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A Câmara Municipal, ontem, ap ô',,:/'moç'6eSi,de aplausos e de solidariedade aos

srs .. Presidente da Republíca; Vic ",,�ü1��nte'4 Republíca e Presidente do Senado
e do P ..S.D .. ; D.. Jaime, Cardeal Camara;·HM stres da Guerra, da Marinha e da
A.eronáutica; Senador Ivo d'Aqvino; bancadas pessedís tas de Santa Catarina e a

imprensa democrática do Brasil. A bancadínha da U ..D ..N .. retirou-se por lhe faltar
coragem para votar contra ou favor de diversas dessas moções.

Pôrto Alegre, 12 (A. N.) - Os i de 30 deputados, os quais dariam
últimos acontecimentos políticos, todo apôio a' administração do go�
que poderão decretar a desagrega- vêrno do Estado, desde que este

ção do PTB, vêm tendo ampla r-e-: reorganizasse o secretariado e fi

percussão nesta cidade. I zesse modificações em alguns outros

RIO, 12 (A. N.) - A Comissão Brasil. de uma sessão tumultuosa, resol- Um dos fatos maiJ provável que posto chave nas esfera administra-
Executíva da Câmara dos deputa- Declara extintos os mandatos ver que voltaria a deliberar sobre adviriam desta fervescência seria

I
tivas de comum acôrdo com o refe-

dos, se reuniu na manhã de on- dos deputados e suplentes eleitos o mesmo assunto, após quatro ho- formação d.e um bloco parlamentar rido bloco. :

tem para delib�rar sobre a extín- sob a legenda desse .Partído. ras decorridas de deliberação iden- chefiado pelos lideres trabalhistas Segundo rumores de fontes bem

ção dos mandatos elos parlamen- São os seguintes os deputados tíca ela Câmara dos Deputados. José Loureiro da Silva, Alberto Pas- informadas, o secretariado, com re-

tares comunistas. que foram eleitos sob a legenda do Voltando a tratar do assunto, on- qualini e deputado Egídio Michael- modelação, ficar-ia assim constitui-

Como consequencia desta reu- Partido Comunista do Brasil: - tem, os trabalhos tiveram inicio ás sen, com mais quatorze deputados. I do: Educação, Salgado Martins, Eloyníão, foi lavrada uma declaração. I
Carlos Marighela - Francisco Go- 114 horas, presididos pelo sr. Tito Dizem que passariam a integrar o R�ch,a ou Al��UStO Car�alho; O�ras

baseada na lei 211 e em face do mes - João Amazanos ele Souza I Livio de Santana, Inícialmentc f'a- bloco representante. do PSD, com o Públicas Batista Pereira: Agrícul
oficio do T. S. E. comunicando ha- Pedroso - Mauracío Graboís __ lou o sr. Amari lio de Vasconcelos. I

seu lider, deputado Oscar Fontoura, 'tura, Felix Contreiras Rodrigues;
ver um partido com o seu registro Agostinho Dias de Oliveira _ Al- Seguiu-se com a palavra o sr, Oso- além dos srs, Tarso Dutra, Brocha- chefia de Policia, coronel Guarani

cassado que é o PCB, consíderan- cedo de Morais Coutinho _ Ore- rio Borba, levantando uma ques-
do Rocha e mais seis pessedistas Frota, Interior, Tarso Dutra; Fa

do extintos os mandatos dos repre- gorio Lourenço Bezerr-a _ Ahilín

.,
tão de ordem vara o não prosse- con.lpanheiros �e bancada. Também, ze�da, Egidi? Michaelsen e Pre

sentantes daquele Partido. Sendo Fernandes. _ Claudino José da' guímcnto da sessão. 'O presidente fanam parte do mesmo bloco de- feitura de Porto Alegre, coronel

:;<�ir�l, .�Ú .am�nhã os com\.misl�s Bi]"iJ _ Hnnr i que Cordeiro Of'�l _ I r-solveu de modo rorJiJ'(Í,l'io. dando ! �utado� da _u��; PRP, PL e PR com! Arm�ndo �att.ani ou Fernando Bes�

f):\'). 1"!';'U mal i" assente III) plená- (fÚ'l'YiblU GOmrs dt' I'-\.zey"do __ Jor- ! <.t palavra H,)S O'l.,'(1';)·' oracl�res, j os quaIS atm"nJU o blocó 1,11n total pouchet.
1 io da Câmara. A declaração da ge Amado - José Maria Cr isp im

I Os õutros oradores foram os srs.

\fnsa �:tá redigida nos seguintes 1- No..valdo �ach��o ela Silva. Iguatemí Ramos, Arcelína Mochel,
teI'mo».. .. Sala elas Reuniões da Mesa da Carlos Fernandes. Bacelar Couto.
"A Mesa da Câmara dos Depu- Câmara dos Deputados, em 10 de Odi lia Schirnidl, Arlindo Pinho.

tados, em face do disposto no art. janeiro de 1948,. Joaquim Barroso, Coelho Pilho,
2° da Lei n. 211 de 7 do corrente NA ;CÂMARA MUNICIPAL Otavio Brandão, Joaquim do Rego,
e tendo em vista o, oficio 11; P. R. A Câmara dos Vereadores vol- Agildo Barata e outros. liom o tem-
O. 38, de ontem, em que o Tribu- tou a se reunir, ontem, pela SU'i po, limitado a meia hora, os ora

nal Superior Eleitoral, nos termos Comissão Diretora, a fim de deli- dores }w,l'lencentos á bancado dn
do parágr.afo único do citado arti- berar sobi:'e o oficro do S. E. E. extinto, PCB, J'f'produziram os te- apoio dos comtmip.�'

go de LeI', lhe ,coll1llnl'ca lla"el' SI'- t·
-

d d'I
elo sr. GeLúlio V

v quan O a cassacao os man abos mas, as pa avras e até os gestos do
... 1'1

.,

, j(mior incoI'npa1\lO cassac o pe a Ressolução desse comunistas. "guiÇ\c genial Prestes", não fazendo
Tribunal, de 7 de maio de 1947, o �o dia 'anterior, a mesma Comi·s.- cerimonia quanto á parte dos in- governo federal,

.

t d P t-d C
.

t d almente su.bslHuiregIs o o .ar I o omUllIS a o são havia 8,e reunido para, depois SU][.08 a lodos os poderes e insti-
..,. -••..,.•••-••� -.-.-.-•••-.- -.-.-.-.-.-.-.-.- .", tuições da República.

cio Torres. Unla 0'

bem informada, e quDe acordo com a pauta dos tra-
tem do Rio, afiànçoubalhos, após os discursos, a Comis-

são Diretora comunicará, por ofi
cio, ao 8. '!l. E. a extinção do�
mandatos elos v-eeeadores, inque
rindo áquela alta côrGe da justi
ça eleitoral sobre a maneira d,e

preencher as vagas.
OS VEREADORES "CASSADOS"
são os seguintes os vereadores

que perderam os mandatos:
Amarilia de Vasconcelos - Agil

do Barata - Aloisio, Neiva Filho
- Antonio Soares - AJparicio
Torelly - Arcelina Mochel - Ar
lindo Pinho - João Ma-oena Melo
_. Lia Correio Dutra - Joaquim
Rego - Otavio Brandão - Odila
Schmidt - Ari ROdrigues - B�
celar Couto - Pedro de Carvalho
Braga - Co,�lho Filho - Herines
de Caires -:- Ignatemy Ramos da
Silvtt - Joaquim Barbosa e Carl05.

i
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rH,rletÚ'IQ • D. Gereutez SDlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
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Excluidos dos congressos os parlamen
tares comunistas

cOôiiiíõii -éiü·"iõsCÕi
MOSCOU, 12 (U. P.) - O dr.

Elis Berven, especialista sueco- em

cancer, ainda, continua em Moscou,
embora pretendesse voltar hoje ou

segunda-feira para Estocolmo via
aérea. O dr. Berven, .como se no

ticiou, foi chamado para Moscou,
na semana passada para ser con

sultado sobre "1,Im caso grave dfl

cancer, Nào. se sabe do nome do

paciente, porem a imprensa Sueca

acha que se trata de Stalin.

A libertacão das bebidas alcoolicas
RIO, 12 (A. N.) - A libernção do pne<)o da,s bebida's aJ.coolicas cu"

jo 'I)1'Oc.esso fioll'a ,e-n;t'r'eg'lle p:eia Comissão Central (le Pr.eons iél,ü sir: Ze
:f.erillÚ' ConfJrucC'hi, nevres'en-I:aonte dos eoollsumiclol':es, e's.f.oá agma em vias
de solução.

Ao que ,s,e sabe,' o repres,enbante dns cons'llffiÍJdores se manife.stará
ÚOl1ltra,ri'am(m�e á pretellção 00 Sindi.caf.o do (lomerci.o Hütelei-ro do.
Rio de Ja'l1'eiro-, que, aproveilando a cani,c,ula deste veTilo, dese(j-a ficar
á vontade para cobrar os olhos da cara por uma garrafa de c,erce,ja
ou um copo d'e "CIDOIp;P".

.o ,oaso dCiV'wá ser aipr;esentaclo e discurLido quinta-d',ei,ra pl'oxima,
11Ja sessão ordilllári-a da Go:missãJo Oentr'al de Preços.

a forca contra os guerrilheiros
NOVA YORK, 12 (U. P.) - Paul PoeteI', que visitou a Grécia co

mo ,pejpl'eseniJanLe ,estpeic,ial do !]:Jroesiden'te 'Ilruman:, dé:clarooU que os

Estados. Uni.dos estão dispostos 'a ,empregar 'a ,florça, caso seJ'a neees

sál'io, pal'a cumprir os seus compromissos de manter a estabilidade
o.eIl1ocmtic'a na (rt'é.cia..

PorteT, que visitou a nação 'grega como r,epre.s.enLa:nle especli,al do
!;l\eside:rute TnumaJll, afi,rmou, numa J'eunião da Associação N()II'te-Ame-
1'icana pró Nações Unidas:

Não 'se p,e:diu o emprego .de força - unidades miliitare,s norte-ame
l'Íca'llas 'ÜiU missão conjunta miLitar - para Ia manutenção da estabi
lidade .cJ!emocl'atica na 'Gr'écin, ''I1omaJit1 'que não. ,Mias, op,ino que deve

mo.: ,esta:r ;rpr.epa,ra,dos para dar ,este pas,so".

So!dados checos para os guerrilheiros
oRlO, 12 (A. N.) - Numa corres'Ponde.n.cia r,emetida doe Buenos Ai

!l'es, J. P. Jordana, doo I. N, :S., info'rma que a Tc-heco.slOlV,aquia estIá 'en�

vioamdo v'Oluntwrios ,comunis·Las para Ia Gr.écia vara fortal'eeer 'as fmcas
dos glue1'ri.J\h.eiros do, g,eneral -Markos, é o que revelou o tenente cor'Onel
Anto:n Ldnicky, do exército tcheco ,e qu'e aban.donou D seu pais depois
de 17 ,anos DlO ,ex'éircif.o püol'que "não podi'a mais viVlel' na asfix,iante at
mosfera ,criada ipelo go:v'e-r.no pré-s'ovi:ético da 'Dche.cO'sloV'aquioa,.

Outra zona de guerrilheiros
ATENAS, 12 (U. P.) - Funcionários do governo g-rego em Atenas

são do opíníão, em virtude eira ,gl\a,n,de ,COlloe-ntração de forças rebeldes
de guerrilheiro na região montanhesa situada no norte do rio Kalama,
parece 'que os Ipa.rüdários do general Markos, Irustados em sua. intenção
de tomar Konitsa para estabelecer ali 'a car:ütal de sua ["ece:rrtemenLp.

proclamada "Repunlica" S,C ij)ll'opõem a 'e'sta,beJ.ec80r outro.' zona do go
vemo livre da Grécia.

Uma vez obtido ali um trtundo militar de ig·r.ande Impontaneia, se

ria mais viável o recorshecimento do r-eferido regime 'pelas nações linri
trof'es com .a Grécia pelo norte, hoje dominadas, como .se sabe, por go
ye[1J1,O pré-soviéticos.

.A posse da referida região ajl1d1a:ri.a também os rebeldes a soj:jdifi
cal' as novas Iposiçõ,e:s para lancar uma Icanipá1iiha.

POLITICA GAUCHA

a situação � sr. Cirilo Junior
S. PAULO, 12 (A. N.) - . i rilio Júnior não será mais o leader

da maior-ia, na Câmara Fiederal,ança firmada pelo sr. Ciri.

nior, na ante-véspera do

eleitoral ele llõvemb� sacI':
o leader .da maioria,;

�, provavelmente, nem será mais
leader da bancada pessedista de
o Paulo, dado que os parlamen
es que o apoiaràm, isto é, os

s. Plinio Cavalcanti, Cesar Costa
Antonio F:eliciano, divergiram
\Jonto de vista formado pelo
ido e, mais (lo qlle isso, de um

oelo patrocinàdo pelo P. S. D.,
�ndo' contra a cassaçào de man

; s. Quando ao sr. Cirilio Júnior,
'�''''t�ceu ,à Câmara, na hor3:..

Vitoria de pj' "'0,1 votação. Seus compa·-
.

••
nhell_ de São Paulo deploraran1-'\Os udenistas, na Ca 'vota,

mm contra moções â o 'l'Cíticas, l)astante a sua atitude, a qual, so-

endereçadas a l'ideres d moc1'á'ticos hre ser inutil, colocoú mal o p, S.. /;.

inclusi-ye ao Che(e ::ta Nação.' E )). paulista perante o governo da·
conclll,t'I'lJm, pelo orgao que lhes ?'e-, U':' D' ,- 'á t
flel'e o pensamento, que o apoio de

mao. .aI a razao _por que� J eu-

'Um pesserLista significava ideias do perdIdo Q. basta0 da lrderança
comunistas. por parte desse ve1'ea- ela maioria, perderá, tambem, 0.,
dm'. Se a lóg'ica ainda é lógica, a bastão da lideranr,a da bancada.
conclusão ?'ess.a.lta ou o� nd-enis- paulista do P. S. D, isto depois de
las todos e maiS o pessedzsta vota- '

rum contm por p?'incipio ou todos hover desfrutado uma exelenie·
volamm por solidariedade aos vet- 'posição no cenário federal.
mellws.
Nesta ultima hipolese - c/e vez

que a p'/'ime'Í1'a não merece comen-
tários - força é proclamar que, se 4 viagem d.a prio--o P. S. D., elegeu, entre W, um

ve-reaáor com. ideias. stal-inistas, a

cn�a dA ParmaU. D. N.. em cznco eleitos, elegeu os f1.l' ,

cinco com mentalidade. comunistas_ LIÉGE 12 (U. P.) - Logo apÓs"Isso de estabelecer d1.fe1'enças é,
'

,
" .

'

conve1'sa fiada. Então, só o pesse-J ter chegado aqUI. a cammho d::t�

dista te?'ia votado pm' ser comunis- Suioa onde se reunirá ao" ex-rei;
ta?

. Entã,o, os udenistas votaram Mig'uel da Rumania a princesa'
pm' p1'incipio? Só eles? pa1'a um, Anne de Bourbon par�a tomou um'
grau zeT'O! Pm'a os outros, igUaiS

.'

•

na prova, (J?'au dez?! O povo, em tlt- auto para leva-Ia ate Luxemburgo;,
do isso, vê bem. E saberá concluir em companhfa da progenitora. De-·
que a U. D. N., a.pós trfs fragorosas clarou que não l�i'e par,ece que o'

d�1'!'otas eleiloroais ainda não cor- ex-rei a encontre'; m Luxemburg'o'
'I'�gzu os melados. t. ,

.

De tudo quanto houve. _ e foi e acrescentou apenas' <zye fIcara
bom que houvesse - .a' conclusão naquele país por alguL

\ tempo a,

é única enquanto a U. D. N., pelos fim de descansar. Disse �ue não'
s�us _genem'ÍS, ,no Rio, pede mi!eri- tem planos definitivos e '�me tal-.C01'dta e suspzra por um acordo, ., ;.. • . �

aqui, entre os soldados sem divisas, vez va ate Pans, porem alI. ia n

teima em atingir os chefes adve?'- é certo. Ontem à noite, a pr
sá'/'ios e a P1'óp?'ia democ?'acia. Com declarou que o seu compr'
essa inlmnsigência qualquer en- '.. -.

lendimento é inú,tu' com o ex-reI MIguel nao e (

E a culpa não será nossa I embora o pareça a muita g

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações

QUINTA"FEJRA
Auto-Víação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viaçâo Catarinense _ CuTitiba

_ õ horas.
Auto-Viação Catarínense - Joinvile

-.6 horas.

1 Quinta-feira (feriado) Far- '_Att����:âo Catarinense _ TUlbarão

mácía Esperança � Rua Conselhei- Auto-Viação Catarinense _ Laguna
- 6,30 horas.

ro Mafra. � Expresso São Cristovão _ Laguna _

3 Sábado - Fafniácia Da Fé �
7 horas.
Emprêsa Glóri'l - Laguna _ 6 1/2

Rua Felipe Schmidt. e 7 1/2 horas.

4 Domin!!o _ Farmácia Da Fe' _ Expresso -Erusquense - Brusque -

� 16 horas.
Rua F'elipe Schmidt. Auto-Viação Itajaf - 1taja1 _ 15 ho-

�s,10 Sábado - Farmácia Mode' Rápido Su1 Brasileiro _ Joinvlle _ às

R J
-

P' e 14 horas.
- ua oao mto.

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás
11 Domingo_ Farmácia Mo - 6 horas.
;_, Rua João Pinto. SEXTA-FEIRA

17 Sábado _ Farmácia S _ R�d��.���a Sul BnsH _ Pôrto Alegre

tônio - Rua João Pinto.
.' '_,çãó Catarinense

�.
18 Domingo - Farmácia S �� Catru;�nense - Joinvlle

tônio - RUla João Pinto ..
24 Sábado - Farmácia C
se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmá
nense - Rua Trajano.
O serviço noturno ser

pela Farmácia Santo Antô
rua João Pinto.

o ESTADO
..... e OficiZIU l rua ]oIe

PiD10 Do 5

Dlnter: RUBENS A. RAMOS
�rleürlo e Dtr.-Gera"

SIDNEI NOCETl
DlretG.l' de Reelaele:

Ao DAMASCENO DA. SILVA
Cbefe de Papnaçlo:

I'aANCISCO L.AMA.l QlT.8
C::.efe b I",preulo:

lOAQI"JM CABRAl· DA SILV"
R..oresentante:
A. S. LARA

'tu Senador Dantas, 41 - ao
andar

TeJ· n-1924 - Rio .e .Iallelr.
RAUL CASAMAYOR

•.,. "eU,e de OU....lr.. 11 -
8· andar

TeL Z-'873 - Sio P••I.

A.SSINATU:RA�
N. Capital

ue . .. ....... Crt·
.....irtl �rt
l'rIae.tr. Cr$
.... _, Cr'
llta.re a.Q)so .. Cr,

No Interior
b. • . • • . . • • • • . Clt 1101...
....e.tr. ..'.. .. CJ-t 11,&0
Trimestre Cr$ 1',04t
•••ero avalso .. era •..,

.....
",
ZI.'H
••••
'.iII ..

o. oritrlnab, mellmo IIl�
.,.blicados, nio "'tlrlo .

devolvidos.
* .ireç�o não se 1'_1'111111'
ublliza pelos conceitOll
emitid.os nos .rtilOll

autnado.

Farmáci as de plantão

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não importaI

O leitor deseja obter uma
re1!::!à. mensal, semestral ou
anual, á razãe de 12% ao ano?

Confi� então os seus negó�
cios ao Crediário KNOT, á rm
João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l Escl'itórl0 Imo
biliário

.

A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se:
gurp., de Cr$ 12.0,00 por Cr$ ."

1.000,00 empregado.'
Melhores informações e de·

talhes nos escritórios do Cre.
diário KNOT, ou nesta re41a:'
.çio.

elA CA�R,INENSl
O[ TIlANSPORTtS AÉP.EOS lTOA

, Funcionári;;-público
Leplbra-te - descontando déz
ce:àtavos diários de teu ve.nci
ll)ento, salário ou remunera
�ão poderás deixar para tua
'8IDlilia, um peculio até Cr$
lO.OOO,o"O.
Inscreve-te na Associação

�eneficente. . I
,�

utet« O da séde do PTB
São Paulo

caso
,

eIll

Dr. CLARNO G.
GALLIETTI

ADVOGADO

Horario das empre
sas rodoviarias

São Paulo, 10 (A. N.) - Um caso Progressista, e como era êste quem
Crime e cível

Conatituição d. - Sociednd..
rumoroso acaba de se verificar nes- pagava os aluguei� e o o�tr� S? NATURALIZAÇÕES- .

ta capital, com o Partido Traba- ocupava por especial deferência, f1- , Títula. Dealarat6rioa
lhista Brasileiro. cou pel? último �ombi�ado recupe-

'j Ea�rit.• - Praça 15 d. No•. Z�.
Quando as relações dessa agre- rar a sede. Para ISSO diversos mem- lo. andar •

SEGUNIM·FEIRA miação partid.ária com o Partido bros da direção pessegista servi- R••id. - Rua Tirad.nt.. 47. li.·.Expresso São Oistóvão _ Laguna -

.

. . . Iio.. 67 horas. , Social Progressista eram amistosas, rarn-se da chave que possuia do F01'4E _. 14 8
16 horas. 'I D t t d P g d êdi

,

Auto-Viação Itajaf _ ltaja1 _ 15 ho-.
O epar amen O e ropa an apre 10 e la entraram, comunicando

_
.

I Expresso Brusquense - Brusque -: dêste último cedeu sua séde para ao D�retório petebista que volta- MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA,raso I I
.

t I d D' t" M'
.

t I I'Expresso Brusquense _ Nova Trento ne e ser ms a a a o Ire orro e- rrarn a se ms a ar a 1. I

Q-lUII\T'fA ZONA. AÉREA,. _ 1-6,30 horas. tropolitano petebista passando No começo tudo ficou amigável-Auto-Víaçâo Catarinense _ Jolnrvile '
..

- 6 horas. aquele Departamento a funcionar mente ocupado, mas a seguir o
Auto-Viação Catarínense - Curitiba num galpão. J deputado Nelson Fernandes, do P.

- 5 horas. -

Rodoviária Sul-Brasil _ Pôrto Alegre Com as últimas chuvas, o galpão T. B., fez grande escarceo em torno I _ Devidamente autorizado pelo.'
-

R�p?g�asSUI.Brasileiro _ ;otnvile _

veiu abaixo, ameaçando ficar des- do acontecimento, com graves Exmo. Sr. Ministro da Aeronáuti-
ás 5 e 14 horas. truido grande material de propagan- acusações ao P. S. P. ca, faço público, para conhecimen-·TElRÇA·FELRA ,

Auto-Viacão Catarinense _ PÔr to Ale· ·da, no valor d.e várias dezenas de O assunto prendeu as atenções to dos interessados, que se acha;
gre _ 6 horas. contos de réis. do mundo politico. chegando a sen- aberta, a partir da presente data ...Auto-Viação Catarinense - Curitiba �

_ 5 horas Como o prédio onde estava o Di- sacionalizar a opinião pública. .\1 inscrição á concorrência para 3;'

_ �U\�����:ãO Catarinense Joinvlle retório Metropolitano do Partido O incidente foi entregue as auto-f venda de uma lancha a gazclina,
Auto-Viação Catarinense Tubarão Trabalhista, tivesse sido alugado" ridades policiais, aguardando-se' equípada com motor "Tornicroffj,�.

-

E�P���S�s. São Cristóvão _ Laguna _
sob c?ntrato, pelo Partido Social' para hoje a. sua solução. com capacidade para '12 toneladas ..

7 horas.
II _ O encerramento dar-se-á no-

e �y:P�;I�as. Glória _ Lag�a '_ 7% EMPRÊSA GERAL DE TRANSPORTES dia 20 de janeiro ás 14,00 horas, de.. ·

16E�g�:;,so Brtrsquense - Brusque -

de vendo as inscrições serem dirigidas,
Auto-Viação Itajaí _ Itajaf _ 15 ho-

ao Sr. Comandante da Base, devi=
ra�ápido Sul Brasileiro .;_ Jolnvile _ às GUILHERME GONÇALVES D'AVILA damente seladas e assinadas.
5 e 14 horas. ';�-7Matríz: Flo- Filial: BIu III _ A abertura das propostas.QUARTA·FERA a
Auto-Viação Catacínense Curi,tiba? será procedidas no dia 22 de janei .....

- 5 horas.
.

rianópolis menau "

14 00 hAuco-Viaçâo Catarinense Jolnvile ro próximo as ., oras, na pre-
- 6 horas.

sença dos interessados, na Secre--
Auto-Viação Catarinense Laguna Rua Álvaro Rua .S. Pau- tsria da Base Aérea.- 6,30 horas.
Rápido SuL Brasileiro - Joinvile _ às IV _ A lancha em apreço poderás5 e 14 horas.

',:'< de Carva- I IExpresso São Cristovão _ Laguna - Pf o, s n. ser vista no trapiche desta Unidadé•..
7 �����sso Brusquense _ Brusque _ li"I' Quartel na Base Aérea de Floria=
16 horas. lho, 2 Tel.: 1.414 nópoTis, 23 d� dezembro de 19,17.

Auto-Viação Itajaí - Itajaí _ 15 ho-
raso (a) Nelson da Silva Fonseca.·-
Expresso Brusquense _ Nova Trento Te!.: 1.677 Cap. Av. Fiscm Administrativo.'

- 16,30 horas. lRodoviária Sul Brasíl - Pôrto Alegre L�� ..��;
- 3 horas.

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS·
EDITAL DE CONCORR:E:NCIA

.. � ..

POrto
Atell(;ão - O Governador-de

E._dereço Telegráfico "D'AVILA" Estado dr, AderbaI Ramos dw
TRANSPORTES RODOVIARIOS EM GERA.L Silva inscreveu-se na Associa-

Serviço Especializado ção Beneficente dos Funelonã-
Linha regular para: Imbituba - Laguna - Tubarão - Braço do rios Públicos Estaduais e Mll,.'

Norte - Orleães - Urussanga - Cresciuma - Araranguá - Bom Re-: nícípaís de Santa Catarlnas
tiro - Lajes _ Joaçaba - Tijucas - Brusque _ Itajaí _ Gaspar _' I'�ndo registado sob o n. 1.
Blumenau � Jaraguá do Sul - Joinvile - Curitiba - São Paulo e 10-1 O primeiro magistrado do>'
cúlidad�s inJ:ermediárias.'· I Estado, democrátic�mente, in�

Serviço de redcspaclios junto às Estações das Estradas de Ferro em I gressa na Às.sociaçao nei1�fI...
lmhituba _ Laguna - Tübarâo - Blumenau - Jaraguá do Sul e ioin I cente, com o.s mes_?l0s direit�s'
vile. . I e deveres que. terao o� .maI"

Atende os serv.iços de cargas e encomendas por via aérea para re �ode'S.t.o.s. ,��������. ������(�� •.
despachos para qualquer parte do Estado. '

..

_.

��;._��..!�!:�:.��..�!��'::.;:_::_.':'����.?!.:.�.�__.�:,,�..�_.�����A.I MINI������' ��N:!�:�UTICA\

G O O ·CO alem-oIBASEAÉREADEFLORIANÓPOLIS;�Overno, ec n mi, a I �DIT��i��e�����o��!�;��Io.-
.

F!l"ankfurt, 10 (U. P.) _ Os li: com a impr,ens'a que o novo gover-: Exmo. Sr. Ministro da Aeronáuti.:
der·es políticos da Alemanha· Oci- no não 'será "um IJIOV'O' Es,tado da' ca, faço público, para conhecimen
dental ,aceitamm a prapo,sta anglo- AJ.emanha Ocidental" s'aHentanclo to dos interessados que se acha"
amerieana para o ,esba!beJ.ecimento POI' ,exe:mplo, que o governo não te·.

b t t· d
'

presente datade "um ,governo econôm.ico ale- rá exército ou Ministério do .t'.:xte-I' a �r a, ,.a _ pa� Ir a
A -. "�O

mão" em moldes qúas'e idênticos rior, e que suas acões conti·nuarãc a IllSCrIçaO a concorrenCIa para al'

as f-o�'mas de gov,erno dos Estados sujei,La.s ao est'lldü das aul,a,ridad,cs: venda de aois caminhões "Ford""

Unitdo.s e Gl'ã-Bretal!'h�. ,

. bl'it.ani�as c nQ,l�te-ameri:canas dCI' 1948, motor 8,5 HP, ns. BB-18457542�"
.

O gOiV·e'I'110 Mn�IstIra d'e um ga- ocupac,lO.
e BB-4290479 com capacidade parw'bHlete, de uma Camara Alta e uma I '

'.. \ .

CâmaIla Baixa, e teDá mai.o,r·es po- I A Divisão Econômica do go'Vêrn�o 3.500 qUIlos. '.
dems do que o atual Conselho J:<;eo-t ImliLar dos -'�uados Umdos PUblI" II - O encerramento dar-se-a no."

nômi,co da.s zonas 'l:lrHanicas e nor- CDU (}m Berlim uma no'�a em que
j dia 20 de janeiro ás 14,00 horas, de..;"

te-americana.s.
. .

d'iz ,que ,a AJ.ema_nha, OCIdental de·

I vendo ás inscrições serem dirigidast'
'I1odavia, .os g.overnadol'es mIlIta- ve ter a oportlmI<datl'e de desempe-

S' C
'

d t d B e devi';'
r.es das' duas z·onas, g·eneral SlT nhar um p.apel subsba.nCl-a1 e c:s- ao 1. oman

.

an e a. as ,

�rMtn-::ftobertso-n, ,da Grã-Bretanha ,sencial no desenvo.lvimento de um

I
damente seladas e assmadas.

0; �enef\al LuclUS Clay dos Esta�os ':Sil!ChO" �iste�a ,econômico na :Eu- III _ A .abertura .das pro�ost�!õ'Dmdos, acentuaram, em entl'eVI�l.. 101)a OCldenbal. será procedIdas no dIa 22 de Janel-"

• I 1'0 próximo ás 14,00 horas, na pre-

an,.as sença dós interessados, na Secre-o-
CrI, � tariá da Base' Aérea.

ou áreas, podendo, também, ser IV - Os camihões em apreço po-·

derão ser vi'stos na garage desta,"

UnÍdaue.

Reinisch - Rua QuaTtel na Base Aérea de Floria-·

I nópqlis, 23 de dezembro de 1947 ,��

(a) Nelson da Silva Fonseca _ ..

Cap� Av; Fiscal Administrativo.'

Brusquense Brusque

\ I :�

: .. :�:�.t_

, I

Curitiba

, Catarinense _ Laguna

o Cristovão - Laguna -

It'\,iai _ Itaja! - 15 ho-

o Sul Brasilei'ro - Joinvile, -
,4 horas.

SÁBADO
Catarinense _ Curitibalação

raso

til Sul BrasHeko - Jolnvile -

19 horas.
"") Tas.

-- 7 noras.

Au\'�íviação Catarinense - Tubarâo
_ 6 .Ioras.

Expresso São Cristovão _ Laguna -
7 horas.
Expresso Brusquense _ Brusque -

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

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas. deBalanços
Próprios para jardins

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

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

....................... o-

Viação aérea",��a
SEGNíDA-FEIRA

varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. _ ãs 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 ·ooras.
Reao] S. A. - 1l,3{) horas - Sul.
Panadr _ 9.50 horas - Norte.

TIDRÇA-FEtRA
Varig _ 12,50 horas .._ Sul.
iPanair _ 1'3,07 horas _ Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

NOTte.
QUARTA-FIDlR.A

'Cruzeifo do Sul 11,00 horas -
Norte.
Real S. A. _ ás 16 horas - Norte.
Varig - 13,00 horas - Norte.
Real S. A. - 111.30 horas - Sul.

QUIN'.M.·F'EIRA
Panair _ 12,17 hora,s - Sul.
Panair - ·9,·50 horas - No'rte.
Varig _ 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. _ NQrte.

SEX'nA.-FEIR:A
Varig - 10,4() horas - Norte.
Real S. A. -. ás 16 horas - Norte.
Real S. A. _ 7,30 horas - Sul.
Cruzel!'o do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Pan-alr - 13,07 horas - Sul.

SÁBAIDO
Cruzeiro do Sul _ 10,00 hs. _ Norte.
Varig _ 12,30 horas - Sul. .

Pó'lnair - 9,5Q horas _ Norte.
..:>oM:tNGO

P&a1air _ 13,07 horas _ SuJ.
P<!ll'lalT _ 9,5Q horas - Norte.
Qruzeiro do $ul _ 11,00 hs. - Sul.

Cia. Continental de Seguros ••• 1. •••••• " ••••• " •• � .....

QUANDO TEUS FILHOS'
te perguntarem o q.e é'

8ID lázaro, dize-"" qtle �.'
,.

am enfêrmo que po,derá re

cuperar • ...de e... - ...
auxÍlio.

Rio de JaneÍ<ro
Fundado em 1.924

INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS
Capital Realizado e Reservas Cr$ iU40.440,?o
SinisVro's Pagos até 31/12/46 Cr$

_
18.162.621,30

SÉDE (Rio de Janeiro) STJÇUR.SAL .
(Sao Paulo)

Av. Rio Bra.nco, 91 - 30 ando Lgo. da MIserlCordla, 23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" T,eleg. "CONTAL"

.

I
AGÊNOIAS:

BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

SALVADOR"":' CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GRANDE.
Comissários de AV3iri'3is nas' Principais Cidades do País e do Exte-

rior. '.

.. . . -

C'd11em :a ,sati,sfação de comUnIcar o InICIO de suas operaçoes n� I a-

de de FLORIANóPOL'IS ,com a notIlleaçã.o de seus Agentes Gell'aIS Se
nhores.

··Qaem extraviar ea t••ttnsar .'
certificado 41e alista.ento P"''''
.alta de 10 a 50 erazeiros. o.u..-··

sim incorreri em .alta .e 21 a 11M.\';
crazeires aquele qae extraviar ...

InaCili_r � Certifica.o d. �

ri.ta".
(Ad 121 .a LeI i{ll se"tç� _..

tu).

...........

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

jI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COe H. Abreu. Distribuido pela Diretoria de Economia e As
sistência ao Cooperativismo)

Funcionário da Diretoria de Economía e Assitência ao Cooperati
'vismo tenho, nas minhas horas de trabalho e visitas as Coop.erativas
fio Estado, procurado saber dos motivos por que as Cooperativas ca

tarinenses não tem alcançado o exito desejado.
Tenho comigo que a angustia em que em todas as ocasiões sede

'batem as Cooperativas tem motivos ora de facíl, ora de dificil solu
. ção.

Posso afirmar em primeiro lugar sem com isso querer fazer de-
· magogia ou f>rases bonitas que, por ironia, um 'dos problemas funda-
mentais é a· falta de cooperação entre os próprios cooperados. E se

.explíca. Nã'0 há negar que um vicio de origem solapa o progresso.
cooperativista. Em análise f,ria dos acontecimentos sociais e econô
micos temos verificado que, como na natureza, tudo se efetua dentro
-do desenvolvime.nto natural, saido de um ponto simples. Tudo que
.alcança '0 sucesso tem seu inicio na simplicidade de uma idéia ou de
um facto, só variando os resultados com o progresso material e in-
telectual de cada sociedade. I

Se um governante abre um crédito de tantos milhões de .cruzeí-
tos e manda oonstruir uma universidade em ambiente, econômica e

-:culturalmente desapropriado, esta universidade poderá ter o seu su-

-cesso desde que conte com todo este oomplexo inicial de vaores que
.sua constituição exige. Bem sucedida, entretanto, o seu crescimento
não foi normal e por isso está SUjeitas ás leis que acompanham essas

.anomalías, Assim as Oooperativas em Santa Catarina. Elas não tive
.rarn nascimento natural. Não resultaram de fatores sociais que im

peliram os homens à congregação. Isto posto, reunem elas dentro
.de- si mesmas, homens com as mais 'variadas aspirações e mesmo

.sem aspirações, ignorantes uns, descrentes outros. Como consequên
-cia dessa situação embaraçosa, dessa implantação artificial do regi-
me cooperativista numa sociedade que não possuia os caracteres or-

.gânicos e a preparação social para recebê-lo, resultou, em primeiro
plano, íneludivelrnente, essa situação, de lutas e incompreensões em

-que vivem as Cooperativas que não encontram nos elementos que as

integram o chão propicio ao seu desenvolvimento. em suma', a falta
"de cooperação entre os cooperados é um fato, mas um fato natural.
Por isso os resultados mediocres a que assistimos.

Aqui deve a Diretoria de Economia e Assistência ao Cooper-ati
-vismo começar a sua ação construtora.

Não basta dar ferramentas ao operário. E' necessário ensiná-lo
· a utílirta-Ias. Não basta conceder favores fiscais às Cooperativas, não
basta afirmar aqui e acolá, intelectualmente, superficiamente, com

.estatístícas de outros povos e mesmo de outros Estados, que a coo-

peração é o único meio de amparar o pequeno capital, o produtor, o

.consumidor contra as excrescências do capitalismo. Esses argumen
·tos só tem a sua razão de ser numa sociedade que possa compreen
dê-los ,e deles tirar as conclusões óbvias como solução às aspirações
.a que os fatores sociais a impelem.

O Estado através das leis que fez promulgar compreende e quer
.a proteção econômica do seu povo :e por querê-la declara expressa
mente que o regime cooperativista é a única solução cabivel. Crê,

· pois o Estado no cooperativismo e quer a cooperaçã-o, Existente, fun
.damentalmente, para a promoção do bem público, o Estado desejan
-do o cooperativismo como elemento para a 'consecução dos seus fins,
'tEm a responsabilidade não só de colocar à disposição do PQVO os

meios necessários ao desenvolvimento cooperativista, como também
tem a responsabilidade, muito maior, sem dúvida pois sem isto, não
alcançará sucesso em seus desejos de educar 'este mesmo povo, de
'preparar este mesmo povo à cooperação.

Verifica-se que a Diretoria de Economia e Assistência ao Coope
l'ativismo vem sentindo o problema com. rara

�licidade,
Por isso que

-

vemos surgir a revista cooperativista, cujo umero inicial, na sua

modéstia, nã-o é mais do que a realízaçâo de um programa adminis
-trativo, nesse sector da vida do Estado, ten�nte a preparar ambien
.te propicio a difusão do sistema Cooperativ ,

Obra meritória, a DEACOOP merece o apoio e o acatamento de
- todos aqueles que sabem sentir e compre der os problemas que to
.Ihern o progresso humano le social e qu em ver elevado o padrão de
<vida do povo e do homem brasileiro , dando-lhe melhores oportuní
-dades, ao alcance de seus reais objetivos, essenciais ao progresso de
: Santa Catarina.

.

)

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

!
� Eugenio Szpoganicz
! e
,:

; i Elvira Olinger Szpoganicz
: I, participam ao. parente. e

:'] pe.soa. de aua_ ·relaçõe•• o

;! contrato de callamentu de
i'i' .ua filha Lygia lIlaria com o

\ _r. Harry COl'I'ea.
. i

:.�
;'j
, i
. ;'"�

"

Manoel Correa
e

Alice'Belli Correa
comunicam �'çe parente••
pessoa. d. .Ul1- relaçõe.. o

contrato de c:'a.amento de
_eu filho HClrry com" a

Irita. Lygia Maria Szpoganicz

HARRYe LYGIA
confirmam

FtorianópoU.. 10 cl. 1aneiro de 1948

BOM NEGOCIO
. .para quem possue de Cr$ 10:000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
.�certa de 10,/. ao ano com recebimento de ;uros mensais.

,

Informações nesta redação.

1
I
:;

Felipe

Distribuidores exclusivo9:
ALMEIDA BASTOS & elA.
Schmidt. 2 - lo andar - Flol"ianópolis

to diferente daquele sem-trabalho

que suplicou, de espinha curva, um

empreguinho ao sr. Nerêu Ramos.

O Gercino, ou melhor o sr. Gercino,
hoje é troço: é lider da bobagem da

bancadínha lança-raiva que a U. D.

N. mandou à Câmara. E o sr. Gerei-

!2!l_ .

ADMIR NO VASCO
Rio, 12 (A. N.) - Segundo noti- ao contrato de Ademir, por motivo

cias circuladas sexta-feira última, à' do clube considerá-lo elemento per.

noite, na Confederação Brasileira turbador rio clima de tranquilidade,
de Desportos, por ocasião do [ulga- que deve ser mantido entre pro

menta dos jogadores Sampaio e lissionais.
Gringo, Ademir teria assinado con-

------�--------

trato com o Vasco da Gama, me- Nova ofensiva
diante 400 mil cruzeiros de luvas .

na lndtano, depois de perder a memória do O Vasco daria cem mil cruzeiros e

tempo de sua farmácia entregue à os outros trezentos seriam obtidos
freguesia das moscas, perdeu tam-r entre diretores e sócios. Afirma-se,
bérn a compostura. Ainda ontem Ie- ainda, que o Vasco impôs condições
vou para a Câmara um projetozinho
raivoso e repulsivo, contra o nome O AMÉRICA CONVIDOU O ATLÉ-

do sr. Getúlio Vargas - hoje ino- TICO PARANAENSE

fensivo e por isso digno dos ata- Noticias chegada de Joinville di-

ques da intrepidês cívica do lider- zern que o, América campeão da

zinho. E o mais interessante é que, cidade e candidato ao centro má

após a proposição do projeto, o li- ximo do Estado, acaba de con

derzinho leu (e como lê mal) a de- vidar o Atlético, de Curitiba, para
a realização de dois prélios sendo
o primeiro em Joinville e o segundo
em Curitiba.

fesa prévia, contra uma rejeição
que só na hora poderia ser conhe

cida. Prova evidente que o Iiderzí

nho leva a lição preparado por... II
outros, de, melhor capacidade. IIDtOmOVe is no
Por sôbre êsse espetáculo triste

que ontem assistimos, veio outro. camhio n�gro
Afirmou o Gercino (sr. Gercino) Rio, 12 (A. N.) _ A fim de apu-

que, na Penitenciária, fôra colocada
rar uma úenuncia, há dias, apresen

uma placa assinalando aquele es- tada, um detetive lotado na Delega
tabelecimento como realização do cia de Economia Popular, compare
sr. Nerêu Ramos. E isso é mentira

ceu à Garagem Cooperati va, à rua

do liderzinho de bobagem. Conde de
I

Bonfim, 255' e mos-

No presidio das Pedras Grandes trando-se interessado na aquisição
são bem distintas as partes novas de um dos cinco carros Ford, mo

e antiga, Esta foi obra mal feita do delo 47, ali expostos, indagou do ge-
sr. Konder, paga pelo general Assis rente do estabelecimento por que "ondecorados peloBrasil. preço poderia o mesmo ser cedido. U
A parte nova, construída dentro Por meio desta interpelação, veio o •

d Nda técnica penológica, é realização policial a saber que os aludidos car- rei a o ruega
do sr. Nerêu Ramos. ros estavam sendo negociados no Oslo, 12 (U. P.) - Alta distinção
E nela, referente apenas a ela, "càrnbio-negro", ao preço de 90 mil concedida a dois oficiais da Ma-

está a placa. cruzeiros cada um, sendo informa- rinha de Guerra Brasileira - Sua
No gabinete do diretor da Peni- do também da existência, ali, de Majestade Haakon VII, rei da No

tenciária, entretanto, estão dois re- mais três Mercury, último modelo,1 ruéga agraciou o comandante Hugo

·trat?s: os dos srs. Adolfo K?nder e
a serem transacionados ilicitamen-I de Morais Pon�s e o vice-coman

Nereu Ramos. �- a� atual diretor a

I
te, ao preço de 110 mil cruzeiros dante Victório da Silva Maia, do

presença do prrmerro desses retra-
por unidade. navio-escola "Almirante Saldanha".

tos não é estranha!,' 'Caractcrizacl.o o flagrante, o de- respectivamente com as Insígnias
Sirva a lição e o desmentido à tetive convidou o gerente a acom- de comendador e de cavalheiro de

falta de compostura do liderzinho 'panhá-lo à delegacia da avenida primeira classe da Ordem de Santo-
de bobageml Mem de Sá, onde se identificou co- Olavo.

mo Camilo da 'Silva Ferreira.

qovi meDta�ão Em seu depoimento, o sr. Camilo
declarou que os referidos veiculas

de oficiai� eram de propriedade de Clodover

RIO, 12 (A. N.) - A fim de ser Serra Celestino, residente à rua

-it. da a despesa resultante de Moura Brito, 94, apartamento 202 e
evi a I· d

. -

d
duas movimentações em curto pra- que re:ebla . ,� �om�ssao po� c� a

Por força das prescrições ro- operaçao no câmbio-negro", a nn-
zo,

tâ
.

d 100 rt eiras
gntamentares, os oficiais ultima- por ,ancla ,e apen.as c. IZ

, ••
t

. t' d li se en Sobre o caso fO! aberto ínquérítç.
meu e movimen .a os e q e .

-

contram com a matricula assegu- O TESOURO
rada, no corrente ano, em qual- Da instrução está;

sande-se em dar seu'
d de todos. Dá esse tesour

quer das Escolas com reoe na
amigo analfabeto, levando � �a delegado da' A�

guarnição do Rio de Janeiro, se-
curso de alf3Jbetiz""ão. no npO' _"'_..:

'" ..... &...._
_

atiAC
•

.1.nense .no seu quar-
gundo aviso ministerial de ontem, Escolar São José, na Escol, AI........ ffioãO ta f d ai
deverão permanecer adidos como. trial de Florianópolis ou in bate- f lie ,.s:_ J8 es 1'8. azeD o '"

se efetivos fossem nos corpos de d
..r_a_I_M_6_t_rO'D_-_O_I_ita_n_8. g_Oo;dt__..t_...It '

_

tropa, repartiçõell ou ,estabeleci
mentos em que presentemente se

encontram até a <ocasião de ser efe

tivada a matricuia .

ExCtetuam-se. da determinação os

oficiais transferidos para a guar

nição do Rio de Janeiro, os quais
deverão seguir a destino dentro

dos prazos regulamentare,s.

Tel '�qramas retidos
Relacão dos le.legramas r'eUdos

I
na 'e'S'taçã.Ü' ,loca,l:

S0n'llO'l'a Artur Rors,a, FiLho., Ruth
e Eugenia ,Silva, Lu'iz'a Sc.�lliohiing·,
Estelita Gare-i.a, .Lvone Pires, Jledro
Ta:v'ares da. 8ilNa, ZuLma Borges,
Zelia Ma'l'iins, Lair Matos, AdoLfo
Coel'ho" üa,rlos Elme,r, Alice Manna,
Isaur'o Mac.edo, Dr. CloNi� G,ania,
Maria Gt'rm'a.nb, AnLenor Be.l'aTml
no ,da 'silv,a, Esperanta Klobo, Lis
Silv,eira, Oswa'ldo Jaoques, João
DeHe.mann, Heitor, rua Artista Bi

Lenco'llrt, Dario üa Rosa, Miguel .uo
miiJlg-ues.

Londres, 12 (U. P.) _ Um tele

grama remetido de Nova Delhi di

vulga informações procedentes de

fontes fidedignas assegurando que

os indns lançaram uma ofensiva em

tres setores de Cachemira e que es

tão fugindo para as fronteiras qua

tro mil invasores muçulmanos.
Essas informações acrescentalll

que "grande número" de muçulma
nos foi morto em sangrentos en

contros, porém não há oetalhes con-

eretos,

Esferas extra-oficiais dizem que,
o Pakistão suspendeu o embarque
de noventa aviões com destino á

India, o que se decidiu quando se

efetuou a divisão - por temor de

que os aparelhos sejam utilizados

pelas forças aéreas indus contra

Cachemira.

O TOBNEIO DOS CAMPEõES
De Santiago do Chile informam

nos que o Torneio Internacional
dos campeões sulamericanos d.e fu

tebol está marcado para fevereiro

próximo, terminando em março.
Deverão participar os clubes cam

peões da Argentina; do Brasil, da

Bolívia, do Uruguai, do Perú, do

Equador e do Chile.

IRMÃOS DELAMBERT

LENHA A DOMICILIO

FONES 1.199 e 1.479

TECNICOS
o Braail para .eu

desenvolvimento

necessita de técnico.

todas asem

profissões

Livros Técnicos,
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolis,
'Atend� pelo S ..nlíço
Reemb� 1,110 Po�� 01.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A divisão da
Palestina r---------------
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SEJA SABIDO ••• COMPRELake Success, 10 (U. P.) -- o
doutor Karel Lísicky, da 'I'checoes

Iováquia, foi ·eleito presidente da

Comissão de Divisão da Pales

tina, formada de cinco países
€ que deverá funcionar até primei
ro de outubro. O sr. Lisicky, que
serviu o ano passado na comissão
de investigação dos acontecimen
tos na Terra Santa, foi escolhid.o
unanimemente. Ele tomou posse
imediatamente ·e ocupou o lugar
do secretário geral. das Nações
Unidas, sr. Lie, que abriu os tra

balhos ela comissão hoje ás 11,28
horas.

Explanando a sua or-ientação,
disse o sr, Lisicky que a comissão
trabalhará sôbre os princíp ios
enunciados pela assembléia geral,
acrescentando que qualquer deci
são politica deverá ser tomada pelo'
organismo politico da ONU, pelo
Conselho de Segurança ou" pela
própr-ia Assembléia Geral. Preme

teu que a Comissão da Palestina

tr-abalhará o mais rapidamente
possivel, dando o melhor dos seus

esforços, muito embora não se de

vam esperar milagres de "cinco

pinguins solitár-íos", E acrescentou

que: no momento, o umco melo

que tem a sua comissão de apoiar
as suas decisões é a "bandeira das

Nações Unidas".

,1.,
II

Compre caminhões que transportarão as

suas cargas pelo mais baixo custo de

operação. Ca rrrinh ões que trabalharão
mais sa tisf'atortamen te, uurn periodo

de vida mais longo. COl\IPRE
camirihões DE SOTO. - Você pode

. ter a certeza de que o mugn ifico

desempenho e a economia que
constatará qu'ando comprar o

primeiro caminhão DE SOTO,
continuarão a corrrprovar-ae

indefinidamente - porque esses

caminhões são corrs truidos

para funcionar mefhor e

mais econornicamente, não

apenas nos primeiros tempos,
mas a travêz de anos de

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

motor, emhraiagem,
transmissão, molas, bréques

e chassis, é desenhada e

construida pela CHr-�YSLER
�----- CORPo para dar melhor

serviço, maior
satisfação e

durabilidade.

I·

I·

·

�

I"

I
I

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

DENTISTA
Dr. Mario Da Campora

Cirurgião dentista

Atende ·exclusixamente com

hora morc�da
Rua Trajano ne 25 - Sob.

F lorianópol is
Diariamente da. 9 às 12 e

das 14 às 11 hora a

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

FRAQUIZJ!S EM GER�J�
V IN HO C REOSOTAD O

«SILVEIRA» .De _Soto
caMINHõES

DE
GRINDE

DURABILIDADE

. . . . . .. ... ... � . . . . .

SERRARIA DELAMBERT
FONES 1.199 e 1.479

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

..

. . .. . ...
'

Carvão para
a Argentina A

ASSISTENCIA DE SERViÇO
NA CAPITAL E POR TODO O

(fo.C{)i4� (5�

JB1f� l$lID11®1!®lr

E PEÇAS
INTERIOR

Buenos Aires, 10 (U. P.)
jornais acolheram com

mo a noticia de que a

vai reencetar a exportação em

grande escala do carvão, come si
nal de progresso nas atuais nego

ciações comerciais entre os dois

países. A imprensa em geral se re

fere simultaneamente tanto ao ca

so do carvão como á promessa da
Argentina de não parar com os

embarques de carnes, porém em

fontes oficiais inglesas se diz que
a publicação simultanea das duas

dnrormações é pura coincidência.
Ontem não houve reunião entre os

negociadores ingleses e argentinos,
mas se diz que os chefes das duas
delegações, Miguel Miranda, da
Argentina e sir Clive Bailieu, (la

-

inglesa, anseiam por concluir um

acôrdo comercial. Miguel Miranda
logo que termine as conversações
com os ingleses embarcará para a

Bolivia em missão comercial e sir
Clive irá em seguida para a :Aus
trália e Oriente Médio.

* ** ** * **

.Ào P"'VLO. IIHASII;
.

___y,-J,_' _ ---_----------

Importados diretamente dos E. E. Dnidos
Aos

.

srs. médicos e farmaceullcos e aos hospitais
Comunicamo. que ••tamo. r.cebendo uma importação direta

dotl Estado. Unidu, dOI .eguinte. artigo.:
Film.. para Róiotl X. em diver.o. tamanho•.

Almofado. e trave...iro. d. câmara de ar. da bOl'rocba - Dedeira. e

capotinhol higiênico.. de borracha.
Luva. para cirurgia.

Cuba•• comadre., irriga.dore., caneca. graduado•• compadre., funia,
em ferro batido. umaltado,
E divel'808 outra artigo".

Demonstrações e pedidos à :SOM A T É C
Soci.dade Materiai. e INtrumanto. Técnico. -- Cisntifico. Ltda.

Rua Con.alheiro Mafra, 54 -- Cai:ll:G Po.tal. 148,
TelegrClmá.: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

' .. COMERCMNTE: Dá OID 1I
vro à Biblioteca do Centro ,ka...
démico XI de Fevereiro. Coa
tribuida, uaim, paroa • fenDA
ção cultural 00. ca�
de amanhi I

Natal, 10 (A. N.) - A noticia da
("Campanha ró-liwo- ..

cassação dos mandatos dos parla- Co A.. XI fi F�)
t ist f'

. I e fi •

men ares comums as OI aqUl rece�
••...... .... .... . .....•.

bida nó mesmo dia, não se notando LENHA A DOMICILIO
a menor agitação na opinião púhli- QUANTIDADE CERTA E PREÇO
ca, I úNICO

O povo do Rio Grande do Norte,' FONES 1.199 e 1.479
que nunca ofereceu ambiente às

..

idéas. comunistas, considera a cas�i
A primeira Agua de Colônia fel'. sação dos mandatos como Uma de .. ,

no mundo foi fabricada na d4aü corrência natural dos acontecimen�'
de Colônia pela Fábrica tl. !loba tos e uma medida justa em defesa I

Maria FarillL
I
da Democracia. I

Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, comprando ações do
Colégio Barriga-Verde.

Recebido em ordem

.. -
'

VOC2 PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Reda-'
belecimento d. Mude ..
Lázaro.

CamÍllll, Gra�at.li Pilame.
Meial dai melhores, -pelai ,me
nores preço. 16 D.�ASA ;

MIS
CELANEA - RUGO. Mafra.

o Sahão

ESPECI DE"li
\

WETZEL 1:NDU8TR�AL-JOINVILLE (Marel!( lA
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 10 (A N.) - o deputado
'lpe.s-s,eclista mmerro Weltíngton
:Bmnrlão acaba de apresentar um
projeto de lei dispondo sõhre os

a-equisitos í'undamentais /I}ail'a ';a

-qual il'icação ,e leítoral do país. Esse
trabalho traz novos aspéctos à
-questão, sendo o seguinte o seu
tteor:

"O ..ongresso Nactona! decreta :
- Não podem ser eleitores os que
:não provarem : a) instrução ,rt
:mária suficiente: b) r-enda consís
ltien>le, pelo menos o salário mmímo
.arbitrado para a sua zona de re

.sídêncía que a lei declara compe
tente; c) r-esidência eJeüva no mu

'nicipio ant.es da ,el,eição municipal
<'de, p_elo menos, s-ei,s meses.

O a'l't. 2° se -1'81;eoo á prova ha
:bil d-c instrução primária suí"icien
te e o qualifi.oando s'8ná sUlbmetido
3 um CJéame -sumário em que ques-
4.ionado p.elo juiz eleitoral ou lp,elo
l'ep'r-esentante do Ministél'io Publi
co, r,esolv,E)r-á as seguintes provas
,el'ementares: a) -esc'1'everá ditadas
'pOl' um dos exami,na,done's, d,e .vin·
-te -e trinta pla,llavras de linguagem
,comum, no -pr.a,z·o máximo de um
minuto pa'ra cada cinco pala'Vras;
ll) r,esolv-erá 'Uma das' quatro ope
'il'açõ,c:3 fundamentais de a,ritméLiea
,com do-is numer·os -ele 2 al.gari,smos
·que lhe serão pro()lp-ostos; c) citará
.quem seja na ocasião o pr·e�idente
da Re'públilca" o goy,ernador do Es·
ta,do 'erm que reside, e o nome de
![l.elo menos, doi,s dos partidos poli
<ticos militantes.

Pm'á,gl,afo únieo. Para ef-etivc
·do di,sposto no artiogo ante,rior, a
banca examinadora s·e CO'l1stituirá
do juiz, -do r-epl'es-en[.ante do Minis
tério Publico. ,e do escrivão eleito
ral, e decidir:á com recurso pa-ra o
'Trilbunal Re_giona.l E'leitO'raI.
Art. 3°. A muLhe.r dev,erá pro

var, quando não dispg.nüa de renda
'Própria, que ,est,á na de:pendÔ'ncia
econômi'ca do marido, pai, filho ou

irmão, que 111e proveja sat'is l'aLó
ri1amenLe .a subsistência nos termo-s
..da alínea b) do arÚg;o 1.

Aol't.. 4°. -Re'Yo<ga.m-s-e as dis,posi
..çÓ-es em cOl1tl'ário ",

Na jusLiJicação que acompnl1 t1:
() p'I'oj,eto acima o eI-epuLado Wel
linglon Brandão, sus-tenta que em
.l\Iinas e São Paulo mais de 40 por
cento do eleitorado é anall'a,l1eto €

juridica 'e economicamente mi:;era
vel, iT'CaiJ.)a�e�, portanto, d,e re"ds
tir' á� s'eduções de subürllo, sem
(:ons0' 'ncia de seus cleverE'S. .E
€xcn'l}.;ficu: - ;:;i se qU:�êsse le· I .._....�ra:__ .. ........_�_,.�

var adiante em minha zona 'el-cit(l�
mi - á" centésima quinta parte
de Minas � um vasto, minucioso e
r igoroso inquér-ito, apurar-soe-ia
que dos 20 mil eleitores que a com

põem, pelo menos sete mil ele-ito
res ou votaram ou deixaram de
votar mediante paga publica osten
siva á ,razão, em média, de 300 cru- .

zeiros per 'capital ------ _

Deixarei de ser um homem de
honra, deporei imediatamente em

mão do sr. presidente ela Cãmara
o meu' 'mandato se, num ínquéríto
processado por homens de bem não
tícar exuberantemente apurado o

que a.firmo.
Os adv-ersário-s do FSD no muni

cípio <.Ie Passos -empreenod-eTam um

pl'3llO ousado- de, .a Pod'e!r de ouro,
ba.ter-nns nas urnas ;só nã:o o con

seguindo porque, verdade seja di
La, uE o el,eilcwado é ,consciente e

auto�deteI'mina,do de,sde as elites
intelectuais ao tmilJalhador da fá
bri'ca e dos ca.mpos em vista da
maimia impr,essionante do PSD.

Isto_ foi demonstl'ado nas el,e-ições
de dez·embro de 19/15, nas dé ja
neiro e, ainda agora, nesÍle pleito
l'uidos.o que ficará nos anais da
hisióri'a municipal e mesmo na de

.MiIlJ�
como o mais v,ergonl1f;:"c

-al,est do da nosa inCla.pacidad:e p:u'a
pI'a ti -al' o r-egime das urnas livres"
A a\msação feita acima pelo peU'·

lamentar minei,ro aós polilicOí:
udenistas que hoj.e dominam seu
�":s1:;a.do é. geavíssimal
_ 'loIt.._ .., , ' '__ __, I__'''''!__ ' ·

..w _.•� ••

toMPANBIA
. ·,lliAN(;A DA BAIA"

••àd... 1170 - lU,: I Ir. I ,
mClilfDIOI B t'JlAN81'OIIUI

Cifr•• do Balanco de I 9441

Sinistro"" pagolll 00* último. I\) I!inOI

Relponlllsbilidatiei

Rel·orçando a defesa dos .Dardanelos
Washington, 10 (U. P.) Us _ segundo disse recentemente o almí-

.Estados Unidos 'reforçaram a dete- rante Feliz Johnson, a frota ame
ssa dos Dardanelos, ao transferirem rícana representa o mais forte
'PaTa a 'I'urquia quatr-o submarinos apoio à sua diplomaoia. Ao mesmo

poderosos ,e de. longo raio de ação, tempo, revelou-se 'que mais de mu
<construidos com a estabilidade ne- mar-inheiros, perfeitamente e,quipa
cessáría para a navegação em zonas dos paea operações de desemnar
corno a do Mar Negro e a dos es- que estão em viagem para o Medi
treítos. Fazem estas unidades parte terrnneo. E, no próximo mês, o vice
co grupo de 'quinze vasos de guer-l almirante Forrest H-erman, antig-o
ra de todos os tipos que os Estados

I
chefe da frota do aímíe.ante Ches

Unidos deverão fornecer á Turquia ter Nimitz, tomará o comand'o, das
.dentro do programa de auxilio de I forças navais 'ianques do Meditar
cem mílhões de dolaa-es, e servirão: raneo, tendo à f-r-ente o poderoso
doe adv-ertência. á Russia de que o porta-aviões "Mídway..
govérno de Wass.mgton está mesmo
decidido a impedir que o cornunís- <O comunicado da Marinha ínror
aTIO 'passe do Mar Negro, domínan- mau que quatro submar-inos, do
do 'Os Estreitos dos Danei-anelos. tipos de frota de guerr-a, serão sntre
Esta comunciacão de hoje, do De- gues ao governo turco, num porto
!partamento da Mat-inha, veío culmll otomano, por tr ípulações norte
mar uma séríe de acontecimentos I amet-icanas. Outras unídades, de
rmilitares 'e díplomátícos, índroanoo

I
todos os tipos, s-erão também eu

claramente aos satélites balcãnácos . tregues a marinheiros turcos, trei
que qualquer atitud-e. violenta, des- nados ·espe-cialmente para Q seu

tinada a modifíoar a situação bal- manejo nos Estados Unidos. Cerca
.caruca tropeçará com a oposição de duzentos marínheu-os recebe
norte-americana. liam instrução aqui, esperando-se

As medidas _r,eve.ladas pelos ES-,
para. amanhã a chegada de um no

tados Unidos sao destinadas a PrO- vo continente a Norrolk, a bordo
duzir grandes consequências, pois duma unidade ianque.

\

'�
CONTA CORRENTE POPULAR

Jurol 511t e. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com chequei

Banco do Distrito federal S. A. I

';:.'j
CAPTTAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

�
i, Rua Trajano, 23 • Florlanóponst ----------------__----------�------------------.----------I

DATI,LOG FIA·
(orrespondenda
Comercial

METODO:
Moderno e Ellciente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
..Amélia "1 Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO.- 65
,

.

Para ser eleitor

CAPITAL E RESERVAS
Respon Iabilidade.

, R�cete
Ativo

Diretore.:
Dr � Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anil!lio Mascorr.,; Dr.
e José Abreu.

.::\

c:::s_ .

a mais moderna creação em

refrigerante é o
,

NOT

Em
-

garrafa grandes
[xperimente-o. [' delicioso

P
li l1li iii

d E d loleda.noen.tenc.alla o sta o
pensa assimAVISO'

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

mércio e produtores interessados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Flo.rianópols,.18 de Dezembro de 1�47 ..

México, 10 (D_ P.) - Lom

barda Toledano, em declarações
aos jor-nalistas, acusou a conferên
cia interamericana do trabalho, a

inaugurar-se amanhã em Lima, de

ter sido paga pela Federação Ame

ricana 'do Trabalho e com os dola

res dos imperiali-stas da -Wall

Street. Toledano críticou, a seguir,
os promotores' da conferência, e

disse que a massa do proletariado
peruano está com a Confederação
Geral do Trabalho.

. . . . . . . . . .

IVO C6RTE
Sub-Diretor Ind, Int.

FERIDAS; REUMATISMO E
PLACAS SIFILITIOAS

Elixir de NogDe ira
Medicaçõ.o auxiliClr no tratamento

da .ifUu

� QIUR Y-E�nRrSE- COM CONFORTO .E ELEGANCIA 7
PROCURE A

Alfaiataria· Mello
. . . . . . . .

Rue Felippe Schmidt 48

tEMBRA·TEI
IDúmeras .•eres hamuOl,

q.e já feram felizes COIIl.

ta, apardam teu aua1io ,a-
S

·

Delambortra que pOlIam yaltar'''' erraria v
dedade. Colabora.. Ca.- '

nQuantidade certa e prego uaico

Poba Pró Rest.abelecimeat. )' I4atl'O Cubico CR$ 75,00
"

FONES 1199 e 1479
d. Sà.de do tázaro.

A.proxime-se maJs .te se1l.11

am1g�8 e parentes envf&nde.
-Ihes um número da revl8ta O
VALE DO ITAJAt, e�nçio de-

COl1se8lUir alfa:betizar um patri
cio, eonv�ncendo-o a f:requentar
um our80 noturno, em breve se
remos UIIll dos povos mais adian
tados do mundo: G�upo Escolar S.
José 011 Esoola Industrial.

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

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

Para as pessoas de fino
paladar uafé Otto é

I> • • • • • • .. ... .. •••••••

... .. .. . ..

Universidade para Extrang�iros
em Perugia. (Italia) "

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

UNIVERSIDADE �ARA EXTRANGEIROS, em PERDGIA
nos seguintes periodos:
de 1° de Abril a 30 de junho
de 1° de julho a 30 de Setembro
de 1° de Outub1'o- a 23 de Dezembro.

.............. 1 • .. • .. • 1 .

Reunião politica
São Paulo, tO (A. N.) - Sob a

presidência do sr. Novelli Júnior.
vice-governador de São Paulo, rea
Uzou-se importante reunião politica
em que tomaram parte deputados
do P. S. P., P. R., U. D. N. e alguns
do P. S. D., tendo sido discutidos
diversos assuntos de interesse dQ
Estado de São Paulo.

Cr.
Cr$

I ÓY����':'��ttua.
dos à' rua Delminda Silveira n. 261

f
próximo à Penitenciária,do Estado:
distante do centro a,penas 10 mi-
nutos de ôn�bus, e servido -pelas li
nhas da Trindade, Cemitério e

Agronômica. Lotes de 12 x 30 pas
sa a rêde de agua e luz. Proipri-e
tário: Edmundo Meira.

04 CATARIHENSl

DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

80.900.606,30
5.978�401;755.97

67.053.245.30
142.176.603,80

c

•

................. oo • .. •

98.687.816,30
• �16. 736.4r) r.3015, 20

I'õem Ilar.

de Csrv�dho. Dr: Francuco
Joaquim Barreto de Aro1ljo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12' DE AGOSTD--Programa para -o mês de Janeiro
:DIA 18. DOMINGUEIRA. INtCI A ÀS 21 HORAS. DIA 24. .s Á B ADO.SOIRÉE CARNAVALESCA. INíCIO AS 22 HORAS..

............,._
• .,JI".-.-_ _-.- .-_._ _- _-_.._..,._-_-_-_ _-_....•_-_- - _._-_._.,.._-.- _- -_ ,._..,. -_••-_-_._ J4 .� <r.j.._-___._._�_-_-_-_._..-_.._._.,.,.__.__._-._.!"'J"'..-_ -_._._. .-_- -_._.•-..._ -.-.-•.•. .._ -.t4'

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões das Moças

Simone Simon - James Elison ___.

William 'I'erry e Minna Gombell -
em:Como se deu a ínvasân da Pales-l

tina peles árabes
JERUSALEM, 12 (U. P.) o que acudissem para restabelecer a

exército britanico informou que ordem.
.suas tropas se viram obl'igadas;; Soldados {' policiais britanicos,
lutar contra os árabes á noite par que chegaram rapidamente' ao lu
sada na aldeia de Isdud, no sul na gar, foram recebidos de surpresa
Palestina, em cqnsequencia de um com forte tiroteio de parte dos ara

€,SLratagema. de que se vaiecam os bes, que os alvejavam dos larajais
árabes com o proposito de razer próximos.
caie os britânicos numa emhosca
da.
Foram encontrados hoje dois

judens mortos, que se acredita te
nham sido vitimas de "ciladas para
incautos ".

Os brrtanícos não tiveram nat

xas, segundo diz o comunícadc
emitido sobre a luta.

Essa ação foi travada pOU00 de

pois que os árabes invasores :)
ram rechaçados no norte da Vale'l)
tina por tropas britânicas e ele

mentos do Haganah, com auxilio
de aviação e artilharia.
A· luta em Isdud começou com

um rápido choque entre judeus da
eolonía próxima e. árabes que vi.

vem na aldeia.

Depois que os Judeus Se retira

:ram, os arabes fizeram um falso

apelo aos britanicos pedindo-lhe

Os britanicos refugiaram-se na

colonia próxima de Madi até pode
rem reorganizar suas f'orças e em

seguida responderam ao fogo ara

be prolongando-se o tiroteio até
muito tarde da noite.

Os atacantes f.oram desalojados
de seus esconderijos, sobrando uns

40 ou 50 homens, depois do que os

br ítanicos se retiraram.

Quanto á forca arabe que inva

díuontem o extremo norte. da Pa

lestina retirou-se para a Siria, se

gundo anunciou o quartel general
br ítanico.

Clube dos Funcjonarios
. Pub.licos Civis

Assembléia Extraordinária
De ordem do ·Sr. Presidente do Conselho, convoco os Srs. associa

dos para a reunião. de Assembléia Geral Extraordinária, à realizar-se

no dia 24 do fluente mês, às 14 horas e 30 minutos, na séde social, iJ.

rua arcipreste Paiva, com o fim de discutir-se sobre a vantagem ou hão

da venda, por concurrência pública, ":ii prédio deste Club, sito à rua

Trajano. L

Não havendo número legal à hora marcada realizar-se-à outra

reunião de Assembléia meia hora após, com qualquer número.

Florianópolis, 8 de janeiro de 1948.

,
João Teixeira. da Rosa Jor.

Secretário

Escola de Empregadas Domesticas

EX�CüMBATiEN'l'ES DO BRAJSILDOSAJS.SOOIACrlO
Secç{w de Santa Catarina

.AlSSFiMBLltIA GERf\,L EXTlRAo.RlDINÁRrA

2a Convocação

Jl·elo '[ll,esente, convlÍlcl.o a Lodos os nossüs SOCIOS bem como aos ex

eomlhatem'Le.s ,em g.m�a,l para COillll[larrcê,r,em a nossa Sede jus·talada a

['ua F,e!jrpe ScihmidoL 42a - II ·anrla�' (altos da -Relojoaria Gomes), na

(lia 14 - do Clorr.ente ás 19,00 horas.
ORDEM DO DL<\.

Elejção d.a Diretoria.

[,IRA TENIS CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3

�evo ao conhecimento dos senhores associados que, a rtiretoria, erl]
sua última re�m]3o, resolveu autor-izar a portar-ia do Clube a exigi]',
quando necess.anq, dos senhores associados, para efeito de identif'icação.
o talao de quitação mensal.

Comunico; outrossim, que a compra de mesas para as restas dr.
carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apr-esentação do reeiho
do mês de fevereiro.

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.
-------------------

Novo pàrtido
na França

-0--

..

o.DEo.N - Hoje ás 7,30 horas
Só RESTA UMA LÃGRIMA

com:

Olivia de HavilIand
e John LUND.
No Programa:

1) - Deip Jornal
Filmes.
2) - Fox Airplan News 29 x 102

- Atualidades.

AGARRE SEU HOMEM
Uma fina e elegante comédia ro

mântica, .

Censura: LIVRE.
No Programa:

Brasil em Fóco - nacional.

Preços:
1,20 - 2,00 e 3,00.

. . .. . , .

Ro.XY - Hoje ás 7,30 horas

Cornel Wilde - Evelyn Keyes -
Phil Silvers e Adele J�rgens - cm:

ALADIN, E A PRINCEZA DE

BAGDÁ

Uma maravilhosa fantazia colo
rida. .. Bagdad a cidade das SUl"-

presas e encantos,.. Romance
emoção ...
Censura até 14 anos.

No Programa:
Filme Jornal ...,... nacional.

_ Nac. Irnp, Atualidades Warner Pathé
Jornal.

-

Preços:
Cr$ 4,bo e 3,00.

..

Paris, 12 (U. P.) - Parece estar

prestes a se transformar numa or

ganização oficial um novo parti
do composto principalmente de

socialistas e membros do Movimento

Republicano Popular, mas incluin

do também alguns radicais.

O primeiro passo para a forma

ção do novo partido foi a criação
de um "bureau" provisório hoje
anunciado.

O novo agrupamento, que muitas

vezes foi chamado de a terceira

força, prepara-se para travar uma

guerra de duas frentes contra °

Com referencía a essa invasão

frustrada, esta manhã, as 9,30 ho

ras, ficaram interrompidas as co

munícações telefônicas com Metul

la, que é a colónia judia mais se

tentrional da teria Santa.

comunismo e o degauIlismo.
O jornal "Le Monde", que em ge

ral está muito bem informado, diz

que se registaram os estatutos do

Comité Nacional da nova organiza
çãó, cujos dirigentes passariam

-

a

ser os socialistas Leon BIum e Mol

let e os Hepublicànos Populares
Maurice, Schumann e Francisque
Gay, sendo também possível a in

clusão de Edouard Herriot, o líder

radical.

Opor'unidade
Grand. companhia t'atarí
n.nli., que ••tá aumentando
.eu quadro d. funcionaria••
preciza d. duo. (2) peli'oo.

de ambo. o. .exo•.

lnformaçõe. à Rua Vi.oonde
d. Ouro Pr.to 13 . da. 9 à.
12. do. 14 à. 17 hora•.

Preços:
Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00.
"Imp. 14 anos".
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

- última Exibição -

UM PASSEIO AO SOL
com:

Dana ANDREWS
e Richad Co.NTE.
No Programa:

1) - Imagens do
Nac. Imp. Filmes.

Pr-eços:
Cr- 4,00 e 3,00.
Imp. 14 anos".

Inscreve-te na Associação
Benefíelente dos Funcioná
rios Públicos Estaduais e :Mu

nlcípaís de 'Santa Catarina.
Trê.s cruzeilros mensaes

dez centavos diários e estarás
preparando um peculio para
tua familia.

Brasil n? 89 _
CaféOtto traduz qualidade'
Peca-o 00 seu fornecedor.

f Empreg-ue bem -o seu dinhei

Iro, comprando ações do "CoI';
. gio Barriga-Verde"•

/

"

N. 3 o-s 180.00 N. 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Fabricação italia;''la Caixa de niquel, fabY';,cação
Italiana

Caixa de níquel 'Altura 9 cm.

N. 4·A o-s 240,00
Altura 16 cm. O mesmo com repetição

No.so. relógio••ao acompanhado. doe respectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENITIAMOS GRA'I'IS
JUCEND & FILHO

Curitiba·· Praça Tíradontu, 2Ge·. Paraná

Foi a' seguinte a assistência aos

indigentes internados no Hospital
de Caridade durante o mes de de

zembro próximo passado: aplica
ções de Raios X, i07; ondas curtas,

Uma noticia auspiciosa para as tante problema, a AÇÃO SOCiAL

donas de casa será naturalmente a CATAiThIíNlEJN,SE jà entrou em en- 105; infra-vermelho, 47; ultra vio-

de que brevemente, nesta C'rupita.l tendímeraos com uma Ordem de leta, 33; diatermia, 18; fórmulas

será oreada uma escola lp.a.ra 1'01'- Irmãs de ,Garidade, com séde em aviadas na Farmácia, ::l.076; curati

mação de empregadas domesticas, São IPaulü, que são espeoiatízadas vos 4.345' exames no laboratório,
:Sa,bido ,é que um dos graves pro- no assunto; a.�. quaeê virão fundar I' 108 e ope'rações 72.

blemas que as donas de casa snrren- em nossa üalpltal uma moderna 8S-'

tam hoje em dia é-o de obtenção de cola pana dormação de empregadas
uma boa empregada.' domesticas, com internato para

A,s que .se conseguem, ou não es- posjhil itar a ínoíusão de -moças do BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

tão ha,bilitadas, ou são mal educa- ínteríor do Estado.

das, 'DIU ainda tem outros deteítos

I
.

que servem de abundante assunto "O Estado" f'elíctl.a

,em ,todas as reuniões das "lpa:trÔ'as". ea,sa ,e a Ação 'So.câa.l
P'ensa,ndo em res,olrver tãü jmpor- ini,ciàtiva.

o. Comandante do Destacamento

as donas de de Base Aérea de Florianópolis,
por tão II Li! AVISA aos Candidatos ao Consurso

,,-••._-_-_... -_-_.,._..- ••_'fIt-.-....-_-_..._-_....._-••_-_._._._�•._-.-_.....-_........-_.........-.-.:-

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

. Faça seu pedido Por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

-o-

H O S P I T A L DE C A R I DA D E

da
IRMANDADE DO SENHo.R JESUS

Do.S PASSOS

APROVADO PELA SAúDa PUBLICA SOB N.· 3384

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

I

de Admissão para a Escola de Ae

ronáutica, que o novo Exame de

Seleção dos candidatos já inscritos,
será realizado dia 17 do corrente às

8,00 horas do dià 17-1-48.
que o exame de seleção realizado

dia 3 do corrente foi considerado

NULO., conforme amplamente di

vulgado.
No.TA: - A conflução para a Ba

se sairá do Trapiche Municipal às

8;00 horas do dia 17-48.

ARY LOPES BUo.NO - Asp. Av.
- AJUDANTE- _ No Impedimento.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO- Terca-felra 13 {,fe Janeiro de "48

Cadas,fro- ,Sociat do <'O Estado)) !�r� f!r..�!T��I!.t]�l Guilherme Gonçalves D'Avila
ou pouco dlntuuro Rua Álvaro de Carvalho, 2

•

Deseja empregar bem seu Telefone, 1.677 - Endereço Teleg.: "D'ÁVILA"
capital a juros compensadores FLORIANóPOLIS - SANTA CATARINA
de 8, 10 ou 12 por cento? Aceita cargas para os seguintes Estados e localidades abaixo:

Procure hoje mesmo o ESTADO DO PARANÁ

Departamento Imobiliário dI Curitiba _ Morretes _ Antonina - Paranaguá - Araucária - Lapa
CnEDIARIO KNDT, á rua Joãr

_ Rio Negro _ Campo Largo _ Palmeira - Pôrto Amazonas - Ponta

Pinto n? 5 (anexo a redação Grossa _ Entre Rios _ Texeira Soares - Iratí - São João do Triunfo

de "O Estado" ), que tra-
__ Palmira _ São Mateus _ Mal. Mallet - Rio Azul - União da Vitória

balhando em combinação com _' Palmas _ Imbituva _ Prudentópolis - Garapuava - Iguaçu -

O ESCRITÓRIO IMOBILIARH Castro _ Pirai Mirim _ Tibagi - Reserva - Caeté _ São Jerônimo -

A. L. ALVES, firma espe- Assai _ Londrina _ Jataizinho _ Sertanópolis - Caviúna - Apuca
cializada com vários anos de

runa _ S. Sebastião _ São Roque - Cornélio Procópio - Bandeirantes

pratica no ramo, poderá ore-
_ Jaguariaíva _ São José da Bôa Vista - Artur Bernardes - Wences

recer-lhe a máxima garantia lau Braz _ Tomazina _ Siqueira Campos - Salto do Itararé _ Qua
e eficiência nos negócios que tizuâ _ Joaquim Távora _ Carlópolis _ Santo Antônio da Platina -

lhes forem confiados. Jacarézinho _ Ribeirão Claro _ Ourinhos - Cambará .

o o o o o o o o • o o •• o • o' o.. ESTADO DE SÃO PAULO

Operarios alemães
em greve ,

Essen, 10 (U. P.) - Milhares dr

operários da indústria Krupp e de

outras fábricas entraram em gre

ve geral, ao meio-dia de hoje, re

clamando por maior: quanticlade de

alimentos. Também entraram na

greve 500 mineiros. Os elementos

dirigentes cios sindicatos informam
.

que esta greve é de Ui1S 50 mil ho

mens, elevando para 85 mil o nú

mero dos grevistas em tôda a zona

do Ruhr, os quais reclama'm contra

as escassas rações de alimentos. A

policia mobilizou 400 homens, Pa

trulhas foram destacadas para a

Burgplatz, onde os grevistas farão

um cômicio ás 13 horas de hoje.
Segundo informações do govêrno
militar inglês, os mineiros se re-

.

cusaram a voltar ás minas ele

Essen-Kary. Outros mineiros, en

tretanto, estão trabalhando nor

malmente. Os mineiros s50 os tra

balhadores que maiores rações re

cebem em toda a Alemanha e ain

da têm certos prêmios em alimen

tos. Em Sol ingen, famosa por sua

cutelaria, 35 mil trabalhadores
iniciaram ontem uma greve de dois

dias ·e realizaram diversas mani

festações na praça principal da

PedUDOI ao. lI.OUOs dia&toa LeitoNII, o� fie, �rMJlcm.. •
�n abaixo • rem.te-lo á DOU. RMaçh tIfblJ cM�
.-to antea, o DOMO ISIOTO eaciut& a.d.at
•.,.,.. ·················"'·.·· e •••• Q ••• Q ..

1lIs. _."... • • . . . .. � Cttil •• ti " • '. • • • • • • •• D. ".... • '" • fi ..

. � ••••••••• •• ·.� w •••••••••••••••••••••••••

,� (a) e •••••••••••••••••••••••••• � ••• r

••••••••••••••••

a..r.o ou CaI-.. " •••••••••••••••••••••••••• " o :tt

lIa11IO - Pai (�) tt

....................... 'w··.·· · _ .. o •••••••••••

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

qradeceriamoa, tamN:m". _.niI.'IIeÚ .. lJlotlclu ...........
.....ato. • OIltr............ oà .. II'.OU .mf....

,

DR. MARIO WENDHAUSRN
CUnica médica de adulto.

e crianças
Consultório - Trajano, 29

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

Residência:
F'el ípe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAEUA
I'l�omado }?ela Faculdade MIl-

ri
de Heulcina da Univ...1_
BruU). Méd1co por coneue
lIerV1ço Nllblonal de Doea

.. IIC1lta111. 'Ex interno da �tII

._ de l(1erlc6rd1a. 'e HOolPttIIJ

..átl1oo do RIo na Capital ....
,

.

deral
...-wA IUDIQa - DOIDNÇ.u

lOlR�bS.u
- eoa.uIt6Irlo: Edlf1c1o .A.m.tJ.iII

NETO
- au reupe Schm1dt. CoUUltul

Da 111 Ú 18 hora. -
Rellidaneia:

Largo Benjamin Con.tant n. 6

_. POLYDORO S. THIAGO
IIrl!f1lõlOO do Bosp1tal de Oar1dade

de Plorlan6poUs
41iJ;1Ía�ente da MaternldBt1e.

,fI'JUIIlOA MltDICA - DJ.8TOa
MOI DA GEBTAÇAO m DO

PARTO

JlllilulPIJ 40a Orgã08 lntern<>ll, _
peolalmente do coração

�8 da tirolde e de1ll8à

AlAndulas internas ....

�IA - ELECl1KOCAa.

BlMlJI&AII'U, - MEII1AJiOLI8MO
BASAL

......... diAriamente 4118· 13 ta
18 horas

;...... chamados II quallflUft
.1DeIIa. IDcluB1ve durante a noite.

."•••nJLTOBIO: Rua V1tor Meu-.

1_, 18. Pone '101.

\SIIIIlIIDUOlA: A '" e n i 4 a �.
powsk1. 1J2. Po�e '1N

-------

.. •• S. CAVALCANn
lI!III4ea aclusivamente de cr1aJ1OIe

a••.,Jdanh :M� 1.
Tel.rone M. 7.

�I.. IAVAS LACERDA
í --��ca de 0lbtIII
1. - ct.Y16oL NarIs - OVa'a;ota.
!

'

P,••ciI'içao de lonte. d.
,

oontato,
Reiniciou sua clinico

Comultorió: Felipe Schm idt 8
Da. 10 à. 12 h•. e das

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

i
I
1--------

'I DA. ROLDAO CONSOlO
! ��IA. GERAL _ Alll'A 11&
,."' ......U.- MOLl!l8TIAA D. lífJlIi

I.·
.. NJlORAB -DPARTOIJ " ,

l'W1II&do pela FacuIda<le ae M6iP..\
.w.wa da Uninrsidade de Slo

1I.'eIUo, onde foi assistente por' 'tia.
MlIJI!I Moa do Serviço C1r1lrgioo de

Prof. Alfpio Correia Neto
� do estômago • vIA. III••
GIII'fM, 1Zlteltin08 delgado • �ouo.

IUlI'óld... rins, próstata, bexlcil,
Ibro, o"irIol. • trompu. V�
l8lG. .II.1dirocele, var1ze. 'e hWJ141

OONSULT.A8:
(lU II b_.1I horaa, à Rua .J'el3IG
I1ilIlJmIidt, 21 <'altos da Caa n.

rabo). Tel. 1.598.
I'ílIIIRDlGNCIA: Rua Est-evu .1..

IUOli". 178: Tel. M 7M

DI. NEWTON D'AVILA
� - �1as Ur1DArlu -

� doa lnteBtm08 rito Iil
- - HemorroIdal. Tratam_

to da coUte amebla.na. '

i'lalo�ap1a - Illtra vermelho,
00nSuIltã: VItor Me1rele., 28.

1111l11.411 diariamente b 11,10 lb.
ll" , tard•.1 das 16' hII. em OJante

.auto: VIda! Ramoe, 1Je.
rone 1067

DR. LINS NEVES
Kol-!8+..1as de senhora

Omurult6l':1o - Rua Joli.o Pinto L ,
- Sobrado - Telefone 1.46\1

�t.Ilcla - Rua Sete de Setembro
- (lldM1c1o I. Á. P. da EBtllft)

Telefone li. 834

II. PAULO FONTES
Clfndoo e operadol'

CIJIuv,lt6t1o: Rua V:ltor MeInleI, •
Telefone: 1.\lOII

01IIntIu du 10 li 12 e dei 101 .. 18
�cla: Rua IDumeuu" II

Telefone: l,a.

�ARMACIA ESPERANÇA
·410 1'.�.tfeO lfILO LAUS
Boje e ••anlll Mri ....relerWa

.,...... aaelo.ilaÜ _ ..tr...elru - B••..,itIu - Perfil.
aart.. - .ktIKM ti. .ctnaeh..

&ara...... euia ....nta.....Meltúrle a6ilce.

,TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 4-l

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chap"?o�

competente - Servi�o rapido e garantido.Profissional

V. s. quer o pr6gresso da
BOssa JuventudeJ Dê-lhe ins
trução; e isto só· se consegue
acompanhando os orga·nizado.
res do '�ColégIo Barriga-Vel'
41e".

Fabl'loant. e distribuidores da. afamada.::cob.
feoçõ.'DISTINTA- e RIVETi. Po..ae um gl'allJ
d. IOl'tlm.ntol d. oa••mira.� :l'llIOaclol. bl'illl
boM'. barato.; algodõ•• , modtlll "'a.lamento.
pal'a alfalat••, que I'.cebe� dil'.tam.nt. da.

'Oa.a ·A CAPITAL- �hama a·''{I.Gtellg&o' �do. Snr.:� Comucl••t.. �do Illt.l'lol' no ,••ntl�o d.':lh. fa•• rem elmO.
a"t.. -·d••J.tuoNm .ua.' compra.� MATRIZ �.m T1ol'laa6poll., :1 FILIAIS .m Blum.nau e�Laj•••

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

m.lho••• fdbl'ica.:
vi.lta

COMUNICAÇÃO
Tenho a grata satisfação d,e comunicar aos st:s. Comerciantes e in

teressados em geral, desta e das praças do interior, que tendo ultimado
, os trabalhos de organização para o serviço de condução de cargas da
EMPMSA GERAL DE TRANSPORTES (E. G. T.), com a,instalação da

- filial na cidade de Blumenau, à rua São Paulo s/no - fone ,1.414, farei�

VI-SI·tara' GOI-az
.

'10 próximo dia 13 do corrente, para melhor servir ao comércio, a 2a•

...iagem inaugural direta de Florianópolis a Curitiba e São Paulo.

Comunico, outrossim, que as linhas Florianópolis - Imbituba e

Laguna, Tubarão, Braço do Norte, 'Orleães, Urussanga, Cresciuma, Ara

ranguá, Bom Retiro, Lajes, Urubicí, São Joaquim, Tijucas, Brusque, Ita

lai, Gaspar, Blumenau, Jaraguá do Sul, .Toinvile e vice-versa continuam

J ser atendidas com absoluta regularidade, garantia e segurança.

Em outro local desta fôlha estou fazendo publicar os nomes das 10-

<::alidades para as quais' a E;'G. T. se encarrega de promover o trans

porte �as mercadorias que lhe forem confiadas.

FAÇA DA EMPR:f:SA GERAL DE TRANSPORTES A SUA EMPRESA
Guilhe'rme Gonçalv·es d'Ávila

, Rua- Alvaro de
.

Carvalho, "2
Fone - 1.677 - End. Teleg.: "D'ÁVILA"

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA fi
rODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LIDI 7.930., AFIM DE SER REEMBOLSADOS DR

.•............... , , , '. . . . . .. . .• ACORDO COM ESTE REGULAMENTO .

ACHEI! PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
A Tinturaria Cruzeiro é a qne PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
mJe:lhor me serve - Tiradentes,f DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFIo

44 ' CIO AMÉLIA NETO.
,

.

.
'

cidade.

I Dr. lindolFo A. G.·'
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituic;ão ,de lociedade•.
Plano. contabei••• Organizo
gõe. --- Parecere. e .ervic;o.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt na. 122

Florian6poU.
Oa. 17 hora. em diante

Rio, 10 (A. N.) - Informam de

Morrinhas, n9 Estado de Goiás, que
o presidente Dutra visitará esse

Estado na segunda quinzena eleste
mês. O chefe do govêrno sobfevoa
,rá o Planalto Central, onde será
localizada a futura capital da Re

pública,

QUEIXAS E RECLAMAÇftFJI
PRltZADO LltITOll: Se o Que 13a.

lateS'eaaa �, realmente, ama proYiá�ncf.
pra endireitar o que emnr erradr ...

.-na Que �III& fIlta alo le repita; .,
NÂO o HCIndaIo·Que • lua reeJui.ch
.. ,uel_ poder' -rir a __, ........

aJle-a , Slt<:ÇAO llltCLAMACO.S.
ti. O JtSTADO. qDe o _ Ieri len4e
_ demora ao coabecimeato de ,_
"" dlreito, recebendo "'. a. ama lafor_
� do ,eaultado, emboro. _ ..J...... ..

_ ... lei.. pubHcaclol _ ii .....
!UCk_a�·""",

São Paulo - São Roque - Sorocaba - ltapetininga - Capão Bo

nito - Santo Amaro - Santo André - São Bernardo _ Mogi das Cru

zes - Jundiaí -'Santos - Jacaréhy - São José dos Campos - Caçapava
- Atibáia-Piracáia-Bragança-Campinas-Itú--Pôrto Feliz-Tatuhy-e
Botucatú - Conchas - Tieté - Capivarí - Piracicaba _ Limeira -

São Pedro - Rio Claro _ Araras - Amparo - Serra Negra - Bocõrro
- Itapira - Taubaté - Paraíbuna _ Píndarnonhangaba - Guaratín

guetá - Lorena - Cachoeira - Silveiras - Barreiro _ Queluz -

Cruzeiro - S. J. da Bôa Vista - Pinhal - Casa Branca - S. J. do Rio

Pardo - Mococa - Pirassununga '- Descalvado - São Carlos - Bro

tas - Dois Córregos - Jaú - Ribeirão Bonito - Barirí - São Manoel

-'- Agudos' - Avaré - Pirajú _ Santa Cruz do Rio Pardo - Salto

Grande - Assis - Duartina - Baurú - Avahy - Pirajuhy - Ibitinga
_ Araraquara _ Ribeirão Preto - Batataes - Franca - Orlãndia -

Bebedouro - Pitangueiras - Jaboticabal - Catanduva - Taquaritinga
_ Itápolis - Novo .Horízonte - Caíélandia - Lins - Promissão -

Penápolis - Marilia - Pompéia - Paraguassú - Presidente Prudente

_ Santo Anastácio _ Barigui ._ Araçatuba - Rio Preto - Mirasol -

Olimpia - Barretos - Guayra - São Joaquim - Ituve�ava - �gara
pava - Icem - Nova Granada - Tanaby - Monte Aprazível - Nipoan

e José Bonifácio.
ESTADO DO RlÓ DE JANEIRO

Rio de Janeiro - Niterói - Petrópolis - Mariguassú - Barra do

Pirai _ Cantagalo - Vassouras - Barra Mansa - R. Preto - Três

Itios - Terezópolis - Nova Friburgo - São José - Araruna - Macaé

_ Sta. Maria Madalena - Pádua - São Fidélis - Campos - Itaperuna

_ São João da Barra.
ESTADO DE MINAS GERAIS

Poços de Caldas - Pouso Alegre - Itajubá - Guaxupé - Lavras
- São João Del Rey - Juiz de Fóra - Barbacena - Leopoldina - Ca

taguazes - Pomba _ Ubá Rio Branco - Viçosa - Queluz - Entre Rios
- Oliveiras - Itapecerica - Campo Belo -t-e- Formiga - Sacramento
- Uberaba - Araguary - Araxá - Ibiá _ Uberlândia - Santo do

Monte - Divinópolis - Belo Horizonte - Ponte Nova - Itabira -

Sete Lagoas - Pará _ Pitangãs - D()res de Indaiá - Campo do Pa-:
ranahyba - Patrocínio - Monte Carmelo' - Estrela do Sul - Monte

Alegre - Catalão - Patos - ,Curveio - Ipamerim - Caldas Novas -

Santa Rita da Paranahyba - Leopoldo Bulhões.
'

ESTADOS DE GOIAZ E MATO GROSSO

Três Lagoas - Cámpo Grande - Goiania - Anápolis - Aquidauna
_ Pôrto Esperança - Corumbá.

• • •

AVISO

TEUS FILHOS
•plaadirão te. ,ede,

....do .oaberem fI.e c.....
. horute pré RestaheJeclma..
lo d. S..de tio Lúan.

I
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o TRABALHO ESCRAVO E A RBSSIJI\
Lake. Sucess, ._ A recente medica pel do trabalho forçado na RUSSla. lhôes. No ,entán.tó; aoredíta :

q'U8 o ,)

da Federação Americana do 'I'raba- Ucranía, dises logo que aquilo era loLal real deve' ser de'? miUhões a
U1ü solicitando ao Conselho Econô- Dmitr-i ,Manui.lsky, delegado da 1.2 milhões, Ao mesmo tempo, Dal
mi�o e Social das Nações UlilIldas Uorarna, disse logo que aquilo era lin e Nicntáevsky" jiediram 'a Vi
que .realize um inquérito mundial "hobagem ". Vistrinski. recoruando- shinski que abrisse mão de suas
sôbre o trahalho escravo, provaveí- se de sua função de promotor, de- imunidades ,diptomáCi'cas, a fim de,
mente não induz irá os represen- nuncíou as informações dos reí'u- que ,p,ud,e.ss·e sertprocessado por ill!-'
tantes sovíéticos a revelar em o nu, giados dos campos de tralballw es- júr ia. Este; evidentemente, rejeitou
mero' de tr-ahalnador es escravos na cravo como .o {ra,balho de quínta- o: cottvíte: (Js ,e,s!:iúdiosus:> do .reno-.
União Sovi,éti,ca ou 'as condições em' colunas nazistas. E acrescentou : "u

1l11'eOQ.
moderno cio t.mhaJ.ho í'o.Tçadoque 'Os mesmos exercem suas atrví- livro diz 'que na União ,Sorviética comparam o seu papel ao do de-

dades.
.

'
'

há 20 mil'hões de pessoas nas pr i- sernprégo num' estado capítaíísta,»
.

A respeito desta proposta subme- sões ,e campos de conoentração. Mas que é o, dé"man'ter baixos os naveís
LIda por Matthew

_

1'1'011, VICe-,PIT'8SI-1 evidentemente, JJ'a,s.ta mencionar es- de saíái-ío. A principal diferença é,
dente da Federação .Americana do sa círea para se perceber que os que o tr>wha,th:Cpi'orç.a:d'o é um pro-

Domingo último pousaram no ae- sidente 00 Aéreo Clube e Diretor TI'a,h�,I.ll? 'e ,co?,sultor do Conselno BOIUS atores são idiotas ou psrrei- cesso nltütb mais 'Ü'filcaz para razer-:

rodromo "Nerêu Ramos" do Aéro Técnico da "CitaI" estava no aero- Económico ,e ':SomaI, deve-se coser-

\' tos gangsters da 'peria" a "p lus valía". A Uriiãó Soviéttca:

Cl b d S t C tarí doi d t d
.

d
. . var,·qu_'e nao ,ha certeza d,e quo aque- Retrucando, Daltín observam qLW salienta-se, e' mars 'I'I',c'a' ··em homens.

. u e .e· an a a arma, OIS' romo en o recepciona o os VISI- I I d
u'c

e orgao o legue .a consi :er·ar o

a,s-I
não diz no seu .livro que 20.000.000 do· que em máqudrías, e, os lid·0Tes·

aviões "Stinson", um pilotado pelo tantes. .s�ulll.o digno de ·e:studo_. Esta decí- de ,pessoas se acham nos campos de sovíétícos estão decididos a ,e,X'tl'ai.r·
CeI'. Marinho Lutz, chefe da impor- Nosso reporter que. casualmente sao ;depende do Comité �'e: Agenda trabalhos escravos, mas apenas cita o máximo Ide valor eoonôrnicrr da:
tante firma de S. Paulo, Moura, também visitava as instalações do do Oonsslho, que se reunira no cor-. o numero entre outras estimativas pr-incipal fonte da ríquesa do' 'P\l'Ís>
Andrade Lutz & Cia. e outro pelo Aéro Clube, pediu ao CeI. Marinho

rente �ês.,ü blo0� so v.cí.íco certa- algumas das quais vão até 30 mi- - o traha.lho BSCTa;vo,',
mente .ía;ra uma serra resísténcía .a

aviador Jean Bernard, piloto de Lutz, grande autoridade em , avia- inclusão elo assunto na agenda. ]i;

prova da mesma firma. ção, suas impressões sobre as mes- ainda que o ,seja" duvida-se que os

Como passageiros viajaram os mas instalações. russo� consmtam .,em que uma �o-
seguintes senhores: O Cel. Marinho Lutz teve caloro- mus.sa'Ü Int.erniamrünal va H}S�)eC] 0-

AVI'ador Edu' Ahaves, Dl'. Fernan- I d· '1' b I nar o.s ·campo:s de trabalho e,sern-
L, sas pa avras e'e OglO so re a ex- v,o. //'

do Lee, Walter Ferreira e Eduard.o celência das instalações do aerodro- O ve'rcJ.aidteiro signi.n.caüo rJ.ess'a
-

Amaral. mo NerêH Ramos rlizendo que em p'l'o,posta, no 'entantcr,' é
.

'que O'S re-

.os distintos visiÍantes nrocedeml seu modo de vêr é o segundo á .p:esenl�'ntes r_:o:r:te-arlllp'l'í,c.anus n�.s
: ' ,VirurJétS ComJ,s:soes da ONU lestao

de Porto Alegre com destmo a 5. frente o de Soroqlbana em S. Pau-
agora dispüstos a m,S>UT de ouvr:a ar-

Paulo e os aviões "Stinson" ,em! lo. ma ideolórgica na ,g'uema f'ria. _ ·e

que viajavam são do mesmo tipo I Ao Aéro Clube de Santa Catarina agora P?.s��velI?.ente tépida _ ron

dos �ue vão s.er usa�os .Jl.ela "CitaI" I na pesso� de seu e.sforçado Presi- t�'a a un!a�. ,S:W,leLI,ca. O,S, d�ii;l.g�,
- Cla. Catannense de Tranportes �e�te' Major AsterOl?e Ar��tes, fe- �i��'R���sodOSs���I�l:.gS s:o 'l':�,fn:'��J�,l:RS�
Aér.ees,--nas suas linhas em nosso lIcItamos pelo conceIto emItIdo P9r laido.s Unidos _ prura Lns clü prnpa
Éstado. tamanha autoridade como é o CeI. ganda. O que to,r'lIa di>flcil um "mea-

O major Asteroide Arantes, Pre- Lutz. eul'pa" mútuo, no emtanlo, é que
.

nintg'uem neg'a 'que o. negro sOiY�'e o

pêso pril1Jeil])al rela diSlcriminação ra
cial n0.8 Eis·ta;dros Unidos. ESiba situa
ção não súm:ente tem sirdo ·e'studa
da c},e t.odos os 'Rlligl1J.OS IPor socilOló
gos HélIcio:nais, como também Jean
Paul "Ra-rtre, o ,exÍ'stenciali.s:ta, es

c:rev'eu ,esboços impr·essi'ont.stas ',ô
bre .Q Gema, ,e llya Enr·el1'burg cles
cr.evell a 'SOlrte ct>o lavrador negl'o
para os l'ei,tores soviéUüos. !\él mes
mo tempo, a Comissão Presiéjpnl;i.;:lI
de Di]'.{:itos ,Civi,s ,eSCl'ev,eu um rela
iónio sô]Jr,e a violarãl) dos dil'(�ittJS
dos negros e .há numerosos ro,man
ce·s 'sôlbr·e o c'O-I1fJito racial enlr'tl ne
.g.r·os o hr3.n�os. S'c ain:l'a não houve
ação decisilv,a à di.scr.imi.nação ra

cial, por' nulro laclo não há l'n,lt.a
de discussão sÔtb.re o a,s·sunto,
.os r.elp,reS8IlJtan't,es nOl'lte-america

nos na ONU, no erntanto, se tên:;
mo.sl.Tllido i'·e!s·ervadüs sôbl'e ci a'SSllTl
to cio ·Il'iabalho ·escra.vo na União
,Soviética. E.'sa. timid'ez talv,ez seja
o l'esnl tados de informações Í1llrade
qllada,s. üut.ro l110ti;vo talvez, �eJa
o re,c,ei·o' d,e que üs russ'Q.s, respon
dendo às. criUcas, ,rufi-rmem que os
EsLadO's Ul1<idos sancíoThU'l'am essa

p.rática. ,E isto s·eria v8'l'dad'e. i\as
snas conf,�rências ·com 'St'aliin, !{oo
s·e1vdt 'Corrc'Ordou na utilização d,e
pTisiüne'iros de guera &l'emães co
mo tl'a,ba1hado.l'es es.cravos. DíllS
a;nos ,e meio depois da gU'errlCl, .,,_
4.000.000 de 'prisioneiros deles ain
da 's,e encontram nessa situação
Embora a maio.ria de,s·ses prisiolle1-
1'O'S .se On�0TI'tr0m nRS áreas eontr,)
ladas pelos russos, também a Grã
Bretanha, F\ra.nça ,e Bélg'Ítca têm al
guns milhar,es (J,esses tl�a,haJ.hado:)
re's 'escra.vos.
Em CJiutubno, Ha:rry G. La,,"re[)ce,

de-leg'ado sul-llifri,c3JIlQ. na .A,s,s·en�
bléia Geral, J.eu ,em "Fümerd Liabor
in 'Sovi'et Russia'" de David J . .Dal
lin e Boris Ni.cülzevsky, ,em plena
se s,sã o, um 'treCho a. �·e'SIP€'i,tÜ' do pa-

Flor.lanÓDolb. 13 dle Janeiro de '948

o aviador Edú Chaves
visitou Florianópolis

Ação Social Calarinense
Ficam convocados todos os representantes das

sociedades componentes da A. S. C., bem como to

dos os presidentes de comissQes especiais para t,lma
reunião extraordinaria a realizar-se dia 15, 5a.-feira,
às 8 horas da noite, na séde da Caixa de Esmolas -

edificio do A/ber gue Noturno.
A DIRETORIA

ft situação da Terra Santa
Jerusalém, 12 (U. P.) - Em fon� nas respectivas sédes e o consuI li

tes autorizadas se informa que os banês declarou que em breve te
fuzileiros navais americanos não.rá uma guarda armada defronte de

desembarcaram na Palestina e que sua casa . .o consul libanês, Cheha
nem foram chamados. Informantes de ,Bey Ghossein, como o decano

ligados aos corpos consulares de
I

dos consules locais, foi quem 'Che
Jerusalém dizem que uma delega- fiou a delegação que pediu proteção
ção representando todos os consu- ao govêrno da Palestina. Os con

lados pediu proteção ao govêrno da' sules dos Estados Unidos e França
Palestina por causa da luta ra-' fizeram parte da delegação.
cista, àcrescentando que um dos de-I
legados a certa altura perguntou: I�---------------I"E se não pod.em nos dar proteção, SNRSqual seria a atitude do govêrno se

.

•

pedissemos os nossos próprioSt guar- ASSINANTES
das?" Por certo foi precipitada a

tradução dos árabes a tal interpela- Reclamem imediata�

Ição. Informantes diplomáticos di- mente qualquer irre�

zem, entretanto, que nenhum con- gularidade na entre�a
sulado pediu permissão para a en-

. de seus ;ornaes.
trada de tropas estrangeira)j na Pa-
lestina. Informantes autorizados di-
zem que o govêrno americano dis
cutiu o assunto com o alto comissá�
rio inglês na 'Palestina, porém que
não se tomara ainda qu'alquer ini
ciativa e nem mesmo fora feiro um

pedido oficial. A Inglaterra acolhe- '

rá bem qualquer força dos Estados
Unidos que seja despachada para
tal fim. A comunicação d.os árabes
dizia que o govêrno da Palestina
tinha dado permissão para o desem
barque de marinhairos e acrescen

tava que os árabes "encaram com

seriedade" uma tal contingência.
Os consulados do Irak, da Síria e

Transjordania em Jerusalém já têm
soldados armados para proteção'

�-----�'------------------------------------�

/ I'" nos VAPrJOS J'

:óD'�"...�,� ,."-t- n - �� <::-

� � �

I'IIIILIII
:.1111[011 TÓNICO <APllA,1

l'OR EXCHEN(IÂ

•

COIIRA CUPA,
.QUEDI DOS CA·

BElOS f DEMAIS

.fECCOES DO

COURO CABElUDO.

A

Os profissionais
lante contra a

do V'O"-�

grev·e
Rio, 12 (A. N.) ,- Uma comissão a todos os profissionais do volahte'·

de motoristas de praça percorreu sejam oferecidas garantias contra:'
ontem as redações dos jornais, so- possíveis tentàtivas de paralisaç'ãó",·
licitand.o que seja oposto pela im- do trabalho.
prensa um desmentido categórico A COMISSÃO
aos boatos segundo os quais se es-, Compunham a comissão de mo-'

taria articulando um movimento toristas profissionais que visitou O"

grevista, em represália a medida do DIÁRIO CARIOCA os 81'S. Paulo,
chefe de Policia revogando a por- pes da Rocha Filho; Ademiro Ma-'
taria que proibia os automóveis Medeiros e Albuquerque; .José Lo
particulares de fazer o serviço de tos; e Luiz Evaristo Pyrrot.
lotação. I NÃO HOUVE PRISõES

AGITAÇõES ' O gabinete do crefe de Polícia'
Atribuem os motorista a elemen-l desmentiu, também que se houves��'

tos _interessados em p.rotnover. ?gi- sem efetuado �risões de motqrisfas.,
taçoes e provocar a ll1tranqml1da-' Assegurou maIS que qualquer ten.;.'"

de pública .os boatos surgidos e até tativa de greve seria imediatanTente"
pela imprensa veiculados: Ao mes- frustada pois o Departamento Fede
mo tempo, dirigiram um apêlo ao ral de Segurança Pública está per
chefe de Policia no sentido de que feitamente aparelhado para tantó..

Um menor preso em fla'urante'
Rio, '12 (A. N.) - Todas as. au-, comissário Djalma Braga, para a.

toridades estão vigilantes no sen- Divisão de Policia Politica. e . So-�

tido de evitar qUe os elementos co- daI.

munistas pichem os muros e pare

des e espalbem boJ,etins subversivos

pela cidade.
_ ,Qual a negra"Segundo recomenda,çoes da che- ,

fi� �e P'�licia,,, as au.to�idade�, dis- mais bonita 1"
tntals maiS as EspeCIalIzadas rea-

RIO 19 (A N) p. '

1· t t d'l"
. ,� . .

_ rosseguem.
izam cons an es 1 Igenclas nos se-, '

d
.

t.
tores que lhe estão afetos e exer-

alllma os os prepara IVOS para a
_.

cem severa fiscalização contra pos- r:alização, no próximo dia. J7"

síveis alterações da ordem públi- sabado, na �asa. da �s,�udante. do '

ca. Ainda na noite de ontem foi BraSIl, do 1 balle da Boneca de

surpreendido quando pintav� nos
Pixe", Como toda festa, organiza-,

müros e portas do Corpo dos Bom- da pelo Teatro Exp·e1'lmental da'

beir-os do Meier "sIoo'ans" comu- NeST>ü, esta tamhem desdé já es-,

nistas, o colegial Neri Botelho Cha- tá despertando enorme interesse"

ves, de 16 anos, filho de Norival em todas as camad'as sociais, pai"
Botelho Chaves e residente à rua vai ser uma noite de verdadeir'ft'

Tenente Costa, 221. alegria. Ademais haverá dur'anteí"

Preso e conduzido à delegacia do o baile .a apresentação. das primei-,�
220 distrito policial foi o menor Ne� ras concorrentes ao título de Gla

ri, mais tarde, encaminhado pelo mour Negro Gi:rl de 1948 num iri�

ginal concurso de beleza graça, ele..;.c

'D,.•.

A. DAMASCENO DA SILVA
. ADVOGADO

Ações cíveis e comerciais
Esc.-Rua Joio Pinto,. 5�Térreo

(Anexo 10 jornar"O"Estado .. )
.

Florianópolil ·San.la Cai.rio4

gancia ·e "eharme".
O concurso da "Boneea de Pixe""

terminará somente a 13 de maio:
deste ano, havendo neste intervalo,'

quatro apuraçõ·es de voto.s; duran
te os bailes as interessadas pode-',
rão fazer suas inscrições, certas;'

de que estarão concorrendo não so-'

mente nos pr·emios que serão ofe
reddos ás três pl'imeiras coloca

das, como trabalhando n0' sentido>'

j de valorizar a gente da sua cpr.

FRECHANDO•••

FRECHANDO ...
Até p'areee anúneio... Os srs. Adolfo Konder e Irineu

Bornhausen, em fins de dezembro, proeuraram o sr. José Amé-,

rico para saber se havia um jeitinho de acôrdo, aqui por San
ta Catarina. O ehefe da U. D. N. foi ao ·ehefe do P. S. D. e dele

ouviu que.os oposicionistas eatarinenses,
.

uma vez creden

eiados pelo Partido, seriam bem reeebidos. Os srs. Konder. €

Bornhausen gostaram. Já os ehefetes locais ficaram ouriça
dos. Segundo t:Jles, o sr. Nerêu não devia ser ouvido. O acôrdG

.era para .ser feito em ligação direta com o sr. General Gaspar
Dutra.! E daí veio a lembrança do' anúncio:

O armário lá .da eozinha tava assim de barata_! Taquei,
Detefon nas brutas!! I

Guilherme Tal.
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