. I nópolis, 23 de dezem 1'0 e

Real S, A__ 11,&0 horas _ Sul. Envie 80 seu amJgo

dJsta.�1 F�nCIonarI�S .Pu.bhco� Est�'1 (a) Nelson da Silv� Fo�seca ,......._ .. '<\._Pana·ir - ���h_1:;;�lRANorte. um número, da revista OVA:· duaIS e MuninClpaIs, do IDaIS
Cap. Av.- Fiscal AdmimstratIvo.

Varig _ 12,50 horas _ Sul. LE DO ITAJAt, edlçio 4edJ graduado ao mais modesto ser-
•••• •••. ••.• ..•.

.... • •.•

�;�;�iro-doH3s� hora.i l.z;o�ulhoras cada a Flonanópolls, e 8S8h11 vidor- público; inscrevei-vos na
QUANDO TEUS FILHOS .Norte.

QUARTA-FErnA estará contribuindo para ! As.socia�ão Beneficente e esta-
te perguntarem o que ,iCruzeiro do Sul _ 11,00 horas maior difusão cultural reis pI'eparando um peculio pa- .-Norte,

� ... nos 4--- ra, vossa famllia.. um lázaro, dize-lhe. qwe .'Real S. A, - ás 16- horas' - Norte. u., ...,....- '.
d '

Varig _ 13',00 horas _ NOTte_ um enfêrmo que po era ri·
Real S. A. _ 11,30' horas _ Sul. '

d t •QUl'N'.M.-F'EIRA

C
cuperar a 11:0 e com IJ e

Panair _ 12,17 hora.s _ Sul.

a $ a $
"

Panair - 9,50 horas _ Norte. auxÍlio.
Varig - 1'0,20 horas - Sul.

..... '. • • •• •••••••••• • •••••• o-

Cruzeiro do Sul _ 15,30 horals _ Sul. .

ai'Cruzeiro do Sul - 10;00 hs, - N'lrte, -

"Quem extraviar oa in.......zU' CI"
SEX'.M.-FEI:RA '

..

_
Varig _ 10,40 horas _ Norte, certificado de alistamento pap_..,.·
Real S, A__ ás 16 horas - N<Jrte_

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL Multa de 10 a 50 ernzeir08. out�
Rea-l S. A, - 7,30 horas _ Sul.

t d d t't I
.,

'ntecrrall'sados 011 sorteados m,'m inear-,eri em multa de 2'_ a llti·,Cruzeiro do Sul _ 7,20 hs. _ Norte_ Avisa aos seus por a ores e I ti os Ja I i:> o'
Panair _ 13'DJ��o_ Sul.

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos ernzeiro!l aquel� que extr:vi;-_�'
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs, _ Norte, CASAS para pronta entrega. - Para maiores esclareçimentos dirigir-se inutilizar o Certifieado .. _..

Varig - 12,30 hocas _ Sul. '
.

R F I' S 1-. -dt (Ed'ficio i t ..Panair _ 9,50 horas _ NoNe. ao escritor central de Florianópolis _ ua e Ipe cJ�ml, 1 ,. !I.R .

..)OMTNGO
Amélia Neto). '(Art. 121 tI. LeI tI@.' Bervi!:e JIP1L.-'

��g�f� = ��5g7 h����s� :�te. ead.Cruz-eiro do ,Bul _ 11.00 hs. _ Sul.

,
i

"

1 9_��!�P2t PiDto .. 5

1· DlIat.r: RUBENS A. RAMOS
hQrIetirio • Dlr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
'

Dlret&.t' de Reela!:'.:
L DAMASCENO DA SILVA

1
Chefe de Pagina!:io:

ftANCISCO LAMAlQUJI
Cltef. 418 :lIIlpreulo:

lOAQI"JM CABRAl· DA SILVj
R4l\)resentante :.

A. S. LARA
.

.'IU Senador Dantas; 4t - ..
andl!.r

Till. 12-592. - Rio tle JaDelr.
RAUL CASAMAYOR

iIllIJ'I Felipe de Oltvelra. 21 -
8- andar

T.t. 2·9873 - Sio Pa.l.

ASSINATURM!
Na Capital

,la•......... , Cr$
h••lJtrll -Cr$
frime_tr. Cr$
li. ' , _ . , . C'I'S
•".rCt avulso . _ C,r'

No' Interior
b. . , C4 1'''.Gf
h.elltre ..

- .. .' Clt H,ltO
Crt '1.0.

Y.1l'.ero avulso "cre '.l1/li

.....

.1."
21."
••••
".h

Trimestre

"

Oe orlpnab, mel!!lJllle alot

'llblieados. não lIerl..
devolvidos.

:i 4ireçio não .

se r"�IIII"
..bilha pelos eoneelte8
emitidos 1108 arÜIrOlll

aulnadoe

I

farmácias de plantão

Iluito ou Pouco. Não importaI
O leitor deseja obter uma

re��", mensal, semestral ou

(tnual, á razão de 12% ao ano?
Confi.e então os seus negó

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

binação com (I Es('.:t'itório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - l'h�
com isto uma renda anual, se

gur:>.. de Cr$ 12.0,00 por C:t$ ..

1.000,00 empregado. ,

Melhores informações e de·
talhes n0S escritórios do Cre-.
diário· KNOT, ou nesta reda
ção.

CIA. CATAR.INENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA

�------_.-
Funcionário público

Lembra�te - descontando {léz
centavos diários de teú venci·
mento, salário ou remunera

ção poderás deixar para tua
f81milia, um peculio até Cr$
30.000,00.

'

Inscreve-te na Associação
Beneficente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.'_-..-.. .......-.-....-_-.-_._..,.,.._-.-...._.'!".,.-. , Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, comprando ações do
Colégio Barriga-Verde.

'RACOS.
A_-IIMICOS

TOMEM

�I�I trelsltltl
"SILVElRA"
-

Grand. f'"lce

-

-.-""-,------�

3

·CLUBE.12 DE AGOSTO--Programa para o mês de Janeiro
Amanhã DOMINGUEIRA. INICIA ÀS 21 HORAS. DIA 18. DOMINGUEIRA. INtelA ÀS 21 HORAS. DIA 24. SÁ B ADO.

SOIRÉE CARNAVALESCA. INíCIO AS 22 HORAS.
_u-."._.,._-_ - - •••-_, -_ _._._._ _._ _ ._ _.. ..•••_-••_-_ _-"",.._-_- _._ _._._-.-.-•• ,.._••__. ._._.� ,.___-_:.&w."._.. _._ _._._ _-��.---.- -·-••••••--v••-·•••-.-•••-.-
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�.

Desmentida a morte· de Stalin Roubados 100 rolos
de arame

ANIVERSÁRIOS:
Faz anos hoje, o sr. Ayrton

,-Sales, mareio -rr-o
x x x'

ELISEU SIMõES

Berna, 9 (U. P.) _ Dois jornais anteriores de que ele se achava
de Berna falaram hoje da morte de gravemente enfermo. Comenta o. ,., '*' ,.,

Stalin. A embaixada soviética em jornal a partida para Moscou de um i ' P. AIgre, 9 (A. N.) - A Delega-
Londres declarou, entretanto, que especialista suéco em cancero

I RITZ - Hoje ás 4,30 ,e '730 horas I cia Especial de Atentados á Pro

nada há de verdade em tais rumo- A afirmação de que Stalin estava Red f.:il�eHo'8!.Lucille Ba!>Í, 'l'lommy priJd,\de, cujo expediente vem sen

res, que ela consid.erou ridicuIos. O com paralisia de um lado foi feita Dorsey e sua orquesta-a. do atendido pelo dr. Teobaldo Neu
"Der B.und" publicou o seu despa- pelo ex-embaixador brasileiro eml "DU BA:R1RY. ERA UM PEDAÇO" mann est�· procedendoo movimentá-

.. . Preços: Cr$ 400 'e 300. .', .. _ -cho sôbre o assunto com O títulor , Moscou, sr. Mano PImentel Bran- . ,

das Investigaçoes para esclarecer a

"Stalin Morreu?". Este titulo figu- dão. Uma pessoa que, entretanto
·· ..

ROXY·H�Je·ás·7,30· h:o'r:a�
...

retirada de maês de cem rolos de
rou em sua primeira edição, mas viu Stalin em Moscou, o mês passa- 1° - Filme Jornal - nacional, arame farpado di- firma Seco & Cia.,
na segunda modificou-o pára "A do, e que o mesmo parecia gozar de 2° - Johnny Mac Br-own o ele-

por um individuo -jue não tinha
it d S Ii " E

.

fI'
.

P 1 gante cow-bov em :
respei o e ta ln. ln ormou que boa saúde. O sr. Vladimir av os, CILAD.\.-NA FllONTE,liltA autorização para tal.·�
a morre de Stalin foi assunto dis- conselheiro da embaixada soviética 3°.- Constance Beuebt 'e George A referida mercadoria\.foi sendo
cutido no Conselho Federal Suiço, em Londres, afirmou que tal noti- Rigaud em: retirada aos poucos, usando" o res-

havendo mesmo "sérias bases para cia era "obviamente de fabricação PARtS SUBTERRANE.o ponsav.el o nome da conhecida fir-

tais informações". Acrescentou que monstruosa. Michael Shirin, secre- 4° - Continuação do seriado.
ma local .Chave.r:; & Almeida�'es.ta-O .RAIO DES'I1RUlJJOtR '.

tais rumores eram "o tópico do dia tário da embaixada russa, comentou Censura: Até 10 anos. belecida á avenida Juli..Q_d-e ,ti-

em Moscou". Como esse jornal sou-: a noticia dizendo � Preços: ás 11,30 horas - 3,00 � lhos. O montante do desvioatingf
be diss.o, não está esclarecido. Ne-I "Não acredito nessa inverdade". cr$ 2,40; ás 7,30 horas UniCO

I
a quase dl�zent�s �il cruzeiros�

nhum Jornal de. Berna possue cor- A EMBAIXADA RUSSA cr$ 3,60. conforme ja esta mais ou menos

respondente erp Moscou. DESMENTE
'

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

apurado na Deap.
O jornal socialista "Berner Ta- Londres, 9 (U. P.) - Um porta- O caso surgiu com a prrsao de

guach", trouxe a. sua noticia sob o voz da Embaixada Soviética e a Ernani Vieira, ex-soldado da Bri-
titulo "Stalin Morreu?", dizendo agência "Tass", consideram como . gada Militar, que era visto todas

que "evidentemente os informes sô- uma "tolice" a noticia publieada no ! as noites, nos dancigs da cidade,
bre a morte de Stalin merecem al- "Berner Taguach" de Berna, na

� I fazendo grandes despesas, com

guma crença em razão dos rumores· Suiça, de que Stalin teria morrido.
ODEO"T H··'

-

7 30 1 "champagne", etc. na sua mesa.
. !J ;, - oje as o ·e·, 10ras,. B li n-

_ Sessões Elegantes _ I O inspetor erce mo, que o pre

Só BESTA UMA LAGRIMA 'deu, verificou, desde logo, que Ér-
Com: Olivia de Havilland. 'nani arranjava dinheiro de modo
No programa: .1) - A Marcha

irregular, tendo o mesmo confessa-

I da VIda - Nac. Imp, FIlmes,
d

.

2) _ Fax Airplan News 29 x do certos fatos �e con uz�ram a

.

102 - Atualidades. policia a descobrir o deSVIO de

Preços: Cr$ 6,00, 4,00 e 3,00. arame da firma Seco & Cia. Este

-: As 7,30 hrs, - Cr$ ?,OO uníco.
era dali levado com ordens dadas

LIvre - Cr-ianças maiores de 5
d da firma

anos poderão entrar na sessão de por um ex-emprega o

fi horas. Chaves & Almeida e vendido por
, . . . .. .. .. Ernani, já confessou á policia sua

T:.\iPElRIAL - He-je ás 4,30 ·e 7,30 participação no caso.
- sessões Populares __:_

d t'
r _ A.S AVEJN'l'URf\'S DE JIMMY As dilig'encias ain a con inuam

VALENT'lNE
.

a ser feitas ativamente, faltando á

Dennis O'Keeí'e. policia realizar a apreensão do ara-

PüR'I10 DOS L10 L:ADIRõES
me, todo ele vendido a um ferro

Richard Powers e Lyne H:'O-
velho da rua VoIutarios da Patria,

.................................. _ __ , �
..

Continua O ESTADO fazen
«do distribuições de veliosoeIi
..:vros, inclusive romances mo

f.dernos, en t'te as pessoas que
�:constam dp seu cadastro so

-ciel.
As pessoas que ainda não

haiam preenchido o coupon
"que diariamente publicamos
(poderão fáze-Io. agora, habi
üitenâo-se, assim, a concorre

l<zoam a tão interessante inicia-
tiva realizada sob o patroci
mio da LIVRARIA ROSA, à
rDeodoro n. 33, nesta Capital.

* * *
.

\
Deu-nos ontem o prazer de sua

-vísita, o sr. Eliseu Simões, que se

rgue hoje para Curitiba, pela Panair
.almeiamos-lha feliz viagem.

ZEDAR PERFÉITO DA

SILVA. e SULA,MITA
DUTRA DA SILVA

Thiago Vieira de Castro e

Olga Burget de Castro

.,
i

participam aos parentes
e a pessoas de sua rela

ção o neecirnen to de

)� sua filha MARIA
AUXILIA DORA, no dia

7, na casa de saúde São
Sebastião.

comunicam 00. parente. e

pessoa. de 8Ua.. re!oçõe., o

contrate> de co.omento de
seu filho JARBAS com o

.dta. Eunice Collado Caldeira

;
,

f
..._-----------------------------

JARBAS e EUNICE
.

confirmam
·FJorianópoli., 1 d. Janeiro de 1948

Com:
II-O
Com:

berts.
No programa: 1) - O Esporte

em Marcha - Nae. Imp. Filmes.
2) - A Voz do Mundo - Atua

lídadcs.
Preço: Cr$ 3,00 (unico) .

"Irnp .. 1/1 anos..

Reínísch S"IA.
'COMÉR,CIO E 1NDU�TRJA Dl<:

MADEliRAS
Acham-se a disposição dos 81's.

.acíonísta, na série social, os do

.cumentos a que se refere o artigo
'99 do decreto-lei n. 2627 de 26 de
setembro de 1940 .reterentes ao

período de 1946-19117.
Sidnei Nocetti - Diretor Pre

sidente.

·Tombou es·p.e
··facularmen'e

COMUNICAÇAO N. 3
Levo ao conhecimento dos senhores associados que, a diretoria, em

sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a exigir,
quando necessário, dos senhores associados, para efeito de identificação,
o talão de quitação mensal.

.

�

.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas de
carnaval, somente poderá- ser feita, mediante a apresentação do recibo
do mês de fevereiro.

. José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.
�•••••�••••••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mais desórdens· na Palestina
JeÍ'usalem, 9 (U. P.) - Sete [u- decidiram a repartição da Palestí- O melhor ator Ocupando ilhas

deus libertaram de um hospital um na, as baixas sobem a 627. Dois [u- á t-
.

dos seus camaradas que ficou feri- deus morreram quando um bando Hollyw-ood - (U. P.) - Bing ricas
AVLSO do e foi preso, durante o ataque de árabe atacou um ónibus que faz o Crosby recebeu o titulo de "o ator Londres, 9 ·(U. P.) - Fontes au-

Aoham-se a disposição dos srs. de' maior sucesso de bilheteria" de
.acíonístas, na sede social os do- carros bindados contra os grupos percurso de Haifa aTeI Aviv, logo. 1947, em uma "enquête" levada a torizadas britanicas afirmam que

.cumentos referentes ao período de arabes, no portão antigo de Jaffa, após o alvorecer e um outro foi efeito pela "Motion Picture He- as duas ilhas antárticas desertas,
19/16-1947 a que se refere o art. em Jerusalem. A policia informa 'assassinado nas 'Planuras do litoral rald", jornal de assuntos cínema-: ocupadas na semana passada pela
�!}9 de decreto lei n. 2627 de 26 de

que o grupo dos sete judeus arma- quando os arabes atingiam uma al�1 tografícos dos Estados. U.
niodos.

"'1 União Sul Africana e Austrália,
.setembro de 1940.

d
..

d' I" d ;. . Os outros nove artistas classlfl' . .

t t b t'-Itajaí, 2 de Ja'neiro- de 1948. os I�va lU a c mica on .e o co�- dela perto de Jaffa. Bm arabe foil cados entre os sucessos de bilhe. constItuem Impor ?n e� as lO�S �o
Sidnei l'ioeetti - Diretor-Ger·ent,e. panhelro estava sendo tratado. Va- morto num ataque antes d.o alvore- teria são, na urdem: Betty.Glable, sistema de comumcaçoes do lmpe

rios deles protegeram a retirada, cer, nas proximidades de Jerusa- Ingrid Bergmann, Gary Cooper, rio e podem converter-se em bases
munidos d.e revolveres. O ferido foi lemo Várias centenas de árabes par- Humphrey Bogart, Bob Hope, meteorológicas e para a aviação ci

identificado como sendo Uri Chen, ticiparam dos funerais dos árabes
Clark Gable, Cregory Peck, Clau-

'Vil. As duas ilhas, Prince Edward
com 20 anos de idade, "conhecido mortos durante o ataque ao portão

dete Golbert e Alan Ladd.
e Heard, estão desabitadas e care-

e procurado pela policia como mem- de Jaffa.
. emÍllal, Gravata.; Pijamel, cem de depositos de minerais co-

bro da Irgun Zvai Lellmi", organi-I - -

.

. Mei81 da. melhore., pelot .me- nhecidos.
zação subversiva judaica. Um

Ofi-(café
Ottb traduz qualidade! nore8 preço••6 na>')CASA MIS Não foi possivel obter comentá-

ciaI da Policia fora destacado para Peça-o ao seu fornecedor. CELANEA _ RuaO. Mafra, rio algum em forma oficial, e uni

guardá-lo, porém não se sabe ser no, .

.

- .. _._,---_.. porta-voz governamental se negou
momento da libertação o guarda es-,· Um novo «rei» a fornecer pormenores sôbre os

tava presente. Chen foi, ontem, IJX·pos·"I�a-o Interna- rumores de que as ocupações pelaf. Francfort, 9 (U. P.) - O soldado A

atingido pelas balas da Policia nu- U Africa e Austrália eram consequelJ-
., .

I R· do Exército norte-americano Ray- d
ma. fuzilada, quand.o de um ca�ro "lona DO 10 cia dos novos planos de defesa a

blIndado efetuava com outros JU-
\I 6 mond Brown . informem ao Quar- Comunidade Britanica de Nações.

t- d Jaff Rio, 9 (A N.) - Será inaugura- tcl-General americano que a popu- U·- S 1 Af
.

h' 'adeus um ataque no p.or ao e a.
da eIl1 m.al·o pI'OX. I·mo, ,coI'.f·orme J·á. A .mao u - ncana aVIa envI -

esperar, dada a insegurança em que . C l'
_. lação das ilhas Samoa do Pacifico, .

'lh p.Tres dos companheIros de o Ien fOi noti.cia·do, n Ex.posiçã.o 1nterna- do uma expedição a 1 a rmce
�se viajO a em tais· caminhões, todos U

sell pal's natal o proclamaram reI'
foram mortos e dois capturados nacional de Industr,ia e Comercio á ' .

Edward, enquanto que a Austrália
os passageiros foram lançado ao I

A

t d· d t d Brown tem 32 anos de idade e o
quando com ele tentavam fugir qua o governo em, a. o o 'o o teve a seu argo o grupo que chegousólo, caindo uns sôbre os outros.
após terem destruido o carro blin- seu apoio, de.terminando pro'Viden- �J:ll verdadeiro nome é Lafoia Lau-

à Heard .
.

Dois dêles receberam graves feri- c.ias a fim ae que a mesma pre- vala Lutu Peni.
t AI dado. Desde que .as Nações Unidas enc<ha completa;me'l1te .su.as í'inali- Uma fonte informativa declarou

-men os: exandre Tavares, de 35
"1I IIIIIJ_ A agência DPD que publicou .

'1' d... dades. A Exp·o,sição, cuj.o plano de '

que se ignora o valor mI Itar as
;;anos de idade, casado, funcionário essa notI'cI'a afI'rlna que "Sua Maatividades já foi apl'·àva-d:o, vira' , .

-

ilhas, uma vez que eram conside-
'público, morador na rua Apareci- permitir ,que 'Dodos os Esta.dos. Ter· jestade" tenciona assumir as suas

radas pontos avançados para a An-
.. ,da, número 178, e Daniel Manhães, ritorios e Distl'ito F,ederal, bem funções reais logo que esteja livre d
d 34 d'd d canl'O as 1·11dustl'I·.as es.ll·an.gel·I'as tártica, que atualmente carece e
e anos e I a e, casado, ope- do Exército norte-americano.

eXI)ol1iham seus I)r-odulos, .estabe- valor estratégico. Acrescentou que
rário, residente na rua Francisco

.

Eugênio, número 149, os quais fo-
lecencto, assim, sem intel'mediáríos "Inscreve-te na Associação as duas ilhas tinham sido desco-
um camér-cio dipélo de Dompras e

B �.. t "'os FunAI·ona'_ bertas pelos britanicos e que a
ram internados no Hospital de vendas de mercado.rias. enellClen e '.1 "

P rI'os Pu'bll'COS E�._taduaI·S e Mu- maioria das geografias as consigna-'Pronto Socorro. ara que a exposiçao tenha os -
�

efeitos desejados, o presidente dn nicipais de Santa Catarina. vam como britanicas, pelo que se

Re,publica
.

acaba de enviar um te- Três cruzeilros mensaes _ considerava que não se levantaria
legrama clrcll'l.ar a todos os g'ovel'-I dez centavos diários e estarás uma questão de soberania de parte
nadares, no sentIdo de que

tomem! l' de quàlquer país diante da ocupa-

�� �����dâ�c��SrL��:.ssarias;ao ple- ::p�;:;�:. �:� �C:�:;� ção feita por dois Domínios.

LIRA TENIS CLUBE
""

,ilndustria, Comercio
e _Seguros Koot S�A.

Rio, 9 (A. N.) _ No largo de

:Benfica, verificou-se um impressio
nante desastre, com um caminhão
�lotação repleto de passageiros. Tra
'fegando por ali em velocidade ace-

1erada, o carro em questão que tem
<Q número 7-47-02 teve a barra !le
,direção partida e, desgovernado,
tombou espetacularmente, ficando
·.de rodas para o ar. Como era de

FONES 1.199 e 1.-179

IRMÃOS DELAMBERT
LENHA A DOMICILIO

"
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CONFERj;�NCIA INTERNACI�
NAL DE AGRICULTURA

Londres, (B. N. S.) - Realiza-se

esta semana, nesta capital, uma

conferência internaçional, com a

participação de peritos de muitos.

Estados membros das Nações Uni

das, para discutir os problemas da

Organização Mundial de Agricultu
ra daquela entidade.
A conferência se realiza na sede

da Royal Empire Society e foi

inaugurada por Sir Gerard Clau
sen, assistente do sub-secretário de
Estado das Colonias.
As discussões se centr-alizam so

bretuda em torno das dificuldades.
•

especiais a serem vencidas nas:

áreas atrasadas do mundo.
Estão também sendo elaborados

planos para a obtenção das infor

mações necessárias para a 'realiza

ção do censo internacional de agri
cultura.
Esse censo será levado a efeito.

pela Organização de Alimentação e

Agricultura, em 1950.

I'
I

Importados diretamente dos E. E. Unidos NOTICIAS
RESUMIDAS

SNRS.
ASSINANTESmédicos e farmaceutí(osAos e aos hospitaissrs,

Comunicamo. que eatamo. rocebendo uma importação direto
dOIl E.t;oc;lc. Unido.. doe .eguinte'l artigos:

Filmes para RáioD X. em divel'llc. tamanho•.
Almofade. e trave••oiros d. cama,ra de ar', de bOt'rocha -,- Dedeira. e

capotinhp. higiênicQs. de borracha.
'

!;lúva. para cir1,lrgia',
Cuba•• comadres. irr�Qadores. caneca. graduada•• compadrei funia.

, ·1Ím terra batido•••maltado.
'

.

'

E divenos outra" artigos.
Demonst'l'oções e pedidos à �. SOM A T É C

Socir.dàde Wiateriai. e In.trumentos Técnico. -- Cientifico. Ltda
'R,.u'á Conlell:l.iro Mafra. 54 -- Caixa Po.ta!. 1 ta.

.,

/' Telegrc.ma.: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

Reclamem imediata
mente qualquer irre
l1ularidade na entrega
de seus iornaes,

•

(S. 1. P.) - Por noticias pro
cedentes da Hungria, sabe-se que
os circulos oficiais comunistas, es-·

tão forçando os membros dos par-
(

tidos da oposição,à entrarem ime-

diatamente na chamada "coligação
dos partidos nacionais húngaros", Queremos que todos façam
o que equivale a dizer, que estarão parte do quadro social dos

debaixo da influência direta dos componentes do "Colégio Bar

no ga-Yerde", Por isso, o paga
mento da ação é feito em ó
prestações,

que predominamvermelhos

pais,

/1
)

_ _____r"
- .J

,

--'Ü�

(S. I. P.) - Muito embora ore- .. - . -

LENIÍÀ" À' DOMICiLio'
....

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICQ

FONES 1.199 e 1.�79
TECHICOS

· . .. .... ...... ".-.. .... . ...

gime soviético veja-se assegurado
pela maior polícia- secreta do mun

do, mesmo assim não tem confiança
em suas arremetidas, pois, do con

trárío, como se explicaria ao. con

tínuos expurgos que se levam a

efeito na União Soviética? O regi
me comunista tem como caracte

rístíca esta falha enorme, muito
embora queirem os vermlehos apa

gar 'esta verdade. Desde. que o re

gime soviético foi instalado pelos,
que dominam ditedorialmente a

Rússia, tem sido numerosos os ex

purgos políticos, e periódicamente
levas e mais levas de "inimigos do

regime" seguem em longas filas

.para as regiões semi-desertas da

Sibéria.

Vende-se
Um bar bem�afreguezado,

eu centro da cidade. Tratar
OUsta Redaçêo, à tarde.O Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

A<iEHTES KO nrrERIOR
Preciso em todas a. cidade.

do Bl'o.U
Negocio facil. para ambo.

mesmo nas hora.
Escreva .. à Caix:>
3717 -- São Paulo

· . •. •... .... .. ....... lO..... .. .....

,
O TESOURO

Da instrução está ao alcance
de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupe
Escolar São José, na Escola Indus
.tr ial de Florianópolis ou na Cate
dral M�tropolitana.

0&1 eexo•.

voga•.
po.lal.

todasem aa

profissões

TINTURARIA �
Só a "CRUZEIRO"

. dentes, 44

"

(IA C�TARIN[HSl
DE :nlANSPORTES AÉREOS LTOA

Tira.-

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

lO.... .. ,.

WMERClANTE: .o. om li- ", Paro as pessoas de fino

vro à Biblioteca do Centro Aea- pnladaY' Uafé Otto é

démíco XI dle Feve.reiiro. Con· .em par.

�o-

(.8. I. P.) - Noticias procedentes
da' Albania, dizem que a ,liberdade
religiosa naquele país está práti
camente sufocada. Os últimos de

cretos do govêrno títere de Tirana

traduzem com reloquência esta

afirmação, e as instituições reli

giosas têm sido paulatinamente fe

chadas, para deixarem em seu lu

gar, '''clubes juvenis e operár-ios"
de tendências puramente verme

lhas.

tríbuírás, Assim, para a fonna

ção cultural. d<la ca�
de amanhã I

("Ü8mf)anha pró-livro· tk
C. A.' XI de Fevereiro).

Ú1�IAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI
Não receie em comprar:

ações do "Colégio Barríga
Varde" por que ésta organísa
ç'�o está sendo zelada por vee
dadeiros idealistas.

. ............
"

......

DU J!:..N 4)Ai! ..N':�.RV '_9"'A.b
Ce. 011 .rolr...OIt da ....ela.

".Jfl. .. C!l.oenC'M ne"OIlU, 1iI••1I,h
Irabulo •• tempo, d.o l1li&1.. PiJI'o
'.Uamente rem$diávela. O e.I'8I.4t111i.
ú.o, tnto d. Iporlllcla. H liMe
,rej.dlear 08 indivi4••• Afetad.. ri«
lsIi el!lf.rmlll..... O 8emCe Rm
d.Il&1 4l. Doencu· .elltalll .u.plh
I... AlrIb.lat6rt...... ate.el. Ir""
alta.e.te •• .oeat.. Il_".'" h.

..._ . .lia.••• D_.....�" ...�,

'LIVRARIA ROSA
Rua Deodoso, 33 - Fpolis,
Atende pelo Serviço

Reembolso Postal.

Livros Técnicos
em ge�al

· . .. .. --;- ..

-0-

(9. LP.) - O jornal "Katolike
Nowiny", órgão do partido direi

tista slovaco, em um recente edí
toríaí escreveu o seguinte: "O pre
sídente do Conselho Gottweld de

plora que o clero slovaco demons

tre uma apatia serena para com a

nova ordem de coisas instaladas no

pais".

O VALE DO IT.1JAt
Procurem na Agência

.Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

,

ROSA
VESTIR·SE COM CONFORTeQUER E ELECiAHCIA 7

A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
�..í-..-_"'_'_-_-_-_._._-_-_-_-_._�.-_'_._'.."_-_-'_-""•.a"J•._-.-_._-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-.-.-.-.A-

SEGURANça DO LaR LIDI.
Rua do Rosario, 104 - 30 andar Tel. 23883;
Endereço Tel('grafico: "SEGULAR" - RIO

Resultado do Sqrteio realizado pela Extração da Loteria
F.aderal da 31 da Dezembro de 1SZ1? de arõrdo com o

Decreto-Lei n> '.930, de 3-9-1945
LOTERIA FEDERAL

l.e Premio 11.49! a.e Premio 27.338 \3.0 Premio 25.638
4.0 Premio 20.676
Plano Mercant I

Rua Felippe Schmidt 48
-0-

(S. LP.) - A imprensa comu

nista otícíal polonesa, em violento

artigo, atacou as instituições cató
licas do país, como sendo "uma das

únicas feções que ainda não qui
zeram seguir as modernas institui

ções populares polonesas".
�o-

(S. LP.) - Seiscentos mil cida

dãos polon.eses tem destino igno
rado, mi Rússia. Esta enorme leva

de prisioneiros dos russos encon-

.

tram-se em território russo desde

a deflagração da Segunda Qrande
Guerra Mundial, e todo o esforço
para saber-se de seu paradeiro tem

sido inútil até a presente data. Os

círculos oficiais de Moscou nada

Universidade para Extrangeíros
em Perugía [Italía]

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

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:
de 10 de Abril a 30 de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 10 de Outubro- a 23 de Dezembro.

81.491
87338
65638:
J .49l
7.338'
5.638
491

Primeire prêmio
Segundo premio
Terceiro prêmio
Milhar do 1 o prêmto
Milhar do 20 prêmio
Milhar do 30 prêmio
Centena do l° psêmio
Dezena do 1(;) prêmio

Direta 91
dizem a respeito, e o assim,chama- Inversa 1 9
do govêrno polonês até agora tam- C m um ...equeno dispendio de 10 cruzeiros por mês t

b
' .

-

f h f
I €) to .

es o

em sa-o ez nen um es �r?o para'
PO! 'lidor de um titulo dCll PLANO MERCANTIL está habilitado:

saber da sortJe de seus SUdlItOS ..

-j a) _ participar de 3 sorteios relJlizado� pelas últimas
.

-0- e.xtraçies da Loteria Federal.
(S. I. P.) - O r,epresentante da b) _ entrar imediatamente na posse do Prêmio •

A'
.

"N E h " B'
' COOS:

gencIa. ews xc an�e em

u-I tituido J::or móveis" mercaaor ias e utilidades 8 sua escolha:

d�p�;t mforma que esta para. sur- c) _ ter garantido o reemb,olso final das mensalidades
glr um .novo tratado de amIzade

pagas, a,crescidas de 20%, _

"-

e comer.cf:l hungaro-rus�o, os mol- d) _ no caso de fl:llecimento ocorrido depois do lo ana

de dos. mumeros qUle ate a��ra fo- de inscrição, estando o titula em dia, as mensalidades serão
ram flrmados entre a Umao So- restituídas aos herdeiros.

.

viética, e seus satélites da Europa". Inspetoria Ge'ral: Av. João Pessoa - 103 - 8.° ando salas 817/819

A
'.' , .... ,". - .. ' .... - Curitiba, Eatado' dd Paraná.

Pl'essandods� e:" ddar A s�u Visto: Inspetor Geral -]. Pavan - Diretor Gerente :_

�o�el ba�a .

e ega o a' çi80 Dr. Lucidio L. Filho - Fiscal do Govêrno - At.menio Cruz.

t
�ro_a aa�!ne�e _n; seu :uarr Diretor Tesoureiro - Antonio O. Negro

g�r��'ll�ii� Ja es ara �zen o a •

ÓPRoXíf.40 SORTEIO REALlZAR-SE.A em 31 de Janeir,o de 1947

..,._-•._._._......-.-.-.-..-_....._...."!"••_••-_._._._..._'.-.-••"".......
- ......_.........._-••.:-,.._'••_....

DATILOGRAFIA
Confere
Diploma

(orrespondenda
Comercial

DIREC1l0:
Amélia li.!. Pig021.i

METODO:
Moderno e ·EUclente

DE CARVIU.HO. 65RUA ALVARO

Anestesia . pelos . gases
,

NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS
PASSOS

e oxigêneo

funcionu-

Ciclopropane, protoxido de azoto, ·eter, carbogêneo
terapia.

Moderníssimo aparelho Heidbrinck. Já em esplêndido
menta.

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

l
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o .fSTADO-� ábado 10 ce Janeiro ele '�.. 8 5

_LIRA TENIS CLUBE: 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 MIGNON ÀS 20 �30.

IA Inglaterra 'e o Oriente
Londres, 9 (U, P.) -,', Uma f'onte

autorizada revelou que a Grã-Bre
tanh a pretende Iortaleoer sua po
-sição no Oi-lente Media, com novas

alianças com os países árabes. A
'mesma Jante exphcou q ue a. pro-
iLeçeo da linha do 'M.edit'errâneo (. a

prtncípal consideração nessas fu
turas alianças:
ISit' R,eog'inal Campbetl, emhaixa

-dor hr itaníco no lDgito, o nr ígadet-
1',0 C layton, ministro das relações

..áralbes na embaixada do Cairo, e

Sir Walter 'Smart, secretár-io hrí
tãnico no Or-iente, foram chama

.·DOS a esta capital para conferên
cias com Bevin . Outros diplomatas
britânicos são esperados ainda es

.te. mês.
Ocupam uma parte -írnportante

no programa as negociações sóbre
.as relações económícas, políticas e

militares com o Egito, Iraque e

'I'ra'nsjordan.ia. O -tuturo da Pares
tina, entretanto, sobrepuja em im
portancía Lodos 'os orutros. Há indi
-cios de que as autorídades hr ítàní-
-cas acreditam que a Terra Santa

Mediu
poderá ainda se tornar outro
campo de provas para o conrtíto
ídeologíco entr-e a União Soviética
e as democracias ooídentaís.

00 embaixador Campbell avís
teu-se com o premier ,egípcio an

tes de deixar o Cairo e, segundo se

sabe, foi íní'orrnado de que o Egito
em princípío, está dispas lo a rei
niciar as negociações para a revi
são elo tratado de 1936. As

nego-,crações antsrtores í'racassarm em

virtude da disputa sôbre o rutu-
1'0 do Sudão. Mais tarde, o J!}gito
apelou ,em vão para que a ONU or

denasse a evacuaçãc elas tropas bri
tanícas ela zona. do Canal de l3uez.
O Iraque deseja que a Grã Bre

tanha desista das bases aéreas e

outras instalações mili tares na

quele pais. Ao mesmo tempo, quer
também uma nova aliança basea
da na igualdade e na Carta da
ONU. As autoridades de 'I'ransjor
dania também desejam atualizar o

seu tratado de 1946 com a Grã
Bretanha, li luz da situação na Pa
lestina.

SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por COI\HSSARIAS

NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

�EGUNDAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
',ºUAR'rAS-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
['ELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51/, 8.8. ,- Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

Banco do Distrito federal 8.1.
CAPITAL : CR$ 6O.000,000,OC)'
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TraJa,,,;. 23 • Florianópolis
----

�\

Balanços
Próprios para jardins ou áreas,

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

ótimo presente de Natal. - Fábrica
-João Pinto n. 44 - Fone 1.134

de
•

crIanças
podendo, também, ser

Relníseh - Rua

---�-----_ ... __.._._--------------

Aproxime-se mais de _..
. amigos e parentes envlandG
-Ihes um número da revista O
VALE DO IT�JAt, edlçio ...

LEMBRA-TE!
,

Inúmero. seres hlllDlllOl,
.

que já foram felizes co••

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

ciedade. Colabora aa Cam
panha Pró Restabelecimeat.
d, Sande do I:.ázaro.

.�.. "" .. .
I

Conseguir alfa-betizar um patcí-
.-eío, convencendo-o á frequentar
"um curso noturno, em breve se
-·rremos um dos povos mais adian-j·-tados do mundo: Grupo Escolar 8, .

�,José ou Escola Industrial.

. tia. Continental de Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924
INCl!:NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado e Reservas Cr$ '::>.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621.30

. S�D:&_ (Rio ele Janeiro) STJCURSAL (São Páulo)
.

.Av. RIO Branco, 91 - 3° anel. Lgo. da Miserlcordia, 23 - 10� ando
Teleg. "CONTINENTAL" T,eleg. "CONTAL"

AGÊNCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACA.Jú
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS _

RIO GRANDE.
ComissáRjos ele Avar1ao.s nas Principais Cidades do País e do Exte

''X'ior.
Tem a satisfação de comunicar o inicio ele suas operaçõss na Cida

�e de' FLORIANóPOLIS com a nomeação de s�us Agentes Geraig Se
'nhores. '

EDUARDO HORN & ClA.
:Rlla João Pinto n.,10.
Cn ixa Postal, 39/4.D.
.'Flori�nópolis.

A mais moderna creação em

refrigerante é· o
,

KNOT
�
i

I
IIxperimente-o. r delicioso

COMÉRCIO DA IRLANDA DO
NORTE EM 1946 AGRADECIMELondres, (B. N. S.) - As esta

tisticas recentemente publicadas
pelo Ministério do Comércio sôbre
o comércio da Irlanda do Norte em

1946 revelam que o valor total as

exportações foi de. 127.666.000 Ii

bras esterlinas e das importações
125.. 141.000 libras esterlinas, haven
do, portanto, um saldo de 2.515.000

esterlinos.
Foram os seguintes os valores

de algumas das principais exporta
ções (incluindo re-exportações) vi

veres e bebidas (inclusive ovos, no

valor total de 4.719.999 esterlinos)
17.015.000 .esterlinos; matérías pri
mas e artigos não manufaturados
63.427.000 esterlinos; tabaco e cí

garres, cabos e cordas, navios' e

aviões construidos e reparados pa
ra proprietários residentes fora da

Irlanda do Norte, 34.878.000 ester- No e1ia 13 do corrente, terça-feira, ás, 19 horas, no prédio da rua

línos; gado 8.445.000 esterlinos. Visconde de Ouro Preto n. 2, aos altos da Casa Bello Hor-izonte, será
Entre os artigos manufaturados, vendido em leilão os seguintes :

"completa ou parcialmente" figuram 1 Cama de casal;
artigos de linho e raios, sem eon-j 1 Penteadeíra; .

tal' fios - 22 milhões de esterlí- 1 Guarda roupa de casal;
nos; artigos de algodão 7.700.000 I 2 Bidês;
esterlinos, máquinas 6.398.000; fios· 1 Banqueta;
de linho 1.364.000; fios de toelas as 1 Gelaeleira;
espécies 2,258.000; outros tecidos 1 Ráelio marca R. C. A. Victor com 6 válvulas;
8.798.000; artigos de ã 1.323.000

es-li :( Copa laqueada;
terlinos. 6 Cadeiras laqueadas;
Esses dados estão sujeitos ainda Terno estofado;

a. ��:�.e��s. ���'�i��:���......•••. 1 ! �����r�h;;:�içasa;
A GRAND�SA D,9 BRASJL

. I 2 Cadeiras para repouso'Depende da ínsteução de seus [1- .' •.

lhos. Fazei com que todas as pes-,
Louças, metais, adornos, quadros e muitas miudezas .

soas aJila1faJbe,tas frequentem. �m N. B. - O prédio estará aberto durante o dia elo leilão, afim dos
curso noturno e tereis cO?1trIbUldo I interessados ver if'icarem as mercadorias a serem vendidas em leilão.
paro o progresso do Brasil. Escola'
.Industrial ou Loja Maçonica•.

A Comissão, Organizadora pró-Restauração da Cruz do Morro do
Antão tem o grato dever de agradecer, de público, a todos quantos, de
alguma forma, cooperaram para ver restaurada a Cruz do Morro do
Antão.

Merecem menção honrosa; pelo avultado auxilio, que deram, o

exmo, sr. Governador do Estado, Diretor da Penitenciár-ia, Diretor dOS
Correios e Telégrafos, Casa Hoepcke, Diretor das Obras Públicas, Oía,

Florestal, Cia. Telefônica Catarinense, Heitor Faria, Alexandre Vitali.
João Frangulís e a Imprensa ,e Radio local.

É digna de um especial louvor e agradecimento a Cruzada pró
Restauração ela Cruz, ele 1939, que ang:ariou pata êsse fim a soma de

Cr$ 1.600,0.0 e que foi integralmente. aproveitada pela Comissão atual.
A todos, pois, que ajudaram, quer angariando ou dando esmolas,

quer trabalhando, a eterna gratidão e o' profundo reconhecimento da

Comissão, 'B um sincero "Deus lhes pague".

-

LEILAO

. SENHORITA! FERIDAS, REUM!1(TISMO E
PLACAS SIFILITICAS

. Elixir de Nogueira
Medicaçéio auxiliGr no trotamellto

da lIifllia

V dA
ultima creação em retri

en e-se l'gerante é o Guaraná KNOT
. . J EM GARRAFAS GRANDES

ótlmos lotes ele terrenos ·SItua- . ,

elos à rua Delminda Silveira n. 261
\ Preferzndo-o esta

próximo à Penitenciária do Estado: acompanhando a moda.
distante do centro a,penas 10 mi- .•••..•. ,....... . ..••..••••••.

nutos de ônibus, e servido pelas li- ACHEI!
nhas 9a. ',l'rindaele, Gemitérto -8 A Tinturaria Cruzeiro é· 81 que
AgronomlCa. Lotes de 12 x 30 pas- •

,

sa a rêele de agua e luz. Pl'OIprie-, llJje.lhor me serve - TIradentesJ
lário: Edmunelo Meira.' I 44:
. lO. • •• ,... lO... lO ,"lO lO... lO.... • . lO, •• '" '" '" '" , '" • '" • '" .

Valorize o seu dinheiro, ins A primeira Agua de Colônia fel.-
crevendo-se no quadro socia no mundo foI fabricada lia d......
ifos comnonentes do Colégi( de Colônia pela FÁbrica 4111 lloflalll

Ba:rriga-Verde. .

I Maria Farina..

.' lO'. lO-lO., lO '" '" '" lO"

Serraria Delambert
Quantidade certa e preço unico

Metro Cubico CR$ 15,00
FONES 1199 e 14'19

•••••• ' lO' •• ' lO' lO' lO... ........ '" .. � ........ '" lO.

VOC2 PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Re.ta
belecimento da Sande dtt
wa:r&. J

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Embora os dirigentes do Avaí e do Paula Ramos concordassem na realização
duas partidas entre os dois clubes, nos dias 11 e 18 do corrente, para decisão
do' Campeonato de 47, nada ficou resolvído' ontem na reunião dos presidentes do
Tribunal de Justiça Desportiva, Departamento de Futebol Amador, Avaí, Paula
Ramos e da Flle.D" de forma que o «caso» Alonsinhc continua sem solução e ama-

nhã não haverá ,o Ião esperadu encontro entre avaíanos e paulaínes,

FaCUldaded·edeS'a8nrtma 8vCai8taer.eoOa'dontO!OUia ,���ce��l�:�r��;�cae ���dO/��1���!�� '-Iub de...... Regat!JIs Illdo LilI.rv - ülassir'ícaçãc periódica dos " li U
.elementos : 1. Prépriedade perrorn-
ca e aperiódicas r estudo gl"ÚIir.n Afim de serem orgeuiisadee as diversas g'larnições,

.
2. Propriedades 'Glos melais e sua ficam convidados a comparecerem, dotn itigc» (dia J 1), ás
variação em Junção dos números e 9 horas, todos os remadores pertencentes a este Clube.

De ordem do sr. Diretor da

Fa-j
Pôso especíríco.. 2. üompr-essitnu volumes atómícbs. 3. Principais

culdade de Farmácia e Odonto- dade e expansibi lidade dos gases, 3 clasaif'icações periódicas.
g ia de Santa Catar-ina, e cumprindo Pressão atmosréríoa. V - As soluções: 1. Teoria da
as disposições das Portarias minis- C) - A ótica geométrica dissociação eletrolítica. }lislema.s
teríaís ns. 91 e 545, datadas, am-I IV - Reflexão da Iuz : 1. Propa- difásicos e polífásicos. 3. Cclóides.
bas, de 14 de novembro últ.írno, tor- gação .reti línea da 'luz, Reflexào. VI - Termoquímica e cinética
no, público .,que, a partãr de boje I Espelhos. 2. Oonstcução geométri- das reações: 1. Os grandes pr-moí
ate 20 de janeiro de 1948, estará oa dias imagens nos espelhes pia- pios da termoquímica. 2. Conceito
aberta, na Secretat-ia desta

J<:acuI-1
nos e esféricos. de velocidade de reação e seus ta-

dade, à rua Esteves Juni-or n. 1. V - Refração da luz: 1. tndíce Lares. 2. Catálise.. AVISOS PARA O ANO LETIVO DE do por médico do Departamento de
díar íamente, das 14 ás 18 horas de refração. Lâminas de caces pa- B) - QU'ímica especial 1948 Saúde Pública;

•

a inscrição ao ,Concurso de Ih,albili- .ralelas. Prismas. 2. Lentes del- VII - Metais : 1. Conceito. elas- REABERTURA DE AULAlS pára c) atestado de bom comporta-tacão às primeiras sér-ies dos üur- das. <Construção geometríea das sificação. 2. Distribu içâo regional
sos de Farmácia e Odontologia. imagens. 3. Instrumentos de ótica. e valor econômico dos metais. 3 todos os cursos: 1° de março. mento social (passado pelo sr, Vi.

O concurso de hahí lítação v,er- D) - A energia térmica Riqueza mineral do Brasil. 4. Na- EXAMES 'DE 2a• EPOCA Normal, gário, ou Inspetor Escolar ou 2 pro-
será sôbre FtSIIGA, . QU1MICA e VI - O calor : 1. Oonceitn de ções de mineração e d-e metalurga Fundamental e Ginasial: 18 e 19 de fessores);
BlÜLOG:lA. quantidade de calor e De tempera- geral. fevereiro. d) atestado de vacina anti-vá-O pedido de inscrição será feito tura. Unidades, 2. Dilatação dos VIU - Ligas metálicas: 1. Con- .

mediante requerimento dirigido ao sólidos, líquidos e gases. 3. Mudan- ceita, e cfassirícação das Iiga.s me- EXAMES DE ADMISSÃO à la. sé- riólíca.
sr. Diretor da Faculdade, entregue ça de estado ,fí,sico. tálicas. 2. Pr-opr-iedades e aplica- rie ginasial: 13 e 14 de fevereiro. Matricula:
nesta. Secretaria dentro do prazo V'U - O oalor considerado co- cão das principais ligas metá'I�3 ao 10 ano normal: 16 e.17 de íe- Curso Primário: 1° e 2° anos: 1t
acima retier'ido, e no qual 'l1iaja ex- mo forma de enel'g-ia: 1. }<jquiva- IX - Hidrocarbonetos: 1. Estudo vereiro.

.
de fevereiro, das 9 às 12 horas.

pressa menção das datas '8 de ! 0- lência 'entre o 'calor e 'o traoaino geral ·e ciassírícacão estrutural. 2 .

dos 105 ,estaibel'ecimentos de ensíno 2. ,Q�nceito, de eríeogia. 3. Noções Cadeias de canhono e sua classif'i- INSCRIÇÃO PARA OS MESMOS: 3° e 40 anos: 12 de fevereiro, das;

secundário cursados peão tnteres- de tebmodínãrmca.
.

cação. 2. Séries homólogas e ISÓ- 4 a 7 de fevereiro. 13 às 6 horas.
sado e será instruído pelos segum- E) - A enerqia cinética Iogas. 4. Petróleo e seu produtos Documentos exigidos ; Jardim de Infância e Curso de
tes documentos: VDliI - 'Cinemática: 1. Movírnen- 5. Alcatrão. 6. 'rerpanos e terpeno.s Ginásio: I Admissão: 20 de fevereiro, das 9 às

a.) prova de oonelusões d.o curso lo ret.il íneo uniforme. Veloctdade. 7. Borracha, 8. ljarotenos, I':> I d 3' 6 hsecundarío completo; 2. 'Mo'Villllenlto retilíneo .unírorme- X _ Der ívados hidroxitados dos a) certidão de idade que prova - toras e as as oras.

b) carteira de identidade e ates- mente var-iado. Aceleração. Queela hidrocarbonetos : 1. Alcoois. 2 ter a candidata não menos de 11 Cursos Ginasial e Fundamental s
tado de idoneidade moral; dos corpos no vácuo. 3 .Movímento Fermentação e bebidas ,t:ermenta- anos até 30 de junho, com firma la série: 2 de fevereiro, das 9 às Z
c) atestado de sanidade rísíca ,e ciroular uniforme. das. 3. Fenóis. 4. Principais derí- reconhecida: horas.

mental; IX - Dinámica : 1. Dinâmica das vados : Carhoxil ácidos, aldeídos e
d de rvaci d 2a série: 23 de fevereiro, das 9 ásd) oerbidão de nascimento pas- trasllaçõe.s. Massa. P.ropOi{'ci-onaclas cetonas. b) atesta o e vacma, passa o

lSa.do por Onci.al de 'Registro Civil; cl-e ,entre ,fôrça (l ,a acelel'.ação. 2 XI - tsteres e lipídios: 1. Este- há menos de um ano; 12 horas.
,e) pro<via de· ,que está em dia com T,�orema das ,í"ôorças vivas. 3. DI· res, esteri<fiüação, hidrólise '80 sa- c) atestado d.e sanidade, com 3a e 4a séries: 24 de fevereiro,.

as cfuri�açõss relaü\/las ao seniço nâmioca das TObaç'ões e o'slcilações ponilficação. L. OS lípidos 'em geral firma reconhecida.

I
das 9 às 12 horas.

militar; .
Prol_po,rcionali,drut1.e ·ooLr8. -o -cO!nju- e sua classifi,cação, :lo Oleos e gor- Escola Normal: Cursos Normal e Cientifico: 25-f) prova .de prugamento da taxa glado e a aceler-ação angular. Errer- duras mais conhecidos.

de inscl'içâJo. gi.a cinéLic!a de rotaçã-o. 11. I,:)lsvemas XII _ Glicidios: 1. Holósid'Os e a) certidão de idade; de fevereiro, das 9 às 12 horas.
O número de v,ag.a,s é de 30 alu- de unidades coerent,es. Fórmulas heterósidos: <;. Glícielos. 3. ,Sacarose

nos para cada. .p,rimeira série. d,iltn.er�s,ion'a,ls. L,e.�is1açã,0 meúrol.ó- 4, Celulos'e.e derivados. 5. Amido e Es"ola de �ambaAdmitir-se·á, ,em casos excep- gica brasileil'a. glicogêriio. tJ l'
eLonais, o pedido de inscrição por F) --:::- A ene1'gill elétrica XUl - Com[lostos ol'gânicos ni- Florianópolis já tem uma esco-
;via p.ostal, 'em carta regi,stradla, e X - A corrente el,étrica: 1. Ge- ll'og,enados: 1. Aminas. 2. Amldas � de samba, 'que brev·e fará sua
.:com recilio de volta, desde que ao l'adores ,e rec8'l) Lor,e,s. Energia 'e 3. Amino�ácidos. 4. P rótidos. 5. AI-

alresentaçã,o.requerimento lrucompanhoem todos potência ,elétrkas. EJeitos térmiCot calóides. Ontem realizou ela o. segunelo
os documentos ,exigidos. da corrente e.lét�·ica. 2. Grandezas A) - Biologia. geral e' sa:io, :so:b a direção do maestro

Não será admitido ins,crição d·e carélJCt'erísLicas. Unidades elétricas I - <O ,conjunto dos seres vivos: Narci<so Hma, tendo ·Ü'or.r�do tudo
candidato,s Ique lapresente dÜ'cumen- 3. ,Cíl'cul'Üs de c'Ürrente contínua. 1. ICaractér,es' gera,is dos sereis vi- na melh-or ordem e aIllmaçao.
,taçã,o i,nco'lllplelta, bem como nãà AssÜicilação de I�er.a,dores ,e recep- vos. 2. Relaoõ·es ,entre o .sêr e.Q Se,gundo fomos lnfo,rmados a
s-erão consid.erados válidos oBrtifl- Lares. Cirouito.s deriv.a,elos. meio,: a vida nos diversos meIos Escola elará sen grl1,0 de carna·
C::Lelos ·e a:Leslad<os com ass·in3Jturas, G) - A física ondulatória ruquáticos e terrestl'es. 3. H.elaçÕ<es. vaI no próximo dia 15, per,corren-
'-ilegív,eis, nem pútbhca forma de Xl - Vibrações e ,ondas: 1. Mo- hai'mô.ni,cas e -cI'esarmô.ni'cas entre do di,versas ruas da capital.
quaisquer ,documentos. "imen[io v·ibratório e ,sua propaga- os seres. Reina gTallde espectativa em

Os r·equerimentos inoollltpl,eta- ção .ondulatória. 2. Estudo 1"iS'ICO elo .II - Organização elos ,ser,es vi- nossos meios sociais pela apresen
mente instruido.s terão despac'h'os <iam. F.ontes sonóI'as. 3. Estudo H- vos: 1. ü protoplasma e sua cons- Lação elo no\'.o conjunto ele canto e

,interloculórios a ,fim de ,que, uma SitIO da .luz. Concepção ondulatórI� Lituição. 2. A oélula e suas partes rl11ísi,ca.
vez .comp.leta,das ,as exigência,s, s,e- da luz. Fenômeno de inte,rf.erêncI� constituintes. 3. F·isiolo.gia da. cé- _

jam defe-ridos, se ainda possível a polari,zação e dnpla refração. 4. lula.
'inclusão do peticionário na prova Fontes de luz. Principiais gr.a\1e1e-- III - A espécie como unidaele
escriba. zas ,e unidiaeles J'otométri'cas: dos ,s'eres vivos: '1. Ca'racte.r'és da

o.s ce.rLiJicados ,de exames ou de H) - Campos de fôrça ,espé.cie. 2. Flutuações e mutaçõe,s.
conclusão do curso secundário de- xn - Campo ,de gravitação: 1. 3. Hereditariedade e leis de Men-
verão revestir-se de todas as ga- FôrORs de ,,gravitação. Campo : da deU.
mntias de autenticidade. gTalV·idade. 2. Pêndulo 'Ü.omp'osto. B) - Botânica
üs exame·s do Concurso de babi- P'ênduI.o simpl,es. IV - Introduçã,o ao es,tudo da

lHação terão inici'o a 26 de janeí- XLU - Campo ,e}étri'co: 1. Fôr- botânica. 1. <Célula e tecielos vege·
1'-0 Icorr,ente. ças de atração ,e 'l'epulsão, ,elétrica. ta.is. 2. Clas.si1"ica,ção dos veg,e.tais
As matrículas serão processa- Conceito de -campo elétrico. ,Poten- .3. Bactérias e sua imp-ortância. 4

das, de. acôrdo com ,o R'egimento oCial ,elétrico. 2. C:ondensador,es. Algas. 5. Fungos e liquens.
Interno, de 10 Ia 25 de f,evereiro. XIV - Campo magnético: 1 V;-- Organizaçao ela espermafi-
As aulas serão iniciada,s a 10 d'e Imans. Ações entre pol-os magnóLi- -tas:1. A plânLula. 2 . .Raiz, caule ,e

março.. 0'OS. 2. Conceito de campo magné- ,fôllha. 3. Game.tófio nas Ginosper-
E, pam que -chegue ao conheci- tico. Campo magnéti,co terrestre. mas e Angio,spermas. 4. Esp.oróti

menta de todos, f,ez-se o presenLe 3. Call1'p,o magnéti,co das ,correntes. tos. 5. Flôr das Angiosperma. 6
oedi'tal, 'qu,e será publ·ica.clo no "Diá- Ação recíproea das correntes e Fruto.

.

rio OfÍicial do Bst:ado", 'e nos de- imans. M-ooLo.res elétricos. 1[. j<'·enô, VI. -;- Fisiologia dos v'egetais .su

mais jornais da <Capital. )lJeno da induç110 eletro-ma,gnética. I}eriores: 1. Transpiraç.ãg. e guta-
Secretaria da F,aiCúldade de .I:<'al'- Gorl"en�es ·induzi'das. G�eradores me- pão. 2. Oirculação- e aIbsorçã'o. 3.

mácila e .odontologia de 'Santa Da- cân1cos de energiá eLétrica. Ondas' FotossínLes'e. 4. Reslpir,ação. 5. Cres-
tarina, 9 de dez'embro d,e 19.47. Arí eletl'omagnéLÍcas. cimento. 6. Polinização e f.ecun·
Ramos Castro, s,ecr,eúário. I) - A tísica c01'puscular daçã.o.
V,ist.o: Agrippa de Paria, Di·r,etor. XV - Atomísti-ca ela ·eletricida- 7. Dormência ,e germinação.

PIWGRA.MA DO OONOUR:SO A QUJi: de: 1. .Eloetrólise. Ca·rga elétrica VIiI - Distribuição elos vegetais:
ISE REFE'R'E O JiJDITAiL ACImA ·elementar. 2. Descarga 'elétl'ica nos 4. O meio e a flora. 2. I)ispersão d.os
As prüvas, 'escrita e. Ol'al, 'c�- gases. Raios católicos. R'aios X. :, vegetais. 3. Fitogeografia; princI·

tarão de pergunta.s sô.bre .os pontos Radiações corpuscrulares. 4. Os paiS regiõ'es. 4. Yi�ogeogr.a1"ia elo
retirados do ,seguinte programa: corplÚsculns elementares e a cons- Brasil.

A) - Introdução Lituição da matéria. C) - Zoologia.
J - A lei física 'e a medi·eLa físi- A) - Química geral VI,Ll - Introdução ao estudo ela

ca: 1. Conceito de l,ei físioa. Impor- T - ,Princi,pais Upos de com- zookygia. 1. A oélula animal. 2.
Itânciia do ,estudo q.uantit�tiv'Ü dos pos,tos miner:ai,&: ,Olbtenção, pro- Grandes gTUpO,S zoológicos: 3 . .Pro-
f,enômen.o.s 1�sicos. MedJodas tíSICas. prí-edades :g'erais, cl-assií'ilcações f to:wários.· I!. 'T,e-cido.s animai,s.
2. Erros. ,Pr,eci,são. 3. M'ediela elas ,exemplificação: 1. Acido.s. 2. Ba- IX - Artrópodes: 1. Caractéres
grandez'as geométricas.

.

. --

ses. 3. ,sais, salificação e c.álculos gerais dos Artrópodes. 2. 'UrU'stá-
B) - A estática f'stequj'omé.tricos corresponelente,g ce-os. 3. Aracni,dios. 4. Miri,ápoeles.

n - Estática d'os só.lielos: 1. 4. óxidO:�, básicos, 'anfótero.s, neu- 5. InséLo,s. 6. In'I'porLância elos in-
Pêso dos ,wrpos. <üonceitos de fã r- tros e peróxi{los. séLos na vida humana. 7. A viela
ça. Composição ,de ferças. 2. J:<;qui- LI - Leis elas 'combinações quí- social dos insétos.
.Iíbrio. Movimento: Centro de gra- mi·cas: 1. Estudo eXiperimental elas X - OuLros ·invertebraelos. 1.
vidade. 3. Tra.ba,hho mecânico. Um- principais leis das comlbinações. ;2 Espongiários' e Cni,dirIos. 2. .Pm·
dade. Gonser'Vação do tra'O'albo. Má- Cálculos este:quiométriocos COl'rtl< telri1intos. 3. Nematódios. 4. Anel1'
quinas simples. la Los. di:os. 5. Molus<cos. 6. Equinoelermas
III - EstáLiüa dos línuidos e ga- III - j\.náliose química: 1. C01l3- XI - VerLebrados: 1. A . coreia

s'es: t. IPressão. Unidálies. CODpOS Lito de análise. 2. E"studo compara-! doI·sal. 2. Membros dos vcrLeül'a
jmer,sos e flubuantes. DensIdade. Uva e esbóço de diferenciação ana- dos. 3. .A:par,etbos digestivos, cir-

de

6 ,,,, ESTADO- Sábado 10 de Jané!iro d. 19�8

Edital n. 1 Concurso d s habilitação

SILVIO VELOSO BRICO ESPINDOLA
TreinadorDiretor de Regatas

enlegio e E�co�a- Normal (�oravão ,de Jesus
FLORIANóPOLIS b) atestado de sanidade, passa-

Antuerpia, 9 (U. P.) - Vinte e

Clube Recreativo
AmitJfl s da Rnca

NOITE HAVAfANA
O Clube. Jl.elcreativo "Amigos da.

Onça ", ,que já pmpo'rcionou inte
ressantes restas sociàis realizará.
mais uma animada noite de ale
gria, no próximo s'á'bado dia 10 na&.

amplos salões do Lira Tenis Clnbe�
Heina gnmde ent.usiasmo par'

esta ,f,esta, 'prevendo-se que será.
muito concorrida.
As mesas estão á venda na Re

lOjoaria Moritz.
TraJe: esporte.

Condenados
à morte'

SERRARIA DELAMBERT
FONES 1.199 e 1.479

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

um dos trinta e cinco belgas que
estão sendo julgados· por traição,
foram condenados á morte pela
Côrte MarCial Belga, hoje, nesta ci
dade. Eram todos ex-membros da

DENTISTA
Dr. MaFio Da Campora

Cirurgião dentista
Atende exclusixamente com

hora marcada
Rua Trajano ne 25 ._ Sob •.

Florian6polia
Diariamente doa 9 às 12 8-

das 14 às ]7 horas

"SS" germanica.
O· promotor declarou que todos

.eles agiam com base nesta cidade
e constitlliam um grupo de assassi
nos responsáveis por muitas mor

tes durante a ocupação germanica.
Os outros quartoze foram conde
nados á prisão perpétua. • •••••••••••••••••••••••••• €.

FIi1CUIZlS IM GIRIIL
V I N Hú C R E O S O T ADO

«SILVEIRA»

cuJa,tório e re.spiratÓrio. 11. SjsL'em.'l
nervOoSü e. órgãos dos sé"rüÍdos. 5

Morí"tologi.a dos peixes. 6. An-fíb.íos e

Ré(plejs. 7. Av·es. 8. Ma,míJeros. 9 •••••••••••••••••••••••.•..

Hox�.�nida�istribUlção dos .�l1lma_ls Liga B ... Operaria de
1. o melO é a tauna. 2. Dlspel'sao

fi.
.

dos ._animais. 3; Zoogeog:raJI.a.. _4. l"'fUHUlO"ItSRe!!·w.o Neoll'oplca: Sub-H,egwo I li,
.

I

Gniano-Brasíli.ca. 5. Distrilbmção ASSEMBLEIA GERAL
dos animais no tempo: 6. Ev,ol'llção Em cumprimento de nossos esfa-
e transfoOormism-o. tutos, convoca.mos a todos os asso-

D) - Higiene
XIlTI _ :Saúde e doença. 1. .NoçftO ci�?os, para cOll�parecer a Assem-

de 's-aúrle. ,o valor da -saude. 2. De- bIela geral, no dIa 11 do corrente,.
fesa da saúde. 3. Doenças trans- domingo, às 10 horas, com a finali
mi,ssí\',ei:;, epi·demologia e pr,01"lla-! dade de e1e"er a nova diretoria des-
xia. 4. Doenças degenerativas ,e d'e LIGA" . .

.

.' i 5 Intoxipaço-'es 6 Ou' ros ta , que supenntendera seus:
cal enc a.. - 'U .."

• •••

o
agra'V,os à ,saúde. destmos admllllstratIvos, de 1 de
XIV _. Eugenía e puericultura fevereiro próximo, a igual período

1. Hereditariedade no homem. li do ano de 1949.
·el1�0nía. 2. Imp,or,tâncIa da pu,eri- Florianópolis, 5 de janeiro de 1948�.
cultura. 3. Higiene infantil. 4. O

problema ela puberelade. . Osvaldo Silveira - 1° Secretário�

I

•
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'SSTADO- sàbado 10 J1e Janeiro cre • .48 7

Cadastro Social do «O Estedo»
Pedimo. ao. DoeolOll diatintoa leitor... o oW4(ato .. prMncm.r •

iIAQIOD' abaixo • remete-lo 'nOUll Retlaçlo .,. ..�
__to· ante.. o Dono U'fO eadutto .....

COMP+NHl.� -ALIANÇA DA BAIA'"
'udada UI' 1110 - 1We: • AI j
UIIHltifDlOj\· BII 'll'UJl!IPOlITJlfl

Cifrei do Belaoco dI )944··11 � ••••• � o.� ••••••,
- !

\

� � '. .. -.t. Ci'riJ •••••••••••••• ' D. "� �

_.J

......................................_ " , ..

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
Respon I Bbi lidade. c-s 5.97804oL755.97

f Recete • . 67.053.245.30
AtIvo • 142.176.603,80

I Sinistro I pago. no" último. li) ano. 98.687.816,30
Relponlebilida1el • 16.136,401.3015,20

� (a) __ •••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••

� ou c::atr,. .� •••••••••••••••••••• � � ••••••••• � ••••••••••••••••

� do Pai (mie) e.o ••••••••••••• � •••••••••••••••••••••••••••••• � ••

)� .

. ,
w •• � ••••••••••••••• � •••••••••••••• __ ••••••• _ ••••••••••• � ••••••••••••••

Díretoresr
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Ma••orra, Dr. Joaquim Barreto de Arsujo

.

e Jose: Abreu •.qradecerhunoa, tamb6m,.� de· aot1clu ..........
__...toa • oatru. de ..... 011 .....ou .ml....

'804 OPORTUN'IDADE!
para quem tem muno
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário, do
CREDIÁRIO KNOT, árua Joãe
Pinto n? 5 (anex.o a redação
de "O Estado"), que tra

balhando em combinação com
o ESCRI_TÓRIO IMOBILJÁRIC
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos d�
pratica no ramo, poderá ore..

recer-lhe a máxima garantia.
e eficiência nos negócios qu�
lhes fore·in confiados •

-EXPOSIÇ;(OWDE"REL-Õ
....

G-I-O-S
....--

Londres, (B. N. S.) - Um cam-

panário pré-fabricado, com um sis..

I tema de sinos completo, em rnínía

tura, foi exposto na Exposição de
Construção no Olympio, de Lon

dres pela "English Cleck Systems
Ltd.".
Também foram 'expostos mode

los de torres típicas de ígrejas, mu
nicipalidades, edífícíos públicos ·e

escolas, cada um dos quais com o

tipo apropriado do relógio.
Esses modelos dão uma ídéía

perfeita de tipo de fachada que de
ve ser escolhido para cada relógio.
A firma expôs também uma sé

rie de relógios para finaidades in

dustriais, tais como relógios con

jugados, relógios para ponto de

empregados, 'etc.
Entre os aparelhos registrados

_ do tempo se destaca o "Autoprint
Z, que imprime elétricamente a

marcação do tempo .

'Esse relógio é fácilmente adaptá
vel ao trabalho por turnos e fací
lita muito o cálculo do pagamento
das horas extraordinárias.

-

..r_,M._'�••__�� � � �.._.

DR. lIIABlO WENDHAUSBIf

CUnica médica de adultos
e crianças

Oonsultõrfo -- Trajano.. 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

Felipe Schmidt n. 38.
Tel. 812

OI.A. SANTAELLA
�o pela Faculdade Na

QII8MI de Meálcina da UmYera1a.
iSlII·" BruU). Médlco por COllCUl"
_ .. Iervlço Nll'clonal de Doa·
f'lIiII JIIentals. 'Ex interno c1i& &anta
lIilIrotII de Il1tIerlc6rdla. te Ha.pttaJ
2111cdtrico do Rlo 'na capltal W..

deral
QIoIIIWA .:&DIM - DO�G'"

_ lOIBl"OS,U
- Couult6lrlo: EdlfIc10 .&meia

NETO
- � hl1pe Scbmldt. CODau11Ut

Da 11 ai 18 hOru' -
Reaidensia:

Largo Benjamin Con8tant n. 6

:R. POLYDORO S. THIAGO
,� do Hospital de oartua.

de Florianópolis
iUIIIi.�ente da Maternldac1e

.�.A.
_

MEDICA - DrsTOJl.
� DA GESTAQAO B DO

PARTO

-... '11011 Orgãos internoe. _

peo1almente do coração
�oa8 da tlroide e demllU

aanáulas internas

l@!lIaIODRAPIA - ELEC!I1KOCABo

.......uu. - MElIlAJiOLISMO
BASAL

'!WMII1Il'" d1�r1amente da. 15 U
18 horas

1iII� chamados II qualfluer
'lIlI� InClUJl1ve durante a noite.

JNlIIIIIULTOruO: Rua Vitor MeU.

1811. 18. Pone 7011.

�OI.A.: A" e n i da Tram·

powsltl. 112. Pane 781
_,------------------.-------

II. •. 5. CAV.l.LCANn
� exclusivamente de erlantlU
__ lI!IaManl! J. Maa."ILnha, 1.

Telefone K. 7Y

II. lAVAS LACElOA
__ idIHoo� de Olhol
- 0Imd0L NariII - a..r.anca.

, "...eriçao d. lent•• de
aontato,

Reiniciou !lua clinico
Con.ultario: Felipe Schm idt 8

Do. 10 à. 12 h•. e dQs
14 ãl 18 hora.

TELEFONE' 1418

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

mércio e produtores inter·essados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Flo.rianópols, 18 de Dez:embro de 1947.

AV I 50
A EMPRESA, CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA p

TODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE·
CRETO-LEJI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS no
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

DI . .ROLDÃO CONSONI
l!lI!W:aG1A GlilRAL· - ALTA L'I
111Jl&&1A ,- I(OLlI!8� D. lIiIII
..... .8HORAB -8PARTOII ....
liW'Iu4o. pela Faculdaue ele llecb·
eIllsa da UnlTersidade de Slo

"''110, onde foi assistente por' ,....
... ao. do Serviço C1r1lr«1oo q

Prof• .4.Upio Correia Neto
lJIIIaqla do estômago e Y!aa iii.
� inteat1nos delgado e 1IT0-.
1Ir014.. rins, pr6stata, bex1ca,1lWo, O'fArll7'l e trompu. Var_

..... JWkocele. Varlzel e 11.....
OONSULT.AS:

.... • ".11 horas. l' Rua ra.i:pe
�t, 21 ('altos da CIA /t..

ra1ao) • Tel. 1.1198.
�CIA: Rua Estev.....

ator. 178; Tel. K 781

DL NEWTON D'AVlU
� - �iu Urin6riu -

DõdtU doa fIIltestino., rito ..
.... - Hemorroldas. Tratemoao

to ela colite amebllina.
rtmot�apla - I:zIJra yer.melho,
ConáU.lti: Vltor Melrelel,

.

28.
ltaBde dlar1amente .. 11.30 U.
!lo ,= das 16' hs. em diante

: VldJal Ramoa. N •

.� 1087

DI. LINS NEVE!
Kol�lIt1a8 de 'senhora' \

Oouult6rl.o -' Rua JoAo Pinto L ,,
- Sobrado - Telefone 1.481

a..k11ncle - Rua Sete de Setembro
- ()Nlfic10 I. A. P. da Eatift)

Telefon.e l(. 834

IL PAULO FONTES
CJm100 e operador

VGelBult6rlo� Rua Vltor Me� •
Telefone: 1.4Ol5

COIunJltu das 10 li 12 e da. H .. 11
2elI!dtnc1a: Rua Blumenau,. D

Telefon.: 1.Ma

I NOVO LIQUIDO P�RA A LIMo

IPEZA DE ROUPAS. Dr. lindolfo ·A. G.

I'

AVISO

. IVO CORTE

Informações com os Agentes
FlorianópoUs - Carlos HoepckeS/A - OI - Teletone 1.212
'São Frenei.co 'do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6

I
( E�d. teleg;
MOOREMACK

FARMACIA, ESPERANÇA.
,

do I'al'maeê.tleo NILO LAUS
Hoje e amanhA Hri • na ,referfja

Dr.... aac:loilal. • ..traJICetru - Bemeopitlu - P.rta.
aarf.. - ..rtiK�••• 'on:UItL

Gala.... a nata ...."&l'Ida � r.eelhine aHlee.

TINTURARIA ·CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA'e TINGE RQUPAS
Reforma chapao9

competente - Serviço rapido e gara·ntido.

_ Pereira
Advogado e Contabilista'
Con.tituição de lociedadea.,
Planol contabeill •• Organiza
gõe. .- Parecerei e lerviçOI

correlato••
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Da. 17 hora. em diant.-

Londres, (B. N. S.) - Os méto

dos de limpeza de roupas estão

preocupando sempre as donas di
casa.

De fato, até agora não fora apre
sentado um preparado capaz de

remover as manchas nas roupas
de maneira plenamente satisfató

ria.
.

Removidas as manchas ficava,
em seu lugar um circulo mais ou

menos disfarçado mais se qualquer
maneira muito anti-estético.

Agora em diante, porém as do
nas de casa terão sua disposição
um preparado que removerá com

pletamente as manchas das rou

pas, sem deixar qualquer sinal.

Trata-se de um preparado lança
do pelos Welton Laboratórios

Ltda., de -Bradf'ord, e denominado
"!VI. C. H.".
Ess·e preparado remove qual

quer mancha, mesmo as manchas
de tintas e de sangue, por exemplo,
.que não se tenha conseguido lim

par por processo.
Ao contrário dos outros prepara

dos, o M. C. H. não dissolve e es·

palha e suja, mas o absorve Com

pletamente. É um liquido leitoso e

desprovido de qualquer tórica, que
póde ser diluído em qualquer pro
porção de água, confqrme se jul
gue mais conveniente.

Além de suas vantagens domés

ticas, poude ser utilizado para mui
tos fins Industriais, especialmente
quando s,e torna necessário o em

prego de um liquido não inflamá
vel para limpeza.
Não tem efeito nocivo nem mes

mó sôbre os tecidos mais delibados

QUEiXAS E RECLAMAÇOEe
PREZADO I,JUTOR: Se o que III.

llIlerelil& é. realmente. uma pro'rid�acill
,ara endireitar o que e.tiver erradc G1I

para que �_ falta nIo lei repita; •
NAO o Hc1nd&Io' Que ••ua reelamaçla
•• lIIuei,.. poder. 'rir II QUAl, eneaaJ.·
Rhe-II , S�CX;ÁO Jl�CI.AMACOll:S,
de O JtSTADO. Que o cuo .... lende
oem demore ao conhecimeato de ,_
de dlreito. rec:ebelldo_ ". L uma lafor_
Cio' do rHultado. embora em � _

fIO. Il1o .ejam pablica<1oa .em • �
_� ....... IN'cvt.d�...ia �

e é excelente

.creme, vidro,
etc.

para polir a prata,
esmalte; azulejos,

TEUS FILHOS .

aplaadirão te. ,mo,
qaando Jouberem q.e cola·
boraste pró Restabelecimeaa
to da Saade do Lãzar•.

Profissional

V. S. quer o prGgresso da
bOs'Sa Juventude7 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado.
res do "Colégio Barriga-Ver
de".

I �� .OA/. "·1I.'T.A'
.

. t.r6ri1111 f;abricant6 e distribuidores das afamadas':con� c I'I ••
'1111 fecçõ."-DISTINTA·. RIVETa,Possue um gran�

d. sortim.nto! d. casemira.� 'I'i.cados. brin.
bon••

, ba,ato.; algodões. morin. .i ayiam.nto.

I·I pal'a alfaiat.s. que receb.; diretamente das
m.ll\ol'.s Idbl'ica.: &, Ca.a ·A CAPITAL- ohama a·'"at...g50} .do. 8nr.:. Com.l'ol••t•• :da int.l'lor no ·'.ntl�o, d.:lh., faz.-r�un �JmCll

vl.ita unt..···d•••f.tuol'.m sua.- compra.' MATRIZ; ".m ·Florlan6poU.iI � FILIAIS .m Blamenau.• :Laie••
.�................ ��

·,.ma......�.m......�..aa�-

.a ma auma�,!emw· *MM
)

Transportes regulares de cargas do põrto de

s10 FR4NUISVO DO SUL pará NOVA fORR

\
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Os casos da. Paraiba e do - Piauí, com a intransigencia udenisfa; ii
massacrar adversários, contínuam entravando o acõrdo !

r
..

a POLICIA' FOI RECEBIDA A' BAla
Rio, 9 (A. N.) - A Direção do zes lacrimogêneos e efetuar a pr-i- mais de uma hora e efetuadas as;

'extinto partido comunista havia são dos que resistiam ao curnprt- prisões, verificou-se que estavam'
registrado, além da "Tribuna. Po- menta da ordem. Antes, porem, (J feridas as seguintes pessoas: Val-·

pular", vários outros orgãos- de deputado Pedro Pomar 'que, ali t'/)- demar Santos Ferreira, portcrro ;
imprensa para fazer pr-opaganda 'ra chamado' telefonicamente p81u Manoel Severiano, mecânico; Eu-
de suas doutrinas. 'pessoal do jornal imprudentsmon- gênio. Indioni, jornarleir-o ; Antônios
'Com isto consegue ela ludüariar te, pois podia ter concorrido nura Porfirio Neto, mecanico.

a ação da ,policia, pois quand-O es- sacrificar vidas, declarou ao chofe Presos em numero de mais ,dw3ID\
ta fecha um Jornal, sai outro com da diligência que seus operários entre operários e jornalistas, 1'0-
nome diferente mas 'Com a mesma

I'
não saír íam - e se a policia qu i- rarn apresentados e ficaram ínco-

Iinguagem de insultos 3!0 .g?",erno, sesse que empregasse a fôrça. munícáveís na Delegada de Ordem '

E o que acaba de se ver id'ícar : Cessado o tiroteio, que dur-ou Politica e Social.
Todas as ,profissões, por mais alcance, deu-lhe imediato e trance Como o ministro da Justiça apli-' �. -----.---...

'

----------------------

modestas, oferecem grandes opor- apoio. Para ,Lal mandou expedir casse a pena de suspensão de 15 ·CoBfl·Se' !:lldas ,!:llll:.' retmartastunidades de vencer na vida. Ê ieeomendações especiais a toclos dias á "Tr ihuna Popular" baseado
' .- '-= ...�

rpr,eciso, porém, 'que quem as abra- os Prefeitos Municipais e Oh-e1'es naquele decreto-lei, os comunistas ESTAMBUL, 9 (U. P.) - Círculos comerciais revelaram que o go-·
ça, encontre nelas o caminho mais de Repartições, no sentido de dis- saíram com a "imprensa Popular"; vêrno bulgaro, usando de fôrças militares, confiscou tôdas as instal::l"'''
adequado á sua capacidaríe de pensarem ao sr. Nagilb a',melh-or usando a mesma linguagem contra
produção. acolhida e todas as facilidades ne as autoridades '8 seus adversúrtos. ções da companhia petrolífera, formada por interesses americanos,"__
Assim aconteceu com o sr. Artur desempenho de sua bela missão. A vista disto, ontem, deoo!s de britânicos. franceses e belgas. A operação foi levada a efeito com fun-·

Nagih Nahas. sancionada a lei que cassou os darnento na lei de nacionalização. Um "informante disse que o govêrnc-
Deixando em 1932, sua terra na- mandatos dos c-orr;el'tgi-onálrirQs do bulguro não fe� menção alguma de indenizar os proprietários da em-·

tal, seguiu para o Rio disposto a sr. Luiz Carlos Prestes, o ministro
dedicar sua atividade no comércio Adroaldo Mesquita da Costa entre presa .

Conseguiu-o mas não era nessa as instruções que deu ao oheí'e
-----------------------------

carreira 'que as suas asp iraçõe , de Polícia, entregou-lhe uma par'-
poderiam rea lizar-se, Pos isto, em taría suspendendo também, pelo
1943, quando da fundação de segu- prazo de 15 dias a "Imprensa 1)0-
ros ,pri,vados do liPA.SE, inscreveu- pular" de acôrdo com o a'rUgo
se como corretor e foi (\ pr-ímeit-c quarto do Decreto-lei n. 431, Ide 18
a desempenhar essas ruuções na de maio de 1938. A vista desse ato,
benemérita instítuição. o chelfe de Polícia determinou o

Ativo, inteligente COnSi'I'''Oll-H seu cumprimento á Delegacia de
até .hoje em primeiro lugar I'" Ordem Polit.íca e Social. E· uma

volume de negócios individuais 11'r I turma d-e irrvest.igadores pela ma-

Brasil.· drugad« g'e dirigiu 'ás Qficinas da-
'Em 194,6 obteve a 1a oolocaçãc quele jornal á rua do Lavradio, is:

€m seguros de vida em toda a to é, as mesmas que serviam á
América do Sul, fato que lhe va- "Tribuna Popular., com instruções
leu grandes manif'estações de apre- para apreender a edição do d'ia de

ço de seus numerosos amígós e hoje. Ohegando ao 10081 os ínves-
clientes. í.igadores enccntraram as portas
Agora,_ o sr. Artur N3!girb Nanas do jornal completamente cerradas

vem De visitar a nossa capital, de- notando, porém, intensa atividade
vídamente credenciado, pelo pre- no interior do prédio.
sidente do LPAlSE, sr. dr. Alcides Concluída esLa o sr. Artur Nagit - Impedidos, assim, de entrar, ;)3

Carneiro para oxpõr a-o ao Gover- �:,rallas regressou.' ontem ao Rio. policiais resolveram praticar o ar-

nador do Estado o desenvolvimento Registr-ando o fato, congratula- rombamento das portas, para o que
de uma intensa campanha de Pre- mo-nos com a coletividade pelos solicitaram o reforço de um cho
vidência Social em Santa Catarina muitos hened'ícios que advirão pa- que da Policia Especial. Iniciado '.1

,8. ,EX'cia. o sr. clr. Aderhal IR. da ra todos, dessa campanha de 'Ore- serviço, estabeleceu-se forte tu-o

Silva, inteirado de �ão oportuna vidência saciai, tão util na hora teia de denLro para fora e vi.C8-
iniciati;va e ,compr,eendendo o seu 3Jj)I':ensiva· que aLrav,essamos. versa, até que a policia con"0g'llill

. penetrar no prédio debaixo de ga·

P.ela livre iniciativa IT���� d��S���!����t�'
I perder temporáriamente, dois va- -

I Iiosos elementos - os srs, José Fer--
reira da Cunha, diretor de Admi

nistração, e o sr. Walmor Rebelo; ..
ponto, ambos convocados para ser--

vir o Glorioso Exército Nacional.
Lamentando o afastamento dos-

O mesmo será em homenagem à
exma. sra. d. Ruth' Hoepcke da Sil-·

va, pelo sensibilizador estimulo pres-·
tado à iniciativa da nossa sociedade'
estudiosa,
Será encenada a desopilante co-

média enl 3 atos - A MHLHER DE

I
MEU TIO - arranjo de João Frainer
e na qual tem brilhante desempe
nho os jovens artistas srtas. Judith

ARNOLDO SUA,REZ CUNEO

I
e Terezinha Wendhausen, Ivete Ge---

Clínica Odontologia . vaerd, e os estudantes Wilson Pes--
NOTURNA soa, Jane Godinho e Nilson Gou-

Das 18 ás 22 horas, �om
.

hora,' lart.marcada, a cargo de abahzado pro- " .

fissiónal Sera, ao que fomos mformados, ..
Rua Arcipreste Paiva 17 uma grande noitada de arte teatral.:"

\

..lor.anOPOlh, '10 (). Jane iro de 1948

Arlhur Naglb Nahas

t.

Acossa�o pelo remorso apresenfou�se à poliCia
P. - Alegre, 9 (A. N.) - Enviado servindo em Cruz Alta, de onde após me ouvirem, enyiaram-me para

pelas autoridades policiais do mu- desertei, sendo posteriomente con- esta capital.
nicipio _de Bagé, deu entrada, 011- denado a um ano de prisão, como Sebastião Silveira dos Santos é
tem, na Repartição Central de Po- medida de segurança, no Manico- natural de São Paulo, tem 27 anos

licia, I'Im.homem que se dis autor �nio Judiciário. Estive ainda traba-I de idade e exerce a profissão de
da morte de sua esposa, fato este lhando na firma Azevedo Bento e, sapateiro.
que teria se verificado em São Pau- depois, estive tambem em Santa Foi ele encaminhado ao dr. João
lo, eril outubro do ano de 1938. Maria e Rio Grande. Por ultimo, Matins Rangel, diretor da DISP,
Sebastião Silveira dos Santos - fui para Bagé, onde atormentado que providenciou no sentido de

tal é o nome do detido - aprese11- pelo remorso do crime cometido,

I
obter informações telegraficas de

tau-se á policia daquela cidade da achei melhor apresentar ás autori- São Paulo sobre o uxorididio de
fronteira, dizendo ter morto' sua dades daquela cidade, de onde, que Sebastião se diz responsável.
esposa, Jandira Silveira Dutra, logo
após havê-la ·surpreendido em co- _

loquios amorosos com seu amante. O rei MI-Duel terlaa SI-do depos'lo- "Eu já vinha alimentando se- .'

rias suspeitas de minha esposa - dis- Lausanne, 9 (U. P.) - O "J-our- para as festas de Ano N.ovo, C]uan-
se ,sebastião. Nesse época, viviamosl nal de Gene-ve" estampou hÜ'j,e um çlo rE\ceJbeu um Clhamado do c.hel'e
á rua da Quitanda, em São Paulo . ..-arLigo d'e s,eu red,a.tor-0hete, anr� do galbinete, no ,sentido de que fôs

Fui feliz por algum tempo até o n:ando 9l�e -o ex-reI MItguel 'havia, se a BUCal'E\st na terça-feira, dia
, .' SIdo pratIrCamente ex,pulso de seu 13 de dezembro. Ohegando á capi-
momento em que mlllha mulher Lrôno, enquanto- as tropas rume· tal rumenâ, o soberano encontrÜ'u-
começou a me enganar. nas c·er,cavam s'eu naláciü. se com o primeiro mini,stro Groza
Não suportando aquela triste si- Esta parece ser a mais vel'dadei-' que I,he entreg'ou um documenLo, ao

tuação, resolvi positivar um flagan- ra versão em tôrno da abdicação qual o rei devi,a por a sua assina-
do ex-rei Miguel, pois o redator- tura. O documento em questão era

te de minha esposa com seu aman- chefe daquele órgão é um velho o a.to de abdilcação.
te, o que, realmente, consegui uma amigo do ex-sl)lberano, com quem
noite em que fiquei de espreita nas se avistara ontem. I ü "J·ournal de Géneve" esclare

proximidades de minha moradia. O "Journal de Gêneve" afirmou ce que o�,hando através de uma vi-

Quando vi o homem entrar, sai- ainda que o marechal Tito havia draça, l\hguel 'Pode ver um regl-

fe.ito sérias o!bj,eções a 'que o rei menbo, ce11cando. o hotel, enquanto
lhe no encalço, mas o mesmo pou- Miguel retiyesse o trôno. Assim é qDlle, .al�uns ca�I os est�vam vazlO�
de fugir em tempo. O mesmo não que aiquele órgão ,suiço diz tex,tJual. ,es�a. forma llUO l,he l,estilNa outra

aconteceu com minha mulher, que me,nte:
alterna.llva senão assinar o do-

. . .' '''O .

M' I 1"
•

t d' t cumento.
fOI por rmm alvejada e morta com reI. 19ue QIl pOS Q. lan e

um tirá
. de unfa situação de1'illlcla, 1endo de Nos cfrculo,s politinos de Buca·

.... I abdicar diante da ameaça de fôrça rest afirma-se ,ter havido pressão
DepOIS. dI,SSO, fUgI pa�a, casa de sem [loder esboçar a mimma Tea- exteripl·, para uma râpida 'Solução

meus paIS, a rua Jaquanba nO 552. ção". da crise, alegando-se que o mare-

Dali fui para Santos e durante al- Em seguida o j.ornal revela chal Tito estava ,profundamente
guns meses estive trabalhando no que '.

a abdicação não fóra uma

I
desg'ostoso com o retorno de Mi-

,
. questão de casamento ou de opo- guel, já que iSSO poderia reta.rclar

porto. D.e Santos resolVI, Vla!ar siç�'o a 'quaJlrquer medida de 'l'Ho, o desenvolvimento da Confederaçao
para o RIO Grande do Sul e estIve Na verdade, Milguel se preparava Balcânica.

Washington, 9 (U. P.) - À

véspera do' debate do Congres-
'so sôbre o Plano Marshall, o

Departamento de Estado for

mulou categórico pedido às na

ções da Europa ocidental, para
que abandonem o sistema de
economia planificada e abra
cem 015 principias da livre ini

ciativa, C0l110 a rota mais rá-,

pida e mais segura para a re-

cuperação econômica.

Trata-se de uma afirmação
significativa no sentido de que

ainda são vistos com máus

olhos os projetos dos govêrnos
socialistas de nacionalização
das indústrias e estabelecírnen
tos de rigidos planos econômi-
cos.

Contudo, funcionál'iós do De

partamento de Estado declara
ram que o apêlo não constitui

ameaça nem tentativa de im

por condições para a futura

ajuda americana. Acrescenta
ram que o govêrno dos Estados
Unidos nào pretende obter em

troca da ajuda a perpetuação
do sistema da economia livre.

dois bons amigos, que ontem se-

guiram para a Capital do país, a,'

sociedade estudantil prestou-lhe-
singela mas sincera homenagem..
oferecendo-lhes um "cock-tail" na!

residência do sr. João Frainer, di-·
retor artistico da mesma.

Aos jovens conterraneos acompa
nhamos com nossos votos de felí
cidade.

SEGUNDO ESPETÁCULO
O Teatro d.o Estudante realizará;'

seu segundo espetáculo no dia 23 do,'
corrente.

I

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

I

FRECHANDO
Os jornais do Bio e de São Paulo noticiariam, às últimas

luzes de 1947, que os chefes udenistas de Santa Catarina ha
viam procurado o sr. José América para lhe solicitar,em os;

bons préstimos junto a'Q sr. Nerêu Ramos, no senUdo de um

'entendimento da U. D. N. com o P. S. D., neste Estado. Se a

memória não nos.falha (ou nos não falha, como diria o Jüca}�
os nomes do sr. Adolfo Konder e Ir.ineu Bornhausen, foram
ci�ados ..

•
O sr. Nerêu Ramos, - segundo nota que divulgamos -

concordou em receber os udenistas catarinenses, uma vez que
êles estivessem credenciados pelo órg'ão competente' do p'ar
tido. O ,eminente lider nacional estaria disposto a ouvir dos

. s'eus opositores uma fórmüla, de vez que deles partira a ini

ciativa. O jornal ude!lista, sóbre o assunto, lançou-me ontem
um desafiá. A verdade é a que está acima resumida!'Minha

pal,aVTa, à, lâmpada dos conceitos menos lisongeiros que oS'

escrevedeirozinbos minimoritários fazem de'mim; não ·lh'es ser

virá de prova. Essa, cumpre entreg'á-la aos próprios udenis-

) tas: se -os chefes citados negarem que procuraram, para o fim

indicado, o sr. José Américo, então sim! Aí' ,eu- entro em cam

po, com os dícumentos! Que víenga, pois, o desmentido,: com
as firmas reconhecidas! Tá legal?

Quanto ao fato de haver éu, porventura; dito que o sr_

Nerêu Ramos proibira aos dep'tlLados pessédistas o USO' da tri-
i'

buna, na Câmara, o 'engano é ,evidente. O mex,eriqu.eiro 'ouvill!
o galo cantar, mas esqueceu o lugar. O que eu afirmei foi

que, certa ocasião, o sr. Rogério Vieira, a pedido'dà sr. Nerêu

Ramos, deixara de ir ,à tribuna para responder a' um discursCl'

do sr. Tavares do Amaral. E acrescentei que o pedído do sr.

Nerêu Ramos fôra feito em atenção' a' um outro pedido, desa
rLendido pelo sr. Bogério Vieira. O autor desses pedidos é depu
tado pela U. D. N. e chama-se. Tomás Fontes. Se não chegar".
tem mais. Sôbre ê",se ponto, até eu faço acÔrdos.

t GUILHERME TAL ...

•••
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