
o criminoso íncendle do quartel militar em João Pessoa, praticado
de Moscou, veíu mais uma vez .prova� a Iaiamia daqueles que
,----�-Brasil ao imperialismo odioso do 'comunismo 'russD_------

OS CHEFES 'DE BERVIÇOS NÃO
PODERÃO MAIS ATRIBUIR PON

gaNa conservassem os comunistas TO'S AOS SEUS SUBORDINADOS.
os s'eus direitos politicos e pudes" Rio, 22 (A. N.) - O boletim de
sem ·ligar-se a ou,tros partidos; o mer'ecif)1,ellto para efeito de acesso,

SUSP:ElITA DE AiSSASSINATO d f
' .'

"dque 'p'orém, não .compreendia era os unC10narlOS nos quauros ,f),
Jão Pessoa, 22 (A, N,) - Há serviço público, vai ser modificado.
't d .que ,êles tentassem reviver o parti· ,Á'S'Sl'm, por' exem.p'lo, c'h''''f'e rio �.er�',suspel as e que o soldado imp.lica- .">: v ti -

do cujo resgistro fôra cas'sado, viço limitar-se-á.a resp.onder àsdo no incêndio do 15°. R. I. e que Aponlou �que era rel,evante a ma- vár,ias indagações compr'eendidas,foi ,encontrado morLo em sua re·
téria. que provo'Cou a diligência pe- dentro de' um quadro subdividielo,

sidência não se Sllicid"'ll co,mo se em quatro qlIesto-es OlI teste 'Dov

dida pelo seu antecéssor no cargo,
",

'

.,--

supôs, Teria sido êle abatido pelos dicação, operosidade, ,aptidões de-
pois' em algumflis ,regiões a ,parcela monstradas e condit>';;es gerais. Os'comunistas, para ·evitar 'que os de- ""

. , Iile eleitones comunistas que 1'01'- respectivos Serviço do Pessoal dos'
lat4isse, Ernani Ferreira, foi acha-

ma na rela\{ão ,á,e ad<)!l)tos do P. p, Minstérios é que ,se inbumbirão da.
do 'na sua casa á rua P,a,dre Ro']im -

'

d t t' l', ,

" P. ,soibre a 160/0, o que r;epres'enta apuraçao as respos as, ex ram( [l

caido dentro do compartimento os pontos, Estas não serão mais da-,
sanitáeio, apl'esen'tando um 01'i1\i-

muito se atentarmos, para a pos,si- das pelos chefes do Serviço, O atuar
bilidade de o mâximo desta colabo- boletim é considerado obsoluto, inó-cio de bala, na' tempora esquerda, -

d' 200( 10 quo, m.'esmo.
, , , _ raçao ser e 10, uma vez qLlJeConclUIU a perwla, que nao se tra- 'I f' I !t '

t Damos a s,eguir, algtlmas das
, , " mI oram 'Ü'S e el, ores comums as

tava de um SUIrClIdlO, e SIm de

uml" I' t d P C B perguntas que deverão constar do'
'"

- que assmararn a I'S a 0",' .. e
novo boletim, No cnj,..,·ítulo 1"efe-

Cl'lm,e, POI'S o soldado nao era ca·
50 'I'

"

d 't
qlJ

nhoto e apresentav� ainda ,sinal
mI e o lm�mmo e assma LIras rente á" Dedicação: "Coopera l�al-

, que a nova 81 eXIgIa para o regIs- mente com o,s colegas?", "Tem bOfl,'
de forCe pancada na base do cramo"

d t'd E 'd vontade ,em ,executar os, servic,oc;.

(,1'0 o no'vo par I o. < m segUI a,
o ,procurador da RelY\ública al)Óntou Que lhe são afetos?",etc, No setor'

O SABbTADOR TElME OS OOMU- F 'operosidade: "Traz, habitnalmen-
NLSTAS a coincidência das datas em que te, os serviços -em dia?" "M.erece'

João ,Pessoa, 22 (A. N.) _ Divul-I se ext�ngu,iu o P. C. B, e" apare,cel.l pl'ena. cpnfiança o !Seu trabalho?"
P P P to n t S f t S "Mostra iniciativa 'e interêsse em'

g'a-se que um elos salb:Ü\ta,dores 'pre-' o . , ., Cl U os _co ,vI·e e1 r• solucionar ;as dificuldades hR\';-'

so� pelas autoridflides mi'l�tares, .de-: 11a-O I·nformar o
das?" eto. Aptidões demonstradas:

pOIS de prestar declaraçoes,

1m-I'
"Possue conhecimento para o per-

pIorou para ,que o conservassem g'overno'
feito des'empfiho do cargo?"

Ií "Thealiza, com presteza" os seryi-
preso no quartel. A egou 'que sei'

'

viços de que é encarreg-adó?" etc;
fôsse posto em liberdade, seria 1I- BerlIm, 22 (D. P.) - O general! Conelições ' flmdamenta,s: "Tem
quidado pelos comunistas. Lucius D. Clay e o embaixador Ro-', compreensão de responsabilida·

bert Murphi, seu conselheiro poli.! de," "E leal com o che�'e, expon-,

tico estão a caminho de Wanshing- do, franca mas atenClOSaID81lte',
, sem modo ,de nensar?" "lc,

ton, para apresentar relatório ao O chefe resnonderá Sim" maIS

secretário de Estado Marshall, sô- ou menos e não, O Rim valerá �'
bre sua vitória na primeira fase da p�ntos o mais'ou menos,2; e, (}'

"guerra de nervos" em tôrno da n_a_o_O_. _

Alemanha. O avião que leva os dois adl·ada. aaltos funcionários americanos par- fi _

tiu de Berlim ás 9 horas da noite Frankfurt, -Q2 (U. P.) - A partida'
passada, devendo chegar hoje a de 850 "deslocados" para o Brasil;,
Washington. :rt1.arcada para ontem, foi adiada.
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�,:ttetár:lQ • D. Gerentes SIlINEI NOCETI - Diretor Dr., RUBENS DE ARRUDA RAIOS
otret.r .. Ite4acIe ... DAll.ASCJiWO DA SILVA

I 'de Janeiro de 1948 I M.Ino IIIIV 10.169Florianópolis __ o Sexta.feira, 23

Sensacionais revelações sobre o Incêndio do
quartel em João' P,essoa

;"

João Pessoa, 2'2 (A, N.) - O há pouco das fileiras. O sabotador
chefe de ,policia desta capital, sr.: principal entro-u no Quartel farda
Severino Guimarães, af'irrnou que do e ia dinamitar a Casa do Coman
pelo modo como o fogo se alastrou I do, enquanto o outro faria ir' pelos
no 'quartel do 15, -R� I. chega-se 10-1 ares o depósito de explosivos.
go á conclusão de que foi ateado ,

1Por mãos criminosas. As- chamas OPJNIÁ'O NOS GIRIOULOS OFICIAS
manifestaram-se .em todos os angu- João Pessoa, 22 (A. N.) - Nos
los do pavilhâo sinistrado, que tem circules oficiais é solida 'a convie
mais de 100 metros de comprimeu- .ção de que foram os comunistas os

to, ao mesmo tempo. responsáveis pelo incêndio elo quar-
,

As 2,30 da madrugada do mesmo tel do 15°. R. I., sediado nesta ca

dia, a policia deteve um indi;Viduol pital, Essa opinião é ainda mais

suspeito e desconhecido na cidade, firme pelas revelações que, vem

() qual interrogado caiu em vàrías sendo feiLas no inquérito. As auto

contradições, acabando por contes- ridades militares e civis não têm
sar sua participação na trama e divergências de opinião .quanto á
denunciando os outros criminosos. autoria do incêndio, em virtude
Várias prisões foram então efetua- dos depoimentos j,á prestados e pe-
das. Ias investigações já realizadas.
O inquérito prossegue sígllioso, \.

.soh a direção do general Adríàno DECLARAÇõES DO CQ;\1:ANDANTE

Mazza, chefe do Estado Maior da! João Pessoa, 22 (A. N.) - O, co-

2a !B.egião Militar. j ronel Armando Batista Gonçalves
Referindo-se á atuação do ex- comandante do 15°. �. I" cujo pa

deputado -Gregório Bezerra, .salien-I vilhão central do quartel fi-cou

teu o chefe de Policia que o. mes- praticamente .reduz ido ás paredes
mo fôra visto nesta cidade no dia! exteriores, prestou algumas decla-

'anterior' ao fato, e foi apontado \ rações"'a reportagem.

por um dos detidos, como o :man-! '

Inicia lmente disse q_ue nada podia
dante. O individuo' que f.ez as pr í- mfoK_u', porque estãxcorrendo um

meiras declarações, perante as au- inquérito presidido pelo general
toridades militares, g paraibano, Mazza e só com 'a ,cEf'nclusào deste é

natural de -Santá Rita, homem do que serão ,possi.veis esclareeimentos

.povo, tendo vindo recentémente do I maiores e, precisos. Referiu-'se de

Rio de Janeiro onde trfllbal,ha-va poi,s ,que o fogo destl'l\Í,u tudo quan

eom� garçon ,e' auxiliar de cozi- to, se encontI'ava no pavilhão cen

n'ha. traI, no qual se aohavam instalado.s

O clhefe de poliCia adianlou que o cassino dos oficiais a casa das

vârios dos elementos detidos no ordens, companhia de comanêlõ

pri-meiro dia, [oram po�tos em .Ii- do Hegimento, secção de rádio. A

herdade. tesouraria foi salva pelos soldados
O mais foi devorado pelo

.

fogo
PLAiNO ,PIRElPARADO NO. RECIFE Afirmou que �s oficiais, que mora-

-Recife, 22 (A. N.) - Revela-se vam no quartel, ficaram a.penas
que' o plano sa!botador do incêndio com a roupa do COl'po. A sua biblio
do quartel do 15°. R. I. fôra de li- teca, que vinha formando desde os

neado no Reci,fe, tendo os '0onspi- seus temiPos de üadete, fic-ou reelu
radores se reunido numa casa loca-

.

zida a .cinzas.
lizaela no Beco dos Afogflidos. A LIQUIDO INF1LA,MAMEL EM
maioria dos elementos presos são SEJRINGAS
-ex-reservistas do Exército, said'lís João Pessoa, 22 (A. N.) - Nos

João Pessoa, 22 (A. N.) - Reve
la-se agora que quando o ex-depu
lado Gregório Bezerra 'chegou pre
so a esta. capital, o general Adriano
Mazza, o levou para o quartel do
1'5°. R:. colocando-o no pátio in
terno entre vários civis. Em segui
da', chamou o sabotado»..e mostran
do os civis, perguntou se a:li esta
va quem lhé orientara. O sabota
dor apontou para Gregório Bezer
ra c, declarou: "'"Foi aq1�ele' ali, o

"Odorico".
Concluil'am as autoridades, que

esse era o Íl'ome de ,guer�.'a do ex

pa,rlamenLar comunista.

circulos autorizados se informa

que os sabotadores que vieram do

Rio, trouxeram um, liquido infla
mável destinado a provocar o in

cêndio no quartel do 15°. R. I. Che

gando a esta cap ital, encheram al

gumas pequenas seringas com esse

material, penetrando então no

quartel. Eram em numero de dois.
Um deles Linha a incumbência

de ensopar algumas estopas com o

liquido para provocar as chamas
no Pavilhão -de 'Comando. O outro
foi encarregado de inc-endiar o De

posito de Material Bélico. O pri
meiro dos sa:1Jotadores,

'

conseguiu
o seu intento, Ü 'segundo, porém,
fracassou, devido á severa vigílân
cía das sentinelas uo Exército. Não
fôsse isso, e o sinistro teria assun

mido proporções imprevisiveis.

]<lOJ O "ÜDORI-CO"

Situação
MONl'EVIDEO,22 (U. P.) - Depojs de entrevistar o líder soeialis·,

t.a uruguaio Emílio Frugoni, presidente do Cómi.tê de Solidariedade an

Povo Paraguaio, 'Ü jornai "El Pa.ís" afirma- que "a situação no Paragnai
êé gravíssima pelos eçcessos que cometem os grupos de ação elireta du
Guion Rojo, partidários de Morinigo". Diz que o g'ovêrno suprimiu tôo
das as garantias individuais e que aUmenta diàriamente o número. de
campos de con0entração;

•

gravls,s Ima
•

Amparo
RIO, 22 (A. N.) - O ministro da Guerra recebeu, ontem, pela ma

nhã, em conf�rência, no seu gabinete de trabalhq, os deputados EucH
des de Figue'ir�do e Leite Néto, que ,trataram demoradamente com aquê
le titular dn ,amparo social ,a ser proporcionado a tôdo'S os s,ervidore�
da, União, civis e militaJ.'es, bem cOlno o referente ao adicional a ser 0011-
cedido aos militares, para faz·er frénte às despesas de aluguel de casa,

Ao se retirarem, os ,congressistas manifestaram ser perfeita a corn ..

preensão nas "demarche'S".

social funcionariosaos

o mandato de
65 sucursais comunistas ,se.ourança.

.

' ,RIO, 22 (A. N.) - Na sessão
C_9LIMBUS.. OHIO, 22 (U, P.) - Ezequiel PadiIla, ex-ministro elas plena, ontem realizada no Supr(!

Relaçoes ExterIOr,es do México, propôs .a criação de um "Plantl :VIar· mo Tribunal Federal, foi distl'i
shall" para a recuperação econômica da América Latina. 'buido ao ministro Gou'lart de Oli-

. D��ante uma c_onferência que yronunciol�, ,ontem à �oite, ,na v,eira o mandato de segurança, 'im.
Umv.ergIdade d� OhlO"Da�Jlla advertIU que a Russla consegUIU r�al]zal' petrado pelo sr. Luis Carlos Pr8S
a J)1�Olr expansao te�I'ltonal dos tempos moel,ernos e "tem sucursais co- tes contra a Mesa do Senado FiC-
mUlllstas em, 65 naçoes". I dera!.

agentes
escravízar .: o

Homenagem ao sr, Nerêu Ramos
RIO, 22 (A. N,) - Em homenagem ao senador Ner éu Ramos, vice··

presidente da República, e de sua exrna, esposa, foi oferecido ontem, na
Embaixada da Argentina, pelo embaixador Juan I. Cooke e senhora,
um almoço to qoal participaram, além nos homenageados, o sr. Samuel
Duarte, presidente da Câma;ra de Deputados e senhora; senador Mellcf.
Viana, vice-presidente do Senado, e senhora; tenente-brigadeiro Ar
mando 'I'rompuwski, ministro da Aeronáutica 'e senhora; Embaixador
Hildebrando Accioly, secretário 'geral do Itamaratí, e senhora; prores-
501' Pereira Lira:, chefe da Casa Civil da Presidência da República, e
senhor-a, o sr. Frederico Cooke, o sr. .Antonio Larragoite e senhora t! a,
srta, Mariana Benedit.

'

"

Nova no P- T-' B.crise
tônio Ventura; secretário geral, Ru�
bem de Aguiar; 1° secretário, Alci
des Dias Teixeirá; tesoureiro, Via-:
dimir Cardia.

ORGANIZADA . NOVA COMISSÃO
EXECUTIV-:A ESTADUAL

São Paulo, 2.1 (A. N.) - O' sr,
Nelson, Fernandes adiou novamente
'a reunião do PTB marcada para on

tem, á noite. Entretanto, os mem

bros que compareceram e que di
vergem da opinião do sr. Nelson
Fernandes, resolveram levar a efei
to a reunião, assim mesmo, organi
zando, então, uma nova Comissão
Executiva Estadual, que ficou assim
constituida: presidente, Venefledo
de Toledo; 1° vice-presidente, José
Ceasan; 2° vice-presidente, João An-

ULTIMATUM AO SR.
FERNANDES

São Paulo, 22 (A. N.) '- O sr. Luiz;
Cardia, do Conselho Fiscal do PTB
enviou ao sr. Nelson Fernandes, ao
que se propala, um ultimatum para,
dentro de 48 horas, prestar contas:
da importancia de 750 mil cruzei
ros recebidos do PSD, durante a

última campanha eleitoral.

NELSON;

Contrario a,o 'registro do,'p'. p. P&

Rio, 22 (A. N,) - Rola há alguns
meses pela Justiça Eleitoral o pe
dido de registro'do Partido Popu
lar Progressista,
Procurando cumprir as exísgên

cias legais, juntou 'aquela socíeda
de civil as listas ele adeptos, no to
tal de cinquenta mil, o que provo- preseníativo P. ,C. B. Várias outras
cou um pedido de diligência pelo argumentações foram traz idas para
procurador da República, de então, fortalecer a opin� do sr, Luiz
sr. 'I'ernistocles Oavalcánti., no Gallotti, que juntou também inf'or
sentido de se apurar quantos eleí- mações of'iciais -B documentos com

tores' 'que assinaram as .listas do prooatórros das suas leclarações,
extinto Partido Comunista 9-0 Bra- 'Segundo apuramos ontem no T.
sil teriam repetido a sua assínatu- S..E., QS autos foram encaminha
ra no novo processo eleitoral. Essa dOS ao relator do feito, desembar
diligência tem provocado protela- gador ISaIb'óia Lima, que o levarã
ções, ale que ontem, devolveu o sr. para jul'gamenLo dentro de breves,
Luiz Callotí, novo .procurador o

, dias.
processo 'á secretaria do 'Tribunal

S.uperior Eleítoral, com o seu pac B'ole't-Im doDecer, -que conclui pela ne,gativa do I
,

U

pedido por motivos que e�plicou mArec·.mentolongamente. ti

Afirmou O sr. GalIotti que não ne-

pela "Trfbuna Popular" .para 'que
os correlíg ionar ios assinassem as

listas do novo órgão [)oli.tico; apon
tou corno notórias as ligações dos

dirigentes do .P. P. P. ;00m o ex

tinto partido, sendo o seu presi
dente titular de um mandato 1'e-

Dartida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE -- DIA 25 • DOMINGO .- SOIRÉE MIGNON ÀS 20,30 HORAS. CARNAVAL GRANDIOSOS BAILES:

CARNAVALESCOS NOS DIAS 7� 9 E 10 DE FEVEREIRO, COM INICIO ÀS 22 HORAS .- DIA 3, VESPERAL INFANTIL DAS,

16 ÀS 20 HORAS. RESERVA DE MESAS PARA OS BAILES, NA SÉDE' SOCIAL, DIA 31 DE JANEIRO ÀS 14 H O R A S$ ,

Beneíicíes aos

IuncicnarinsRealidades Calarinenses
•

o MATE - UM CASO ESPECIAL
(Um estudo ern continuação de A. Abreu.
Distribuido pela DIRETORIA DE ECONOMIA E ASSISTÊNCIA

AO COOPERATIVISMO).
Nos números anteriores estudamos o fenômeno cooperativo. da

sua 'eclosão á repercussão no meio coletivo. O homem catar ínense r a

terra foram vistos através um prisma de realidade sadia, termlnan,10
o artigo com uma ligeira introdução a respeito do mate.

Hoje, e nos números seguintes vamos apreciar' a
ZONA DE PRODUÇÃO DO MATE, em Santa Catarina.
Em viagem recente que f'izemos ao oeste catarinense tivemos

oport_u.�idad_e d': ver florestas de mate, em franca produção. Mas, aque
la regrao nao e a prtmen-a nem a principal produtora. Os munioíp ios
catarínenses que. mais o produzem situam-se ao longo da Rede Viação
Perrea - Parana - .Santa Catarina. Natural e lógico, portanto que no

rumo daquela ferr-ovia se localizassem os estabelecimento beneficiado
res, mesn:!0 pela 'facilidade na aquisição do produto, já pelo escoamen

to espontaneo através aquela via de comunicação.
Natur�l, também, que ,ali se agregassem as associações de produ

tores e alí cr_:escessem as entidades cooperativas, cuja finalidade tem
SIdo a proteção do ervateiro e dos que lhe pertence pelo atributo do
sangue.

O mate é extraido da planta que a ciência chamou de Ilex para
guariensis, sendo uma indústria tipicamente latino-americana, Ince
ressante com esta, árvore é que não se aclimou em nenhuma parte do

mundo, a não ser nos países de onde é originár ià, ou seja no Brasil.
Paraguai e Argentina. Todas as tentativas de transplantação f'orum
baldadas. D mate resistiu á ciência para permanceer americana do
Sul.

Não foi dado aos ingleses repetir com a Ilex paraguar iensis a f'aca-
nha tão decantada e romanesca da Hevea Brasiliensis.

.

..
O mate é e continua ameríndio, a despeito de todos os esforços t"

Europa o conhece industrializado p preparado. O esta do mundo o vê
nos Botânieos, onde a exótica planta destas plagas americanas ensaia'
uma tentativa de crescimento, para gaúdio de cientistas e delícia de
cur-iosos.

Como indústria 'extrativa imperou, de começo a irracíonalidade,
Os erv?is se desfazi�m. de a!l0 a ano e a corrida á produção houve por
sem dúvida, de prejudicar Imensamente as reservas florestais qUI: de-

la, jaziam nas terras brasileiras.
'

Mas, não há riqueza que dure sempre, nem fecundidade que uma

vez não se exgote.
,

Talvez, daí da assertiva verdadeira deste brocado haja surgido a

formula !?rote�ora dos erv�IS natIVOS, fonte e manancial de riquezas.
E, nao fOI sem tempo que o Govêrno, procurando coibir abusos

c�msagrou !la Instituto Nacional do Mate, a sua campanha de zelo, ca�
r inho !} CUIdado pelos brindes com que a natureza pródiga nos ofertou.

_

Nao vou -exammar. as vantagens e os erros do Instituto dó Mate.

N�o tenho n,e� conhecimento nem profundidade para dissecá-lo. Ver.
SeI-O na suficíênca para estampar- estes períodos.

Uma coisa, porém, o Instituto realizou, mau grado tudo quanto SE'

lhe possa �ssacar de I?al : estabeleceu uma produção que, se não ern ru

cional, fç)J, menos técnica, orientada, consumida, colocada a preços
compensadores.

I

A política do Instituto, nos parece, foi aeetada e lhe vale aqui
tributo da nossa admiração.

'

O ERVATEIRO -

Quem, no anonimato e no emaranhado das matas arranca da natu"
ra o cabedal ,que forma a grandeza da Pátria? Quem labora de sól a só].
nos rudes mlstere� da campanha e das &erranias, para bastar a si e ao�

,5·e1.1s-? Quem, na in,clemêneia do lempo e no infindavel do espaço colhe
o fruto, ,o amo, a arvore ou a folha para entregá-lo ao industrialista?

Q�eI?J, na cons�mpção das póprias ,energias garante a -estabilidade 13co

nomICa da naçao 7 quem, tudo dá. á terra e pouco, muito pOÍJco mesmo

peda ao poder publIco? Quem da ao país o sangue que o alimenta e

mantem na paz e na guerra?
�espondo: o cabocl�, Aquele homem alquebrado, mas rijo. Aqu» ..

Ie homem de quem s'e ,afIrmou parecer um fraco, mas que, -em verdade
é o portento, d� ener�la, um armazem doe vigor que nunca termina. (I
homem brasllell'o é o mes�l�, das selvas da Hiloea, através as caat:ngas
do, nordeste, .pelas ma�a� CIlIares, nos pampas e no litoral sempre o do

mJJl� a certeza da vItorIa, sempre o ori,enta o desejo de trabalhar pro-
gredIr -e prosperar.

'
,

Operário ?ap fábr!c'\s, �oia.deiro das campinas, agricultor das ter
ras altas .� b?Ixas, serlllguell'o � castanheiro aquí, ervateiro DU madei
r-81r,9 acola, ,e sempr'e o mesmo espetáculo de esforço, a mesma encal.'
naçao de musculos pr?dutIYos. N�da, o detém porque nada teme, Nada
o. a�ate porque pusSUJ mente dmamlCa, espírito alviçareiro alma bl'<l-
8Ilelra. .

,c.

O ervateiro catarinen�e e paranaense é o mesmo homem do Bra
sil. O mesmo ,esforço conClente, a mesma ânsia de gandeza o me-'D1O
amôr ao solo� a mesma -afeição á terra.

.,�;j

Nada maIS dele se pr-ecisa dizer.

Visita Santa Catarina
.

Sec. .Gerol do IBGE

Clube «12 de �gostO»
AVISO

A _ Di�etoria do Clube «12, de Agosto» avisa a
seus as�socla_dos, ,!ue as mesas pára atender o Serviço
de Bar,' serao dIspostas no salão da biblioteoa nos

três ba�7es à fantasia, que se realizarão nos"dias
7, 8 e 10 de fevereiro.

O
-

sr. deputado Godofredo Teles

Júnior apresentou o segundo proje-
to de l�i na última sessão da Câma- Em palestra com a nossa reportagemt;.,_
ra Federal. I

mDstra-se o dr. Ralael Xavier grande co-,

obecedor ,d-os problemas regionais
"O Congresso Nacional decreta:'

Art. 21 - Fica isento do impôsto
de transmissão e do impôsto pre-'
dial, pelo prazo de quinze anos, o

Funcionário Público da União que

adquirir imóvel para su!" residência,
desde que não seja proprietário de

outro.

rio".

I A DIRETORIA

, Encontra-se de passagem nesta gentes da admí nisração estadual.'

Capital, vindo do Rio Grande do no senLido do bem-estar da colet í-:

Sul e de regresso ao Rio de Janeí- vidade regional. Ainda aqui, o dr;

1'0, o dr, Rafael Xavier, Diretor Rafa-el Xavier demonstra conheci

do Serviço de Estatística da 1'1'0- menta de causa, tanto que nos adi-'

dução do Ministério da Agticul- anta:

tura, e Secretár-io Geral do l nsti- - Sei, através da imprensa, Lle

tulo Brasileiro e Estatística. De- belos frutos de administração ca

dicando-se, há anos por força de tarínense, notadamente do governos
suas' próprias ati vidades técnicas Nerêu Ramos, no setor da saúde,

ao 'estudo dos ,problemas básicos da educação, da rodoviação e t1a.

do. Brasil, nosso visitante é autor assísténcía social. Amigos meus',

de vários trabalhos em que tem têm dado ênfase especial à rere

analisado as crises sociais. econó- rência a esses r-ealizaçôes. Querr»

micas e políti-cas que tanto m- vê-las com grande mterêsse, nm

tranquilizam a vida nacional, e gruta oportunidade dessa visita ao-

defendido, com vigor, a necessi- seu Estado.

da-de inadiável da vitalização dos
.

E a .conversa se prolonga, dela

municípios, como fundamento à participando, agora, outros ami

obra de afirmação e valor-ização gos e admiradores do visitante.

da nacionalidade. INS'rA�LAçÁ'O DE NOVAS AGÊN-

A reportagem foi procurá-lei no üLAlS-MOD1tLO DE j<JS'l'A'l'll::lil'lHJA

Hotel La Parla. E tão logo se in- 'I'em o dr. Rafael Xavier palavras,
teirou da nossa condição ,e dos entusiásticas a respeito do desen

nossos objetrvos, acolheu-nos com volvimento da Estatítíca no �sta-·

a maior amabilidade, opondo-se do, cujo departamento central se

entretanto, a uma entrevista. É tornou creador da admiração oos

gor na data de sua publicação, re- que, no conceito cio ilustre visí- técnicos brasileiros, em virtudes

vogadas as disposições em centrá- tante, colegas não se entrevistam das suas corajosas experuências e:

mas batem' palpa ao pé do Iogo.. . múltiplas rahzações. E quanto aos,'

A conversa, por isto mesmo, se objetivo da visita a Santa üatarma,

. . .. .... .. ... .. . .... , tornou amena, sem perguntas pré- esclarece o Secretário Geral do»

Café Otto traduz qualidade! vias e sem respostas preparadas I. B. G. E.:

Franqueza, muita franqueza. - Duplo objetivo: o de rever o

Peça-o ao seu fornecedor., CONHECEDOR DOS P<ROSL1EMAS progressista Estado, e o de assistírr

RElGION,MS à inauguração de Ag'ênoí as-Modélo:

R" d- T""
- Visito Santa Catarina pela de Estatística, principalmente ass

a 10- eCDICO terceira vez, Todavia, conheço me- ide Joinville e BLumenau. O lnsti .. '

lhor seu Estado através da Bstatis-I buto está na sua fase final, por.
A Elet,o-Técniea está neces-' d I dmítica. Quero ver, agora, mais de per- I

certo arroja a, de ir:st� ar e a,mI---
sitando , com urgencia , de um to aquilo que os números me vêm1lllslrar de 1.700 Agências de �sta-'

técnico para consertar rádios. mostrando, Quanto à notável evoíu- tísticas em todos os muníoípros:

G Paga bom ordenado, mas exige ção da vida regional. .

i brasileiros, dando, cumprimento!
E conf'irmando êsse conhecirnen- assim, à d,�legação que recebeu' dos'

competencia. to, esclal"cc-e: res:pectivos gov,erno.s, através dos:

Tratar na mesma, à rua Tra '- Albedo l'ôrres, já em seu tem- Convênios Nacionais de �s.tatísti-·

jano. 25. po, proclamava que apenas os J<':s- ca M'unicipal.

•••. ,. • . . . . • . • . .• . ...•••••••
tados :rperidionais poderiam jac- Ao contrário daquela "bandeira'!

FERIDAS. REUMATISMO E tar-se de prosperidade. Atualmen- inversa", tão- característica dos nos;..·

PLACAS SIFILITICAS te, Santa Catarina é, no Brasil, um nos dias, e que ,consiste na -absor--

Ela
a

d N
• dos poúcus Estados com de'Í'inida ção do interior �las -'illetrópoles

IXlr e ogne Ira estabilidad'e econômica, em virtude o r. B, G. E., promove o revigora-
do regime da pequena pro,pnedade me�to do interior, com rec_l!!�

Medicação auxiliar no tratamento que ger.ou a policultura, 1'omentada adquiridos principalrn�ente nas m....
'da liflliol esta ainda pela variedade de cU· trópoles. Assim. dentro das suas.'

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

mas e pela diversificação étni,c.a dos [lossilbiladades e do seu campo es:

• SERRARIA DELAMBERT colonizadol'es. Policultura, carvão pecít'i'co, a EstatíLica está levando,:

FONES 1.199 e 1.479
' e f.erro, madeiras e indústrias, de- ao interior brasileiro, tão- esql1'8!ci-

QUANTIDADE CERTA E PREÇO senvol,vida rêde rodoviária, cinco do e wbandonado quase sempre, UmJ

portos tudo isto concorre na pouco de civilização- e a persiP.eeti-
úNICO sentido d·e dar a Santa Catarina pO-, va. .ele dias meLhores, mediante- o;·,

sição inrv,e,i'áveJ no País. 'Donhecimento sistemático, através'

JiJE;FLEXOS DA GUEHiHA NA I de rigorosas pes1quisas estatísticas,

EJCQ.NO;,\fLt\. üA'l'A'RtN�,j�Ii:)....; de seus prO!blemas, necessidades e;

Demonstrando estar ao par, de espiracões.
.

f3Jto, da evolução da vida catarl-!- O dr. Rafael Xavier demora:se:

nense, o dr. Ralfa,'el X,avi'er comenta com palavras Clheias de calor, a

os reflexos da guerra na economia I explicar o sentido social e patrió

regional, falando, com perfeito do-I Uco da "taxa de 'esf)atístiea ", que é"'

mÍnio da matéria, em tõrno das co'brada à entrada das casas de di-,

",febres" da' madeira, da 1'éc.ula, dos versões e se destina a alimentar a'!

óleos ve.getais e da pa,sta mecâni- Oaixa Na.cional de Estatística Mll'ni-·

ca, aem assim dos resultados da cipal, cujos recursos são emprega-·

. . • . . • •• ••...•.•.• •••••••• nossa balança comercial. dos no custeio dos serviços estaUs-

D E N T I S T A
HaJVendo dirigido nm dos s'etores ticos do municívios.

. mai,s importantes do Serviço Na- - j�ão é um impôsto, um .tribu-

cional de Rec.ens,eamento, o atual to, mas a colalboração dos brasllei_

Dr. Mario· Da Campora Secretário Geral do 1. B. G. K alu- ros das cidades, e qu'e já 'des1ru-

Cirurgião dentista. de a parbculaI;idades inter,essan· tam de certo coní'ôrto social, aos, ..

Atende' exclusixamente com
les da população catarinense: o al- brasileiros do interior, tão necessi

to coeficienLe rle brancos e a ínH- tados cio nosso alpoio e do nosso ca-

hort;1 marcada ma expressão de pretos, a el'evada I riaho. \
Rua Trajano ne 25 - Sob. taxa ele natalidade e de fecundldã-,

A reportagem concluiu, aí, a sua. I

Florianópolis �e, o. esp_l,êndido coeí'lcienL>e ele al- pale,,�ra com o. dr. Rafael Xa:,ieir
D.

. 9"
. fabetlzaçao etc. etc. que e, no' BraSIl, Hm dos maIOres·

larlamente das as 12 e A reportagem estava, de fato, em enlusiastas cla política municipa-
das 14 às 17 horas ,presença dum grande conll,ecedor lista.

o -. o • o • o • o ••• o •• o •• o o o o o ••••• das cousas eatarineÍlses . .li: conlle- VIaja em comlpanhia do Se,cretá-

FRAQUEZAS EM GERAL cedo!', até, de minudências domês- rio G-eral do r. B. G. E., o Sr. Ru-

VIN H O C R E O S O T ADO ticas, que muitá gente de ca-sa é ben Gueiros, lns,petor Geral da,que-:

«SILVEIRA» capaz cle deslConhecer... la entidade e figura de rel'êvo em',

A AlDiVLli\'!:STlRAÇA N.B:REU RAMO:::;
I
seus quadros técnicos e adminiS-

. . . . . . . . .. .......• Rel"erimo-nos aos esforços in- , traUvos.

Magifico terreno

Art. 2° - Para concessão dos be-
•

neficios desta lei, o interessado de-

verá declarar que não é proprietá
rio de imóvel além daquele que lhe

serve, ou lhe vai servir de residên-

--------------------------�----------..,--------

LIRA TENIS .CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3

.

. �e,:,o ao conh_ecimento dos s-enh�)!'es associados qué, a diretoria; em
.sua ultIma re1!�Iao, resolveu autorIzar a portaria do Clube a exigi!'
quanSlo neces�arl�, dos senhores associados, para efeito de identificação'
o talao de qUlLaçao mensal. - ,

'

Cdmunico, ou�rossi�, q�le a, compra de mesas para as festas dr,
carnayal, soment� podera ser feIta, mediante a apre'sentação do reCIbo
do mes de fevereIro.'

'

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.
---- ..� .. "'-'_._-� .. ,----,-_ .. _-_-�,-----_..... _'----

«(Agentes LOCais) DO InterIor

DE CARVALHO. tiS

p;eci.amos em todas a. cidades. Negocio. fcci! e lucrativo
ara ambos os sexo., me.mo nall horas vagai. E_crever

à Caixa Poetai 3717 -- SÃO PAULO

cia.

Parágrafo único - No caso de

falsidade da declaração a que· se re

fere êste artigo, o impôsto de trans

missão e o predial serão cobrados

em dôbro.
.

. Art. 3° - Nenhum Funcionário

Público da União poderá gozar, por
mais de uma vêz, dos favores da

presente lei, nem se utilizar, para
fins lucrativos, do imóvel adquirido
com os mesmos favores.
Art. 4° _ Esta lei entra em vi-

ALVARO. MILLEiJ'V ,l>A
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO DA SIL VA
'JONTADOR

Causa. Civei. e Comerciail.
Contrato•• Distrato•• etc ,-Serviçol

de Contabilidade em geral.
Caixa Poatal. 105 Florianópolis

Santa Catarina

DATI,LOGR-A,F,IA

1
,�

_ _ _

�
:

...

, Vende-Ie ótimo terreno ne.ta

Capital. com 8x33 m,I,. pronto pa
ra edificação
Tratar ria Avenida Rio Branco

n. 80 .•
Correspondencia
Comercial

Confere
DiplomaO TESOURO

Da i.nstrução está ao alcanoe
. de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curs'Ü de . alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate- lidral Me,tropolitana.

.

DIREÇAo:
Amélia .tI1 PigoZZi

METOLO:

Moderno e Eficiente,

RUA ALVARO

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!Animais raivosos
I Rio, 21 (A. N.) _ o. Serviço de '

Santos entregou, ontem á Secretaria I Medicina Veterinária, do Departa-Geral da Comissão Mista de Leis

ICOI 1 t
.

t dI'
mento de' Veterinária da Prefeitura,np emen ares, o proje o e ei
apreendeu, em diversos bairros daregulando a liberdade de írnpren- RITZ _ Hoje ás 5 horas .' cidade, no mês de dezembro próximosa, objeto de apreciação por parte .

1° _ Campos de Jordão _ nacio- passado,
-

350 caninos, 268 caprinos,da citada sub-comissão, sob a 'sua .

nal, 13 equinos e' 8 ovinos, Submetidospresidência, onde a matéria foi, re- .

I
'2° - Noticiário Universal _' Jor- êsses animais a exame, bem comoatada pelo deputado Plínio Barre- naI. outros levados ali para tal fim fi-to, antigo parlamentar e jornalista, '.

'

3° - o. homem que revolucionou cou constatado que 25 eram portaatualmente dirigindo "o. Estado de
São Paulo".

o mundo _ short. dores do virus da raiva, sendo 22

Para discutir o referido ante-pro-:
4° - Ao Redor do Mundo caninos, 2 felinos e 1 caprino.

short. A tôdas as possiveis vitimas dês-jeto foi convocada uma reunião da .

5° - Uma noite na Capital ' do ses animais raivosos, de providên-8,a sub-comissão, integrada ainda
México - short musical. cia conhecida, foi aconselhado opelo sr. Vitorino. Freire e deputados 6° - o. filme oficial do campeo- tratamento especifico, no InstitutoAfonso Arinos e Leite Neto, para o
nato de box entre os pesos pesados. Pasteur, á rua das Marrecas n? 11.próximo dia 2.3.
JOE LOUIS X JOE WALCOTT' ........• , . . .. . ........•....••

Viofenta tempestadA la:C�l��� por v round ... lance por

. SGT. MÃRIO ANTôNIO LUIZ S. Paulo, 21 (A. N.) _ A cidade Reportagens completas e sensa- Rio, 21 (A. N.) _ o. ministro dá
, cionais. A

,. .

Na datà de hoje vê
J

transcorrer de Itatinga foi castigada por vio- eronáutica assmau aviso, perrni-
I Censura LIVRE. .

d f'
. .

':lllais um aniversário natalicio o ento temporal que durou cêrca de tin o que os o icrais mecanicos e os

mosso 'ccnterraneo 20 Sgt. Mário An_190 minutos. As ruas ficaram im{n- Preços: _ Cr$ 4,00 e 3,00. de Infantaria de Guarda possam
r.tônio Luiz, dO, EXército Nacional e/' dadas, árvores foram arrancadas e "':�""", ,.......... . exercer funções adminstratvas nas

xservlndo atualmente no 140 B. C.. jogadas á distancia pela forte ven-
.
RITZ _

�s. ?,30 horas I Diretorias, Quartéis Generais,
I
Fá-

Jovem dotado de bôa cultura pro- tania, e quase todos os muros da! ,Ro.XY � HOJe as 7,�5 horas
o

brícas, Parques, Depósidos e Es-
\fissional e geral, aliada a aprecia- cidade foram postos abaixo pela

1° - Campos de Jordao'- nacio- colas de Aeronáutica. Essa medida,
•dos dotes morais, tem' se sabido enxurrada. Inúmeras casas ficaram nal.

. : I que tem carater provisório, foi t�
«elevar' no seio da classe a que �estelhadas. Avaliam-se os prejui-

2° - o. �ilm� oficial de campeo- I?ada pelas razões que o titular da

pertence e no conceito de seus su- zos em alguns milhares de cruzei- nato mundial de box entre os pe- pasta revela no aludido aviso: é

�-perióres, pelo que, inumeras serão ros. Na zona rural do município," o sos pesados:

I
que há deficiência de oficiais avia-

.as manifestações de apreço de que temporal causos sérios prejuízos ás J?E LO.UIS X JOE WALCOTT dores para o exercicio daquelas fun-
.será alvo. lavouras, tendo sido várias inteira- 1;) eletrizantes ro.unds... lance ções, que lhes são prvativas.

"o. Estado"· felicita-o prazelrosa- mente destruidas. por, lance. " sensacIOnaL.. I Pelo mesmo aviso, as vantagens
rmente, .. ...•..

3° - Ann Sheridan e Ronald Rea-· que os oficiais mecanicos e de In-

mt- fe.. I
gan - em: fantaria de Guarda tenham direito

D ICO pro 1��IODa PÉS INQUIETOS a auferir, ficam limitadas, respecti- Desenho Colorido.
Paris, 21 (U. P.) - A Associa- Sua vida éra frivola mas seu co- vamente, aos postos de capitão e 1° 3) _ Fo.X AIRPLAN NEWS

ção de Criticos de Música e de Dra- ração pedia sempre um amor' sin- tenente. Jornal.
ma, de Paris, decidiu que um dos cero...

- Preço: _ Cr$ 7,00 (único).
seus membros poderá vaiar um es- Era fácil conhecê-la, mas como •..... � ..........•••.•.•.�......

"Imp, 14 anos".
petáculo como cidadão, mas, não era dificil esquecê-la i •

, Mas, não esqueça, que o melhor
Suspensas todas as entradas de

como profissional. Censura até 14 anos. presente para o seu "PIMPOLHO" favor; excepto autoridades e ím-
A questão foi provocada pelo in- Preços: é uma caderneta do CRÉDITO

cidente ocorrido sábado à noite, Ritz _ Cr$ 4,80 único. MUTUO PREDIAL.

quando Sacha Cuitry estreava uma Roxy =r: Cr$ 4,40 único. o • • • • • • •• •••• o. • •••

peça de sua autoria, j'Le Diablo' O" � : Trigo americano .Boiteaux", Duas _vêzes no primeir.o .. eradecunentoato, Marc Beigbeder, critico de "Le fJl!l lU . Rio. 21 (A. N.) _ Em telegrama
Parisien Libere", expressou sua de- Jovita Lisbôa e Maria Ortíga Lis- dirigido ao prefeito, o sr. Edgar de

saprovaçãe, assoviando. Quando os bôa, por meio dêste, testemunhamos Melo, conselheiro comercial do Bra

empregados do teatro tentaram ex- a nossa gratidão aos parentes e pes- sil, junto a nossa 'Embaixada em

pulsá-lo, seus colegas levantaram-se soas amigas que nos confortaram Washington, comunicou que o De

em sua defesa. Afinal, todos perma- durante a estada, no hospital, da partamento de Comércio do Estado

neceram. nossa filha DRI TERESINHA, gra- ed Nova York, indaga sôbre a pos-
.

vemente acidentada.
.

sibilidade de' o mercado brasileiroBeigbeder levou o caso à, Asso-
ciação. Esta, replicou, num cornu- Confessamos-nos, também, suma- adquirir excesso de trigo tipo 1, ta-

O enterro efetuou-se ontem com nicado ser costume "que um critico mente gratas aos distintos médicos manha uniforme ao preço de um dó-
"grande acompanhamento. expresse sua ,opinião usando a pe- Drs.: Saulo Ramos, Artur P. Olivei-Ilar e cinquenta a um dólar e seten-

O trespasse da inditosa senhora na e não assoviando". ra, Paulo Fontes; ás Irmãs-da-Divi-: ta e cinco por Bushel, pôsto no 10-
-

,
..causou grande consternação no cir-

'. " ...........•
na-Providê�cia, principalmente

-

á! cal. Socilita, ainda caso não haja
-culo de suas relações, onde. era mui- DE QUE A EUROPA PRECISA Irmã Alféia, cuja abnegação reves-

I

interesse da Prefeitura do Distrito
'!lo apreciada pelas suas virtudes. Washington 22 (U. P.) _ o. sr. te sua missão de religiosa; e' a ês- Federal na compra daquele produ-

,

Á família �nl�tada enviamos

Sin-,' John Snyler, secretário do TesOlt_:o, te vespertino que, com nobre inte- to, a fineza de o prefeito encami
sceras condolências, declarou na Comissão de Relaçoes resse, acampanhou o estado da mo- rihar aquela noticia aos importado-
••• o • • •• • ••••• o o 'o o o o o o o • •• Exteriores da Câmara dos Reprcsen- lestada. res brasileiros.

�1\I·retorl-a de Ecoou- ta�tes que os paíse� do Hemisfério Felicitamos, ainda, o eminente •••• •••• • ••••• o o •• o •• o ••

D OCIdental - excluídos os Estados Pro�e10r Desembargador �edeiro.s A' produça-O!;'III-Ia 8 .SSI·stAnC·'8 Unidos devem fornecer "uma grano Fillio, pela ordem e conforto que .

€W ," li de porcentagem" de cereais, gordu- observamo� e recebemos naquela,de pefroleo,;ao Cooperativismo ras, óleo, carné, e. outros produtos ���!:o�:l��l=�', _,........ , ...... ..._...... Washington, 21 (U. P.) _ ,0 se-" ..
"agncolas necessarros ao Plano de -_. ÍRMÃOS DELAMBERTIlmo. sr. Diretor do "O Estado" •. Recuperação Européia". Acresceu-

N t LENHA A DOMICILIOes a. tou que "há escasses de algumas FON'v" 1'.-199 'e 1.479 .Tenho a honra de comunicar a PO
utilidades neste pais e as compras

"V. s., que na data de ontem assumi, no exterior deixariam -maíores dis
-...perante o exmo. senhor Secretário ponibilidades para nossa própria
orla Viação, Obras Públicas e Agrí- população e, em muitos casos, redu-

, "cultura, o cargo de Diretor da Di- zirta o custo do programa".
sretoria de Economia e Assistência Snyder concordou com o ponto
:;30 Cooperativismo, para o qual fui de vista de John Vory, republicano-nomeado por ato de 10 d� correu- de Ohio, de que os países beneficia
''le, do excelentíssimo senhor Gover- dos podiam reembolsar o emprésti-
znador.

mo quando possivel, em matérias
,
Sirvo-me do ensejo para transmí- estratégicas, como o cobre, estanho

-';tir a v. s. os meus protestos de es-
e zinco.

; lima e consideração.
Alcides Abreu - Diretor.

Nova lei de imprensa I
Rio, 21 (A. N.) - o sr. Artur

'Continua O ESTADO tazen
cdo distribuições de valiosos li
ouros, inclusive romances mo
-dernoe, entre as pessoas que
c·.constam de seu cadastro S00
.:CÍaI.

As pessoas que ainda não
.ba;am preenchido o co upon
.que diariamente publicamos
(poderão faze-lo, agora, habi
litando-se, assim a concorre
r.ram a tão in t�re�san te inicia
tiva realizada sob o patroci-

1'. mio da LIVRARIA ROSA, à
tlIJeodoro n. 33, nesta Capital.

ANIVERlSÁRIOS: '

.41<:11<

FAZEM ANOS HOJE

Menino - Argemiro Silveira Fi
�lho, filho do sr. Argemiro Silveira,
::.20 sargento da Policia Militar.

Menino Claudionor Antônio
"Lautert, filho do sr. Carlos Leopol
-do Lautert, comerciante.

Recebemos e agradecemos a hon
rrosa comunicação abaixo, deseian
,;do felicidades administrativas:

•
FALECIMENTO:

Após' prolongada enfermidade fa
:-teceu no Hospital de Caridade, onde
:foi paciente de melindrosa ínterven
.ção cirúrgica, a exma. sra. d. Alice
'Burn, espôsa do sr. Pedro Burn,
�orte e estimado fazendeiro em Bom
:'Retiro" onde é também destacado
-elemento do P. S. D.

Navio em perigo.
Copenhague, 21 (U. P.) - O Al

mirantado anunciou que o navio de

15.000 toneladas "Sierra Cordoba"
está à mercê das ondas no mar do

Norte, com vários milhares 'de tó
neladas de munição a bordo. Um

SOS foi captado pelo navio dina

marquês "Rikke Skou" e retransmi
.tído para a estação de rádio do go-

Podem exercer

•

•

o.DEo.N - Hoje ás 8 horas
-; AVANT·PREMIERE _

- Mais emocionante do que "Só
RESTA UMA LÁGRIMA" e mais
impressionante do que "UM AMOR
EM CADA VIDA" ...
_ A espetacular história de

mas e uma mulher marcada
destino ...
- Malvada, calculista, fria,

traçou com sangue o rumo de
vida ...

O TEMPO NÃO APAGA

4 aI

pelo

ela
sua

cretário da Defesa, James Forres

tal, disse perante o Sub-Comitê das

Fôrças Armadas da Câmara dos Re

presentantes qúe uma guerra ines

perada e de grandes proporções en

contraria os Estados Unidos com a

sua produção petrolifera inadequada
e que êste país ,deve reforçar suas

atuais reservas explorando novas

jazidas, criando a indústria do pe

tróleo sintético e importando pe

tróleo estrangeiro para conservar

I
AS

suas reservas interiores.
.

com:

Barbara STANWYCK
Van .HEFLIN
Lizabeth SCo.TT

e apresentando:
KIRK Do.UGLAS.

Completa submissão ou morte,
era o dilema dos que tentavam sub
jugar o coração daquela mulher sem
alma...

.

Grandioso. '. Inesquecivel ...
ASSo.MBRo.SAMENTE ESPETA

CULAR ...
- Pro-dução HAL WALLIS1- o

mesmo que nos deu "UM AMOR EM
CADA VIDA".

No Programa:
1) - O Esporte em Marcha

123 - Nac. Imp, Filmes.
2) - A RAPo.SA E O PATO

prensa.
Estudantes sem suas respectivas

caderneta não gozarão do referido
abatimento.
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas'

- últimas Exibições -
-1-

- Um filme eletrizante, cheio dI,
mistérios e sabotagens .. :

39 DEGRÁUS
com:

Robert DONAT _ (O Conde de
Monte Cristo) e Madeleine CARROL,
Forte ... Impressionante ...

-11-
- Mais um grito de Carnaval:

OSCARITO
.Grande OTHELO e CATALANO

- o triângulo de ouro do cinema
Brasileiro - em:

NÃO ADIANTA CHORAR
- A "bomba atômica" da ATLAN

TIDA _ a produtora Nacional n? 1.
No Programa:

IMAGENS DO BRASIL 91 - Nac.
Imp. Filmes.

Preço:
,

Cr$ 4,00 (único).
"Imp. 14 anos".
-

FILMES DA SEMANA:
4a Feira - ODEON

Verônica LAKE
Sonny TUFTS
Marloríe REYNOLDS e

Eddie BRACKEI - em:

ACONTECE QUE SOU RICO
.;_ Technicolor -

• •••••• • •••• •••••••••••• • 0 •• 0'0· .,
o.DEON - 5a Feira

AVENTURAS DE LAUREL E
HARDY

O Crédito Mutuo Predial, oferece vêrno.
o. Almirantado disse que o "Sier

ra Cordoba" estava sendo rebocac10

de um pôrto na zona britanica da

Alemanha para "algum ponto do

Mar do Norte", onde a munição se

ria jogada ao mar.

Acrescentou que o cabo de rebo

que quebrou e o navio aderno�, fi
cando sem contrôle êõm sua carga

perigosa e 8 homens a bordo.

o.s esforços para controlar o na

vio foram frustados pelo mar enca
pelado.

o.s navios que viajam pelas pro
ximidade foram advertidos do pe

rígo.

............................
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, p,or Cr$ 5,00
mensais.

..............,.__.._�
ELEITO O REPRESENTANTE

BRASILEIRO

-�Se ricol4 quereis ficar
De . modo faci! e leg91
--Fazei hoje uma inscrição
-NO Credito Mutuo Pre"ial

EMERGIU VITORIOSO Genebra, 22 (U. P.) _.:... O repre·
Berlim, 22 (U. P.) _ o.bserva- sentante brasileiro, Hélio Lobo, foi

·,dores ocidentais concordam em que eleito por unanimidade vice-presi
'.o general Clay, governador militar dente da Comissão Preparatória
:�mericano, emergiu vitorioso das para a Organização' --Internacional

. primeiras escarramuças com os rus- de Refugiados, durante a primeira
sos na batalha iniciada após o fra- sessão da referida comissão. Sucede
�casso da conferência dos "quatro I ele a Jean Désy, embaixador do Ca-
,grandes", em Londres, o mês pas- nadá, que renunciou para ocupar
",sado. I úm novo posto diplomático.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Londres, 21 (U. P,) - Uma 'íon- põem a que ora se acha na Argen
te governamental informou que se- tina, em negociações algo sirnila-
rão iniciadas no Rio de Janeiro, em res. ----o-.-..-.-.-.-.-.-.-.,-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..tr:
fevereiro próximo, novas negocia- O embaixador 9-0 Brasil, sr. Mo
ções de carater .comercial e finan- niz de Aragão, que participou das
ceiro entre o Reino Unido e o Bra- conversações aqui travadas sôbre
síl. êsses assuntos no ano passado, con-
A data exata - segundo êsse in- firmou

I

apenas que espera que a

formante - não está definitivamen- missão britanica partirá "em hre-
te marcada. ve" para o Brasil.
As negociações girarão em torno PARTIRÁ NO DIA SETE

de todo� os' aspectos das relações Londres, 21 (U. P.) - O Foreígn
econômicas entre os dois países, in- Office , anunciou oficialmente que
clusive a disponibilidade dos cré- a missão britanica embarca-
'ditos. esterlinos favoráveis ao Bra- rá para o Rio no dia sete
síl e calculados em sessenta mi- de fevereiro, a fim de tentar
lhões de libras. lograr um acordo sobre questões
"Foreign Office" espera fornecer econômicas e financeiras com o go

uma declaração a êsse respeito, an- vêrno bràsileíro: Sir John Wise,
tes da partida da missão hrítani- do antigo Departamento da Birma
'ca e�carregada ?essas negociações'l nia, será o chefe da missão, que
e aSSIm que estiverem fixados os compreenderá representantes do
detalhes sôbre a data do ínício des- Tesouro e do Board of Trade. .

sas conversações, o que se espera A rmssao reencetará as negocia-
dentro de poucos dias. ções que o sr. Machado tentara
Nenhum dos altos informantes levar a bom termo há um ano pas

pôde dizer quais serão os membros

I
sado, quando esteve a frente da

dessa missão, sabendo-se apenas missão brasileira enviada a Lon-
que êles representarão o Tesouro, dres. .

'

a "Board of Trade" e, possivel-I O reinicio das 'negociações havia
mente, o Banco da Inglaterra, alem sido pedido em virtude da Grã-Bre

.

do "Foreign Office". Tôdas essas
I
tanha não ter comprada certos pro-

fontes, entretanto, dizem que os dutos brasileiros, tais como milho,
componentes dessa missão não se-) em consequência do problema dos
rão designados dentre os que com- i saldos brasileiros em esterlinos.

Negociações entre o Brasil
Grã Bretanha

e a

CQMPANHIA -ALIANÇA DA lAIA
,..à.te .. 1171 - ":1 1·111
IliClIDIOIJ' II 'DUlfIPO.nl

CifraI' do Balanco di 19441

'CAPITAL E RESERVAS
Reap,onlabilidade.
Recete
'Ativo

o-.
Or$

80.900.606,30
5.978�40L755.97

67�053.�45,30
142.176.603,80

•

..

Sinistros pegos nOIl último. lO .0",'
RO,IPonlabilidat1e.

98.687.816,30
• '16.736,401.306.20

Díretorell
Dr; Pamphilo dOUtra Freire
de Sá, >Anisio Mauorra, Dr.
'e Jo� 'Abreu.

de CarV1dbo. Dr: Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

Aua

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51" a. a. - �imite Or$ 30.000,00

Mo...imentação com cheqUei

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,"000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, ·23 • Florl .....ópolls

QUER VESTlR·SE COM COHFORTe E ELEGAHCIA'
PROCURE

.

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

,/

Penit�nciaria do Estado
AVISO

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.

FIQrianópols, 18 de Del'iembro de 1947.
IVO GóRTE

Armado de granada de mão
Rio, 21 (A, N.) - Mál'io da Cos- .oS BILHE'l1ES DA VITIMA

ta Fernandes, certificado de qUe São os seguintes os bilhetes dei-

sua esposa Õ enganava com o den- xados pela vitima, o primeiro para

tista Alcir Martins Soares, depois sua familia e os outros para a e,.

de separar-se da mulher e recon- pôsa:
cidiar-se de novo, resolveu abater "Perdão eu vos rogo em nome

o rival com uma granada de mão. de Deus. .Minha u:Itima vontade é,
Antes deixou escritos 3 bíthetes: que Rute não seja tocada num fio

ao pai, e 2 á esposa. Procurou o de cabelo, nem em parte -alguma,
dentista com quem teve breve tro- O culpado do fracasso do nosso ca-

ca de palavras. sarnento foi unicamente eu.

Quando procurava utilizar-se da Adeus do Mário.
arma que possue, foi abatido com "Querida Rute - Não me desa-

'um tiro por Aleir. ponte. Deus que te ajude".
"Querida Rute - Hoje süfri gol-

O corpo foi recolhido ao necro- pe. pior do' que naquele dia" quan
térto e o criminoso foi preso nes- do me dissestes que se poder ia dar
ta capítal, quando pretendia em- 'me beijos fingidos, De amanhã em

barcar para 'I'eresópo lis, sendo diante serás livre. Que Deus te áju
apreendido o revolver ti a granada. de. Reoonheço que' a culpa foi mi-

O pai do criminoso é o advogado Tllh'a.- Não' deixes nunca os nossos

João José Soares, antigo promotor] fiLhos-,salberem o que houve. Adeus-
público no Estado do Rio, tendo

r Seja
feliz Mário". '

exercido suas funções na Comarca. N: B. - Entre a loucura e a

de Bom Jardim. I morte 'eu prefiro a morte"
.

Distribuidores exclusivos �

ALMEIDA BASTOS & l!IA.
Schmidt, 2 - lo andar - Florian6polis

Armando d'Açamporà e

Senhora
participam ao. po!'ente. e

I)migo. o no.cimento de .uo

filhinha VERA-LUCIA
Maternldalie. 19-1--948

Aloisio Machado
e

Maria da Conceição
Fernandes

participQm ao. -' porel\�e. e.

pe8lao. de sua. reloçõae o

nu contrato d. co.amento.
ocorrido no dia 18. de janeiro
d. 1948.

Lira Tenis Clube
(

,

CARNAVAL DE 1948

Serão realizados por (lste clube

em sua sé.dc social, nos dias 7, 9

e 10, respectivamente, sábado. se

gunda e 'terça-feira, graudiosos
bailes à fantasia, com, inicio às 22

horas. No domingo, (fia S, haverá

uma veeperal infantil -das 1 (i as
20 horas.

' Cia. Continental 'de 'Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924
INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES il:ESSOAIS

.

na séde social de Lira. Jt .. .briga- Capital Realizado e Reservas ,Cr$ '�.140.440,5a
tória a apresentação UI) talão dó Sinistros Pagos até 31/12/46 , .. ,. Cr$ 18.162.621,3�
mês de fevereiro, par.i o que c SÉDE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo)
sr..cobrador estará pre.s-;.•·ll," para

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Miserlcordia, 23 - 10° and,
e ,- • - ,

Teleg. "CONTINENTAL"
-'

T,eleg. "CONToAL'''' .

esse fim. AGÊNCIAS: .,.

Preço das mesas: Assinatura BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

para os três bailes Cr$ 100,üo. SALVADOR - CURITIBA -PORTO ALEGRE - PELOTAS -

Pára a vesperal infantil
- RIO GRANDE.

nao Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte-
haverá mesa reservada. ' ríor. r

A compra de mesa só podel'(l Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida-
.

f ser efetuada 1{}�10' próprio s')Ci�' de' de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais S�7
•

d f '1' nhores.
ou pessoa e sua arm la. EDUARDO HORN & elA.

O clube não distribuirá convi- Rua João Pinto 'n. fO.
te. Para as pessoas em trânsito Caixa Postal, 39/40.
'nesta capital a Secretaria do Lira

__F_l_o_ri_.a_ll_ó_p_o_li....s_. _

a cr-itério da Diretoria, e sob a

responsabilidade' de um sócio, ex

pedirá ingressos, mediante o paga
mento de uma anuidade, isto ê
Cr$ '240,00.'

, ,

.

A venda de ingressos será pro
cedida até ás' 18 horas do dia da

realização de cada baile, pela Se
cretaria do. clube.
Não será perrnitida a permanên

cia de menores de 14 anos, depois
das 20 horas nos bailes dos dias 7,
9 e 10.
Para o neeessário controle por

parte da Diretoria 'solicita-se dos
srs. sócios, o obsequio de- apresen
tarem o talão de quitação refe

r,ente ao mês de fevereiro, na en

tra.da, ao .porteiro.
F,polis., em 17 de janeiro d,�

1948.

Reserva de mesas -- As mesas

serão reservadas a partir r::1S 14

horas do dia 31 do corrente mês,

Nacionôl da
de fósforo

Indús-Siodicato
fria

Imposto Sindical de 1948
.

Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de seguran-:
ça estabelecidos em todo b território nacional, que o Imposto Sindicar
do exercício de 1948 déve ser recolhido à Agência mais próxima do
Banco do Brasil S/A., durante o mês de Janeiro de 1948, de acôrdo com

os artigos 580, 586 e 587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Dee,
9-8-1943). -

Êste Sindicato expediu pelo Correio, em registrado, as guias pr6..
prias para êsse recolhimento, e pede áqueles que, por qualquer rnotí
vo, não, receberem ditas guias em prazo rasoável dirigirem-se à -8ecre ..

taría do Sindicato (que tem sua séde social à Av. Calogeras, f5-9°, nc
D. Federal) solicitando os impressos próprios.

Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1947.
João Dale - Diretor-Presidente.

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

�

OfERTA ESPECIaL DEIRO NOVO: ',�(;r$ 2.600,00· -A DIRETORIA

..._-...- .......-_.�_-..._..-.-.-.-...- . .",_ ICO - MOD. VEREADOR
.

i
t
I
:

f
I
.

t
::

I

Serraria Delambert
Quantidade certo e preço unico'

Metro Cubico . CR$ 75,00
FONES 1199 e 1479

Se ricos quereis ficar
De modo faeil e Ieglil
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

i-

Ateol'a·o O proprietario
\I

-

da Sapataria
O RAPIDO àRua João Pintn,
avia0 00. leu. fregueles e amigo.
'lue mudou-se' para a me.ma ruo.
ó-nexo à Tinturluia' Guarany, an- !'de elpero a preferencia que' tedó. i.
lampre lhe dilpen.oram. '

_._ _ _
_ _ _ .. - .. _ - - - --r----

Felipe

BOM NEGOCIOVOCI PRECISA COLABORAI
na 'Campanha Pró Resta
belecimento da S..de d.
Lázaro.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda.
cef'ta de 10"/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação .

.........- ..- ..- - ..-.- ..- .- - -•••-.� "! "wI - •••••••••••••w.t'� �
- •••••••••••- ••••'!'- - •••••••-•••-•••-.- .-..

c� "4110
AGO A- COM

"tuo lal
NOVOS PL os E 50 TEIO.S

--••- ..)_•••---._.-._._.,---.-._-_••�_._._-.-•••-_._-_•••_••-_-_._._-._••_._-_-_•••_- -_-.__- -_._-_• ..,._..-_-_ _ ".I"'.�.�.r- """'- - -_-_n_..-_._.*;-.". _._ _._._•••_._. -_-.._-•.ffj..__.-.-
- -.-•••-.__ -.- - __ - .

!
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o �STAno Sexta fellfa 23::de Janemro de "48 5
-_

�R;
-

'I'" C I Lia POLYPHENOL
'

e,vo uçao na o omu
o Desinfetante da atualidadeBogota, 21 (U, P.) - As tropas sam-se mutuamente, uns culpando Terror do. micro'hioi, acho.r.'aero-transport�das _

que dese�ba�-I os outros.
se Q venda nesta praça.«caram ontem a noite na provincia O sr. Manuel Buenahora, que Pedidos a 1. Martins &,..de Santander, del Norte, seguiram renunciou ao posto de governador 'S'1 a Rl1a Pedro Soares 51; rapidamente para as areas pertur- civil da provincia, censurou o Par-
1 v

Caixa Postal n0. 332:JJadas, a fim de por termo ás san- tido Liberal.
_grennis lutas politicas qo e :o<e tra- O Partido Liberal insiste em afiro,
varo desde a semana passada entre mar que seus partidários estavam
partidários liberais e conservado- sendo perseguidos pelos conserva-
:res. dores.

O general Gustave Matamoros, no- DERROTADOS OS PRIMEIROS
..meado pelo presidente Mariano Os GRUPOS
:pina Perez, governador' miI:itar e cí- Caracas, 21 (U. P.) _ O general
vil da provincia norte-oriental, que Gustavo Matamoros, governador mi
::se acha em estado de sitio desde do. litar de Santander, derrotou os

. .zningo, é esperado ali hoje. primeiros grupos revoluncionários
O presidente da Republica tam que encontrou. Perseguindo-os pe

.bém convocou centenas de reservis- las regiões de Mutisca, depois de
':tas da Policia Nacional e Exército, haver ordenado a retirada das rnu
"a fim de aumentar :

a força militar. lheres e crianças de tôdas a região
Despachos de Cucutá, capital da de Santander deI Norte, segundo

província, dizem que várias pessoas informa o correspondente do [or
foram feridas nas lutas, além de mil "EI Nacional", na Colômbia.
-·n;m SélJOIH:AJélSUOO él sreJ"lqn sO

.

T

'SllqU!Z!A sapapqao I' C���S INCEI',DIA�,AS .

=-o] ap Sl1pU!A 'SllpélloqJV u um.mB Bogotá, �,1 (U. P.) - �l Libe-
--éltp saraqjnur 006 élp S!l1Ul anb op : ral", informa que durante os :ho
,-UlllUélOSélJOl1 'l1!Ul1JUa é)' Jl1Zl1rlls ap

" que� _ ?e_�antande� mor:eram" cer.ca
-sapepjo sap opmsnj umzumtroo Sl1;') de zuu !-,cssoas,. e EI .TIempo a�Ir-
-Ul�!.I0 é) saraqjnur Sl1 anb umJupap : ma que fo:�m incendiadas em dIf:-
'<apoN Iap Japul11ul1S ap Sl1PHON I rentes regioes pelo menos cem ca-

.

'apour l1Uln sas.
"

Vinda ilícita de imigrantes
Rio, 21 (A. N,) - O Gal. Arno i-a vinda de alemães para o Brasil.

�Teixeira dos Santos denunciou, ha Ja está .rnais ou menos apurado que
:'tempo, as atividades suspeitas da Valter, de acordo com a necessida
'''lÜtlganizaçã:o Eficiencia", com sede de de técnic-os por .firmas comer- Para as pessoas de fino
nesta capital, porque promovia por ciais do Bt'asil arranjava a vinda 'paladar (,afé Otta é
meios i1icites a vinda- de alemães dos mesmos cobrando a quantia .em par. orULOS')para o Brasil. que variava de 10 a 20 mil cruzei- •••.. .. ,........... �

-Deu margem' a essa denuncia o ros, Outras vezes, os emigr-ados não

Quem '8"bou7•.seguinte anuncio encontrado nos eram técnicos, portanto, proibidos AGENTES NO INTERIOR "
"jamais de Berlim: de embarcar para a,qui, e Valter Preciso em todal a. cidade. Eequacido num banco do ja.rdim"�essna residente no Brasil pro- arranjava o seu ,embarque por in- do Brali! dentro de uma caixa preta; Pade-
LIDO'Ve em larga escala a emigração teI'médio de documentação fal'sa en- Negocio facil. para ambo. le entregar n..ta redação.

� o. lexcii. masmo na. horal ." . ."de alemã,es para o Brasil e convi- de Meuzi e sua Organizaçao.
vagai. E.craver à Caixa '�'MOMENTOS MUSIÇAIS FORD"

'. da, os membros de associações pro- A col'l'espondência da .organiza- POllal. 3717 -- São Paulo Agora das 20,30 às 21,00 horas-testantes de assistência em Ber- ção era enviada para a Posta. Iles- ';;_ -:-:' Aqui está uma noticia que, por-lim, a colalborarem em base comer tante de Zurich, na Suiça, a fim de ,...............................
certo, repercutirá agradávelmente, eial". . burlar a censura nade-americana, CalQila., Gravata., Pijame., entre os. apreciadores da bôa músi-O minisro da Justiça encarregou na Alemanha.

'

Meial tial melhorei, pelol �me-
ca: atendendo ao grande sucesso,a policia de averiguar os fatos e Pl'osselguem as diligências para Dorel preçol IÓ Da'lCÁSA ::YIS
despertado pela primeira série de

; a Delegacia de Ordem Politica, en- apur'ar devidamente as atividades CELANEA - RuaO. Mafra,
audições, "Momentos'Musicais Ford"-lrando em' diliglêrwias, esclareceu de Menzl e sua Organização.
_ um programa exclusivamente

• que Valter Meuzl, qúe ora está- Dr. (LARNO G.
musical _ continuar a ser trans-

, sendo ,proqessado por vender e -di-
••...••...••.. ••.•••••.•••• GALLETTI mitido pela Rêde Ipiranga, atravésvulgar livtos e estampas imoi>ais

A D V O G A O O de suas ondas habitu�is: Rádio Tu-,é O dipeLo,r da "Organização EJici-' Crime e civel pi, em ondas longas (1.00 kcs) e,ênLe,. FoÍ êle prêso naquéle ende- Corwtltuição de Socledad.. Rádio Difusora São Paulo, em on- Cais do, Cal·Ú: rêço, ondlO foi encontrada farta NATURAIlIZAQÔEB das longas (9{)O kcs) e curtas (49.22
'. documentação que prova as suas Titulo. Deolarat6riol

m, 6.095 �cs e 25,50 m. _ 11.765 IRia, (A. N,) - O Ministro da
; a.tividades ilicitas para promover Elarit••• Praça 15 de No•• Z�.

kcs). Viação falando aos jornalistas a

-UeLn··t_·v··e·r's· t·"dJa··d=;UpM��·�··Eii;;";g·;i;;;··l Relid. -FiE��:i�nt•• 47
•. 1 do;�eucson:l������O"M!�e���:s��� ��o:c���t�C:jOÚ,i:�:� o:;a��n;:u���

sicais Ford" passará a ser apresen- milthóe,s de cruz'eiros, declarou que

PÔ" (It II"a)
�......';'.-."..•.....•.•.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.-,.•.•.•.IIÍi. tado agora em novo horário, que a citada obra s,erá fei,ta sem one-em erU61a a

melhor atende a comodidace geral: rar .o Tesour{) Nacional, num ex-

Leva-se ao conhecimento dos inter,essados que)lo Consulado Ge- 'RACOS • das 20,30 às 21,00 horas. plêndido exemplo de cooperação
'-'traI da Halia para os Estados de Pa.IIªná e Santa Cat{trina, à Ilua Mare-· ÂNIMICOS Como não podia deixar de ser,' entre a administração do· pôrto do:'�hal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programas TOMEM o insign� Maestro Leon Kaniefsk-y Rio de Janeiro ,e o c6mércio, bem
. .dos cursos que serão desenvolvidos pela 1111111 lIrelRhtl continuará dirigindo a- Grande 01'- ,como atendendo ao sistema de na-
'

UNIVERSIDADE PAIlA EXTRANGEIROS, em PEIlUGIA 'I U U ..11
ve.gação marítima. Informou tádJ.-nos seguintes periodos: "SILVEI.""! qllestra Ford, de 40 professoresde 1 ° de Abril a 30 de junho -

produzindo os seus magistrais ar- bém que as cómpanlhias de gazoli-de 1° de julho a 30 de Setembro Gil"". Ta..... ranjas da's mais belas músicas do na subscreverão mais de dois mi-de 10 de Outubro a 23 de Dezembro.
Ih

�

d d I s bom como os Insmundo, o que significa, sem dúvida, oes e o are, v
-

a 'continuaç,ão da prefência e da titlj.tos do Pinho e do Sal que en

grande satisfação do público ou- tráram, cada qual,' com quota su

vinte. fieiente. Ainda ha ou,tros compro
missos para melhorar e ampliar o

,pôrto, os quais alcançaram a cifra
de cento e um milhões e quatro
centos mil cruzeiros.. Ilef.erindo�se
ao uso' do porto, declarou que o

Govêrno espera que outros clien
tes silgam o mesmo caminho, quan
do convocados para ajudar a cons

trução. Tnfórmou, por último, esta
rem sendo introduzidos importa!}
tes a.perfeiçoomentos nos estudos
feitos nos ,EstacJ.o,s Unidos, !para ,em

seguida serem aprovados pelo Go
vêrno e atàcados os trabalhos de

J..

).

"
.)

';.'

CR$ 300,00 a CR$
metro quadra�o

Desde

Consulte-wl0S

o dolar não garante a p-az
Washington, 21 (U, P.) - O durante um periodo de ornco anos,

sr. Bernard Baruc'h, talando peran- a liaz tôdas as obras públicas fede

te a Comissão de Relações Exter ío- rais e estaduais menos ess,enciais
res do Senado a ravor do Plano dando prioridade ao aumento da

Marshall, asseverou que "os dóla- produção, construção de habita
res' sosinhos não salvarão a Euro- ções, escolas, hospitais e outras ne

pa nem ganharão a' paz" e propôs cassidades essenciais: estaibelecel'
U· d 6°

....
um programa para a compra pelos uma Comissão de Questões Funda-

l....lssa e
.
mes Estados Unidos, de tôdas as maté- mentaís, a fim de estudar todos os

rias primas não pereciveis do mun- projetos públícos e particulares,RODOLFO FERRARI do, que não fossem vendidas. na com o O'bjetico de adiar os menos
Viúva Rodolfo Ferrari, filhos

mercado normal. Baruoh, conse- essenCIaIS; esta,beleoer um Oornitê
genros e noras,

-

convidam as pes- Iheiro dos presidentes norte-ame- Parlamentar de Estudos, que pro
soas amigas e de suas relações ricanos durante as Duas Grandes curaria reduzir as desossas do go
para assistirem a missa de 6° mês

Guerras, sugeriu que, como parte verno e aumentar a produção.
qlre mandam celebrar em mten-

dêste programa, no campo interno, i O 11 te para .eu fi-Cão a alma de seu finado espôso, ,me lor prelen'c

, , os Estados Unidos reduzissem os
� lho, é uma caderneta do CRE'DI-pai e sogro, prêços dos principais alimentos I TO MUTUO PREDIAL.'

tR,ODOiLFI? R:ffiR�RtI I em troca de uma garantia para os ••••••••••••••••••••
no prOXlU1Q- dia 24, as 7

�

horas
lavradores de p rêços fixos para su-.

no ,altar do sagrado Co,�aça� de
as colheitas, nos próximos três IJesus da Catedral Metropolitana
ano-s; esíabi.lizar os salários em Iro

confessando-se sumamente gratos
ca dessa redução dos preços; res

a todos que comparecerem a êste
taurar o imposto de 50% sôbre os

ato de piedade cristã.
'

lucros extraordinários, como em
........ .... .... .. .. .. ...... .. ........ .. .. .. .. .. .. ...... ....

tempo de guerra; manter o con-

trôle atual dos aluguéis, com os

reajustamentos- apenas que forem
claramente justos; adiar a redução
dos impostos por dois anos, e de-

pois reduzi-los gradativamente,.. •• •••• •• .••• • •••••

LENHA
Peç« pelo telefone 719

\

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

Proprietario
OSWALDO DUARTE

500,00 o

sem compromisso

Reinisch SIft - Rua Joãn Pinto, 44
REINISGH Florianópolis

Oportunidade
Grande companhia catari
nanaa. que e.tá oumentQ�do
Deu quadro de funcionarIas,
preciza d.. duo. (2) pes.oas

de ambol OI lexo.,

lnformaçõel à Rua Vi.oonde
de Ouro Pro to 13, da. 9 àl

12 e das 14 àtI lt horol.

I lindolFo A. G. IVende-se o,
ótimos lotes de terrenos situa

dos à rua Delminda Silveira n. 261
próximo à Penitenciária do Estado
distante do centro apenas 10 mi
nutos de ônibus, e servido pelas li
nhas da Trindade, Cemítérto e

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

Pereira
Advogado e Contabilista
Conltituição de .ociedade•.
Planai eontabeÍII -- Organizo·
gõe. - Parecera. e IfIrviço.

correiatoI.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6pollll
Da. 17 horal em diante.........................................

Famosa poetisa
enferma
Santiago dQ Chile, 2.1 (U. P.)

A Chancelax:ia informou que o con

sul do 'Chile em São Francisco da
Califórnia a famosa poetisa Gabrie
la Mistral, encontra-se sériamente
enfêrma em sua residência na Ca
lifórnia.
A chancelaria, no entanto, não

especificou a doença que sofre li
célebre poetisa.
O Crédito Mutuo Pradial, .ofare

ca ao. leua ta••ociado. o melhor
plano. no melhor .orteio, por Cr$
5.00 meMai••
..... o lo ,; •••••••••••• _.

Ainda a peste
bubonica
Buenos Aires, 21 (U. P.) As

tres vitimas, de' péste bubônica se

encontram agora fora de perigo, en
quanto mais de duzentos funcioná;
rios da Saúde Pública se empenham
numa campanha para o exteTminio
dos ratos, no suburbio de Tigre,
onde surgiram aqueles casos. O

hospital informou que tôdas as

três vitimas e'stão melhor 'e parece
que o foco de infecção já se encon

tra eliminado. O Conselho Mmi.ici
paI do Tigre foi Incluido na zona

em quarentena, e a administração
da cidade passou a se, feita de
outro edificio situado na zona li- está

a moda.

construção.

SENHORiTA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaran'á KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhandovre. ;

_;..<.u

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f

6 EsTADO Sexta lelra 23, >119 Janeiro df! '''48

._

Paul Ramos Figueirense
o encontro amistoso de' domingo .

vindouro no campo da rua Bót:aiuva
Um grante amigo
dos lindios

Rio 21 (A. N.) - o General üan

dido Rondon, presidente do Con

selho Nacional de Proteção aos In

dias, enviou ao Ministro da Agri
cultura um telegrama de pesar

pelo falecimento do chefe da sec

ção de orientação e rísoahzação
Antônio Mart.íns Viana Estigarr-iha,
destacando os inumeros. e inestí

rnaveis serviços pelo extinto pres
tados á causa dos índios nos diver

sos Estados, tais como Es,pirito,
Santo, Minas Gerais, Mato Grosso.
Pernambuco e Paraíba.

Direção .de PEDRO PAULO MACHADO

• o

.. • o' • .. � .. •• "'.

U'lirafam X Barriga Verde 'e Itlético x Figueirense, os jogos de hoje
Devido ao máu tempo reinante, As duas p r i m e i r as. roda- Para hoje, á noite, na cancha do Barriga Verde.

LENHA A DOMICILIO

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO,

FONES 1.199 e 1.479

Basquetebol - Atlético x Figuei- �.
.

d-d t
"-

rense. uan I a o a
o Torneio de Basquetebol é de-

-d
·
/ '

dicado ao exmo. sr. Ue-CeI. Nilo presl encie
"

Chaves Teixeira, ex-comandante do Little Rock, Arkansas, 21 (U. P.)
14° B. C, e o torneio feminino de' - Os adeptos da futura candidatu

voleibol a imprensa da capital e ra do general 'Dougras Mac Arthur

Rádio ,Guarujá. para à presidência dos Estados

Unidos anunciaram que o seu nome, •

FIGUEIRENSE X PAULA RAMOS será sufragado, nas eleições do

Sanford atuará como médio es- Como nada há definitivo sôbre Estado de Arkansas, pelo Partido

querdo
.

e será uma -tarefa aliás o caso Afonsinho e para evitar

quel Republiéano.
'

bem difícil "marcar" Ademir', o o nosso público passe mais um do- Ainda não está marcada a data
mais famoso. craque do país. mingo em branco, os dirigentes

dO-I
dessa eleição para' a escolha til>

Em todo caso, confiamos plena- Paula Ramos e Figueirensé entra- candidato republicano do Estado.
mente na grande classe do "player" ram em entendimento para a rea- ,

barriga-verde, certos de que sabe- Iização, domingo próximo' no cam- ••••..•...•••..
.

.

rá, lá fora, demonstrar o seu va- po da F..C. D., de um -coteio amís- TINTURARIA1

lor. toso entre os seus esquadrões titu- Só a "CRUZEIRO" Tira-

lares. dentes, 44

P!!!!n!!,a,! "!��f�i,� d�an�!a����!! de�'!_, fi����!l!!!�ã���!�t! ��2���u?E;� j:;f:���: � DispensadoS 800
ward" Augusto, que:'tão bem se ber um convite do Grêmio Portoa-11946. " gueirense entrará no gramado com emprp,gados '

conduziu no comando do ataque do Iegrense, da metropole do Rio O dianteiro alvi-negro, ao
.

que um "team" poderoso, formãdo pelos
�

I � , São Paulo, 21 (A. N.) - Seguudo
Figueirense no certame amadoris- Grande do Sul, para ingressar nas I conseguimos apurar, não tardará novos elementos com que contara

L-
fi

.

I d telegrama, do deputado .Cunha t-

em transportar-se com malas e para a temporada o reia o cor-
d 80'"ma do PTB, foram dispensa os u-

bagagens para ..
a terra dos pampas, rente ano. , . .L..

.

d empregados da Escola Técnica ..�

considerando-se que e' excelente a O prélio, como vemos, e os ,

I
.. Aviação de São Paulo. O represen-

proposta, ,

mais sugestivos e natura mente Ira
d, tante petebista se dirigiu ao epu-.,

---- .. -----�--- empolgar a assistencia.
1 d Am aItado federal Gurge

.

o ar �

Maquina de escrever .. ���l�����••.•..••••••••••••. '," também do PTB, informando que a

O Crédito Mutuo Predial, oferece dispensa foi feita sem indenização

aos seus associados o melhor pla- de espécie alguma e que os empre

no, no melhor sorteio, por,Cr$ 5,00 gados contribuiam para o Instituto

dos lndustriários.
mensais.

Pedindo a intervenção do parla-
mentar federal junto ao governa

da Republica, o sr. Cunha Lima in

formou ainda que não foram atin

gidas por. essa dispensa em massa as

mulheres.

o Torneio Municipal de Voleibol e das foram transferidas para o fim Lira Tenis Clube estão marcados
Basquetebol está sofrendo um atra- do certame pelos motivos acima os jogos seguintes:
zoo 1.Ji!�* expostos. Voleibol feminino - Ubiratan x

.
..

Sanford treinou e convenceu no Coritiba
Extreará 'no encontro com o ,Vasco da Gama
Noticias vindas de Curitiba in- campeão paranaense, convencendo

formam que o "player" catarinen-j plenamente
á direção técnica, com

se Sanford, que militou no conlun- 'uma atuação impecável.
to do Caravana do Ar e substituiu As mesmas informações adian
Teixeirinha no segundo jogo da tam que a apresentação de Sanford

jaça Amizade entre os seleciona-: ao público dar-se-á a 29 do correu

dos. catarinense e paranaense, treí- j te, quando o Coritiba enfrentará o

DOU terça-feira última DO coniun- categorizado "onze" do Vasco da
to principal do Corit}ba F. 'C., bí- Gama, campeão carioca.

Oompee-se uma portatif.

Tratar nesta redação.

Reunião do Departamento de Remo
.. Para decidir, sôbre á

participa-,
.

.

ção do nosso Estado no Campeo- Pelo que pud-emos apurar, ou-

nato Brasileiro de Remo, a reali- tros assuntos serão discutidos,. tais
zar-se em março .proximo no Rio, como - a elaboração de um progra
reunir-se-ão hoje os membros cio ma de atividades para a temporada
Departamento de Remo da F. C. D. de 1948.

O guardião Helio, cujas "perfor
mances" com guarda-valas do' Ca
ravana do Ar prenderalll a atençãp
do público na temporada' futebo
lística de 1947 dada á sua grande

O seu passamento abalou profun
damente os nossos meios esporti
vos, onde o extinto era estimado

agilidade, abo:dado' pel� n�ssa re-I pelos seus altos dotes de coração.
portagem manifestou-se inclínado a, Foi um dos que trabalharam ar

abandonar o futebol, dedicando-se duamente para o progresso e pres
somente a outras atividades espor- tigio do Paula Ramos E. C., tirán-

OUTRO QU,E, SE VAI
Informações' colhidas pela nossa São Paulo,' onde permanecerá al

re�ortagem indicam que o médio I gum: tempo e em se�uida a Curítí

..

-

Adão, do Caravana do Ar, breve. ba, onde pretende mgressar num

mente deixará esta capital, rumo a club� daquela cidade.

. Juergelll
.

Vítima de perdinaz enfermidade, do-o da inatividade. No' clube da

faleceu terça-feira última no Hos-' Praia de Fóra ocupou vários car

pital "Nerêu Ramos o sr. Juergen gos., tendo-se destacado em todos

Buechler,
-

eles.

Buechler

Helio ·abandonará o futebol
üo'Ã' OPORTÜNio'ÂOEi

Parabens! para quem lem muito
Muitas felicidades pe.lo nascimen- OU pOUCO dinhelro-

to de seu filhinho!
, Deseja empregar bem :.reli

Mas, não esqueça, que o melhor capital a juros compensadorea
presente para o seu "PIMPOLHO" de 8, 10 ou 12 por cento?
é' uma caderneta do CR�DITO Procure hoje mesmo o

MUTUO PREDIAL. Departamento Imobiliário d<
O ATLÉTICO DERROTOU O ••.............................. CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãc

VASCO n;nlttBntes' fam'osns Pinto n? 5 (anexo a redação
Belo Horizo�te, 22 (V. A.) - O 11t01U4l "de "O Estado"), que tra-

Atlético Mineiro, campeão' local, Washington, 21 (U. P.) - O dia- balhando em combinação COIQ
sonseguiu, na noite de ôntem, belo mante Esperança, um dos mais fa-

O ESCRITÓRIO IMOBILIARlf .

triunfo sôbre o Vasco da Gama, mosos do mundo, com 44,1 quilates, A. L. ALVES, firma espe
campeão carioca, pela apertada foi avaliado hoje em 176.920 dola- eíahzada com vários. anos ue
contagem de 2 x 1. res, pelos encarregados dos arrola-

pratica no ramo, poderá ore-
O Vasco havia vencido o Cruzei- mentos dos bens de Sens de Evelyn recer-Ihe a máxima garantta .

ro, domingo último, por 3 x 1. Walsh McLean, que faleceu em abril
e eficiência nos negócios que

x x x último. lhes forem eonttados.
BRASILEIROS E, ARGENTINOS A Estrela' do Oriente, outro dia-

........•••

EMPATARAM NO PACAEMB� mente 'famoso, foi aval�ado em

18°1
....

i)óEN'çis 'N�KVq�A�
São Paulo, 22 (V. A.) - Na noi- miL dolares. McLean,. viuva do fale- ('..o. OI prorr..-, d. lIIutdleln�

te de ôntem o Pacaembú foi tea- cido pro}Wicl..á.rio de jornais, Ned 1Iejl.'l. !UI doençu nervoHII. 1.lI1I••�

tro de mais um monumental en- McLean; era filha ô:o magnata de tratatl. e. te�TJláo, ��oOlaalM ':��
..

'

'dtlllllente reJlle.. ve.... «:lIInJl.._
contra futebolístico. ouro do Colorado.

�., frl'lto da Iporl\net.. sé 'P-'
Defrontaram o selecionado pau- ••••..•.............•....... praj1!lcllemF oe b,rdtvitlllo••fêU.I11N �If

lista e o combinado Boca Júniors Valorize o seu dinheiro, ins t.mfg 'eBfermltlaui... O ti<tr.vi�. �1lIi<

- River Plate, de, Buen?s Aires,
I
crevendo-se no quadro sO,ci?, r::: t:.b��fõ;:!. :�Ill!�!:Ja.�m::

terminando 'a luta empa.ada por dos comnonentes do Colegl( 1lIltawuu'lte @II iII0'lntM Jlsrn� '>M-

1 x 1. ' ! Barljga�Verde. lJalea_ u ha D"4wn U �.",.. 1)

tívas,

�fI'T'T·-·Fn""'-·---·""",-M-""""" T--- .. --.-,.----·.,.."nfIIW"'�

J
_.L .IL .L JL U\L?_1W&._\.L"'" 4F L 4-4Wo..... ,na. � ...A'-_ - _

'

'TAUBATE' ESPORTE CLUBE
Ao que soubemos, o Taubaté Es- disputar 'os certames de 1948.

porte Clube, fundado nesta Capi- Apuramos ainda que o Taubaté
tal no dia 25 de novembro do ano Esporte Clube concorrerá com

passado, hrevemente ,iniciará as. equipes constituidas por bons atlé

.suas atividades. tas, os quais tudo farão pelo en-

Destinado á prática do voleibol, e grandecimento do clube.

lljas<;Iuetebol, a novel agremiação x x x

-conta já com regular número de O RITZ EXIBE HOJE O FILME
associados, possuindo uma direto- DA LUTA JOE LOUIS X JOE

ria, provisoria, a qual está assim WALCOTT

-constituida:
. Presidente: Eugênio O Cine Ritz, desta Capital, hoje

Alfredo Müller; Secretário: Zenon ás 5 e 7;30 horas, apresentará aos

F. Bandeira; Diretor Esportivo: seus inúmeros frequentadores' o

Lócio Medeiros. filme completo da luta empolgante
No momento, os diretores do entre',() campeão Joe Louis e o

clube estão trabalhando com afin- "chálenger" Jae Walcott, em dis

·co para conseguir filiação á Fede- puta do titulo mundial de todos

ração Atlética Catarinense para os pesos.
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(;actastro Social do «6 Estado» I)-preçu das bebi-, Para faZBr malograr o plano .PedimO. � DOUQI dUtimota leitorea, o� de .I'MB.cIMr • das alcoolic8S VLENA, 21 (U. ,P.) - Fontes au- de petróleo, 'que foram fornecidas
I.'MIPOD albaixo • :remeto-Io á DOIa Redaclo .;.. ..� Rio, 21 (A. N.) _:_ Foi distribuida torizadas declararam que a Rús- mensalmente ao governo austría-
.-to miN.· o llOHO I8IOTO Cadutio .....

a seguinte nota pelo gabinete do sia deu' o primeiro Ipasso efetivo co.

vice-presidente da C. C. P. para destruir o Plano Marshal na

"A C, C. P. firmou o principio' de Austr ia, no exigir do governo aus- Disseram também as mesmas

que as bebidas alcoólicas não são triaco que pague, no futuro, 0 dô- fontes que Zheltov informou ao

gêneros ou mercadorias de primei- bro do preço pebo petróleo que governo 'que ou paga o aumento ou

ra necessidade ·I).em de uso ou con- adquire de fontes soviéticas. <\ será suspensa a .entrega'· do com

sumo habitual de pessoa da classe Rússia obteve completo monopólio bustivel. O referido aumento cus

média e, em consequência, liberou .dêsse combustível ná Austria, ao taria á Autria uns 13 milhões de

seu comércio. Todavia, a lei esta- tomar conta, em 1945, dos campos sehi llings austríacos, (cêrca de

belece que, a fim de evitar lucros petrolíferos de Zistersdorf como dois cruzeiros por shílling) men

excessivos, a C. C. P. poderá fixar bens alemães, apesar dos protestos .almente, e transtornaria a escale

preços de gêneros ou mercadorias do ,goVíêrno austríaco, da França tôda de preços na Austria, levan

não considerados de primeira ne- Grã-Bretanha e dos Estados Uni- do-a á beira da barreart-ota.
cessidade. dos. Acrescentarem os mesmos ínror-

O órgão de fiscalização da C. C. As mesmas fontes acrescentaram mantes que o govêrno da Austria

P., 'está em permanente observação que o chanceler Leopoldo Figle ín- não conta com nenhuma alternati
sôbre os preços por que estão sen- forma.rá amanhã, ao gabinete, qUE va e terá que aceitar ·a Imposição
do cotados os. chopes e' as cervejas o coronel Alexeis Zheltov, více-co, soviética sem 'que as tr.ês potências
nos diferentes locais de venda dis- missárío soviético na Austr-ia, exi-] ocidentais possam tomar qualquer
seminados pela cidade e, caso· se giu o aumento de 1000/0 no preçoj medida para, evitar a atitude dos

verifique a incidiência dêsse negócio rias 28.000 toneladas de produtos russos.

na clausula "lucros. excessivos", a

C. C. P., no cumprimento exato da

lei, restabelecerá o .tabelamento que
foi abolido. Este critério está ex

'presso, aliás, no decreto-lei n. 9.125,
evidentemente não é uma questão
de 4 de abril de 1946 e observá-lo,
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DR. MARIO WENDHAUSIIN
Clfnica médica de adulto.

e crianças
Consultório - Trajano, 29

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

Residência:
Felípe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI.A.SANTAELLA
�o pela Faculdade Na-

h
de :Meú1clna da UiD1.,....1ào
BruIl). :Médico por eoneue
lIerv1ço Nlkional d. Doa

... llentala. 'Ex interno dia �tAI

... de :Il1JIerk6rd:1a,;. HG.IPHaI
� do Rio 'U capital If..

dera!
� IUDICa - DOIlfOM

lOlBV'OSM
- DMuult6frio: Ediflc10 .am.JiI

NETO
-'_ I'el1pe Schm1dt. CoDaul1Ul

DU 115 A. 18 hOrai -
Rellidencia :

Largo Benjamin Con.tant n. 6

.. POL'Y'DORO S. THIAGO
__ do Hospital d. oartdadlt

de Plorlanópol18
AlDiailente da Maternidade

IllUllIÓ.A. ImOIOA - DIS'l"Oao
ame DA OESTAQAO B DO

PARTO

'.� 40a
.

Orgia. 1JÍternoa,o;_
peolalmante do coração

. ....... da tlrolde e demaJa
. ,

l:l6ndulas internas·' ..
_ORIUPIA - ELECII'KOCA"
....a&:nA. - .ME!I1AJiOLISMO

j ... , BASAL

.�... eIIr1amente da. U �
18 horas

...... Chamados a Qualfl.ueJ'·
118ft" IIlClUll1ve durante li noite.
,�TORIO: Rua Vitor lIeu.

les, 18. �one 702-
'••'I"'0lA: ATenlda Trom

powslU, 82. Pane ""
-------�-_.- ---

:, .. I. S. CAVALCAIm
lIUIdea exclusivamente de Cl'1ImtU
-_ IJaJdOW:1 Marinha, 1.

Telefone li. 7U

FARMACIA ESPERANÇA
do,Farmaeê.tfeo NILO LAUS
Hoje e amanhA Hri .... ;atrt.'ferWa

B...... aaeiebÜ • eetraJICelru - He.e.,itiu _ r.rts
.àrlu - Arttp. li. ltenultL

1Iara....... nata .....na.. _ r...lúrlt! .MJ.c..

II. lAVAS LACElDA
.....�lcad.O�
-

.� Nu.lll - oar.anca.
P...oriç50 de lente. de,

contato,
Reiniciou .ua clinica

Consultorio: Felipe Schm idt 8·
Da. 10 à. 12 h.o e das.

14 à. 18 hôra.
TELEFONE 1418

DI. IOLDÃO CONSOlO
�1A GIilRAL - ALTA 1,,'11
•1Jj&Q1A ,.- lIOLlIIST1A8 D. ..
.... lIfH0BA8 -DPART08 ...
·...-....ao pela Faculda<1e áe "'1oIt.)·
-- da Un1Tersidade de 860

hUo. onde foi assistente por' ...a.
... lUla. do Serviço C1M1r.loo ..

Prof. .4Uplo Correia Neto
� do estômago • TlaI ....
..... lDtefiin08 delgado iii Bl'08l,

ÜI'Olc1.. rms, pr6stata, �Ihuo" OYtriol. • tromp!la. VIII.'_
... lafdrocele, vlU.'1llle. • h....

CONSULT....:
.... ",," horas, •. Rua .rei,"�t, 21 (.-lto. da C... .l'a

.ra1eo). Tel. 1.G98.
�NCIA: Rua Estev.....

ator. 171: Tel. li 7M

Di. NEWTON D'AVIU
� - �1aa Ur1n&rlal _
� 00. :llntestlnoll, . .z6to.,. .•

.... - Hemorroidu.�
to da coUta amebl__

l'tCoterapla - Intra Tenme1ho,c::loGifultã: Vitor liIelrelea, JS.
MIad.. c1lar1ame:nte AI 11,10 lU.
lo II &arde, da. 18' hll. em <Manto

.

a.ld: VldIa.l Rama., II.
.

rQM 10&7

., II. U�� NEVES
lIol-Sltlas de seDnora

-

OaIuralt6rto - Rua João Pinto L "
, - Sobrado - Telefone 1.461
� - Rua Sete de Setembn
- (�o I. A. P. da E.It4'ft)

'relefon.e M. 8M .

.. PAULO FONTES
Clfndco e operador

_

VoIInlt6r1o: Rua' VItor lIeIftleI, •
Telefone: 1.-wI!

CIIiIUuIIItu das 10 11 12 • daa U .. 11
Ji!A8ldbc1a: Rua Blum_v. .,

. Telefone: 1••

TINTURARIA CRUZEIRO·
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos \

competente - Servi�o rapido e garantido.
--�--------------�.-----,� -----------------------------

v. s. quer o pr6gresso da
1108sa Juventude 1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-:-Vel'
de".

-

Pr�fissional

TEUS FILHOS
aplaudirão, _te. ledo,

q.ando souberem q.e cola·
boraste pró Restabelechoe....
to d. Saade do Lázar••

Clube Doze de Agosto

de escolha".

CARNAVAL DE. 1948
A Diretoria do Clube 12 de Agôsto realizará em sua séd€, bailes á

fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes diás de Carnaval: 7, :-3 e

10 de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e térça�feira, reser- _

vando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das' 16 ás 20.

horas. . .

VENDA DE MESAS - Os preços para a venda de' mesas numera

das, com direito a quatro cadeiras, obedecendo a disposição constante
da planta exposta na séde do Clube, serão as seguíntes :

'

(Salão de dança) Assinatura para todos os bailes Cr$ 100,00
(Salão do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ '70,00
(Para a vesperal infantil não haverá reserva de mesa)
No próximo dia 2 de Fevereiro, das 17 ás 19 horas, na séde social.

serão vendidas as mesas, observando-se rigorosamente a ordem de
chegada dos senhores sócios.

A compra de mesa só poderá ser efetuada pelo' próprio sócio ou

pessôa de sua família, sendo que em nenhum caso uma só pessôa pode
rá adquirir mais de uma mesa .

DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sócios quites com a

Tesourar ia, serão entregues, pelo cobrador do Clube; expedidos pela
Secretaria, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

A apresentação desse convite torna-se obrtgatéria no ato da en

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des
tacada' a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada
festa. Esse <convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da
rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR A
DIRETORIA AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR.

.

Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex,.

pedidos convites, podendo entretanto, o.s srs. sócios quites com a

Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessôas .ou ·famílias de suas

relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou

catia uma das festas carnavalescas, mediante 08 seguintes pagamentos
Assinatura p'ara tod:as as festas Cr$ 300,00
Ingres�o avulso para cada festa Cr$ 150,00 .

- _- A. venda dei INGRESSO.S a PElssôas .não pertencentes ao. quadro so

cial do Clube e que estejam de passagem por esta cidad·e, cessará il11-'
pr·eterivelménte ás 19 horas do dia da realização de cada festa.

CRIANÇAS - De acôrdo com as comunicações, é terminantemente
proíbida a eritrar ou permanencia de menores de.14 anos, d'epnis das �o
hor·as nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de ·Feverejro .

Secretaria do Clube 12 .de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janeiro
de 1948 .

A DIRETORIA
..........-_-.-_._._-•._-_._._-.""_-.-•._-•.�_-.-""..._-_-_-.-.-_-_-_-.-.-_-_-_-.-.-.-.-_-.-.-.-.-_-.-J"!.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

Base Aérea. de
.Florianópolis

AV1S0
O Comandante do, Destacamento

da Base Aérea de Florianópolis
comunica aos candidatos á fnatri
cula na Eseola .de Aéronáuti-ca, que
foram tôdos reprovaàos no ·exame

de Seleção realizado no dia 17 do

corrente, no Quartel desta Unida·
de..

Destacámenlo de Base Aérea de

Florianópolis, 20-1-1948.

Ary Lopes Buono

--'Asp. Av/"RC - AJUDAN'fIE 'DO
DESTACAMEN'DO.

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

MINrLSTÉIThW DA AEIRONÁUTICA

Quinta Zona Aéreq
DEST.f\rC:AiMEN'I10 DE BASE AÉREA

DE FLORIA:NóPOL,LS
Edital de Conco1'rência

I - O Comandante do Dest.c. da
Base Aér·ea de Florianópnlis, devi
damente auto.rizado pelo Exmo.

8nr. Ministro tia Aeronáutica, faz

públi�o, para conhecimento dos in·

teréssados, que se acha aberta, a

partir da presente data, a inscri- INSTITUTO TÉCNICO OBERG .

ção á concorrrência para a venda Rua 7 de Setembro, 41-A •• Cx. Po.'to1 n. 3455 -- Rio .- O E.t: F-l/48
de um carro Ford modêlo 19:40, N'j En.v ie ê,ste anúncio e terá uma mensalidade Gratis

43.17.1.2, moLôr de 8 cilindros, 85

C
.

HP, que s·e enco_?tra em �om esta-

'�/ a $'. a._do de eonservaçao e funclÜnamen-
to.

.

II ...:_ O encerram,ellto dar-se-á no
\_

dia 5 de Feverciro de 1948' ás 14,00 A EMPREZA CONSTRU'I10RA UNIVERSAL
horas, devendo as inscrições serem Avisa aos seus portadores de titulos já integralisados ou sorteados
dirigidas ao ISur. Comandante do. de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos
Destaoa.mento, devidamente seladas CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
e éj-ssinadas. ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio.
.III - A ahertur:a das propostas Amélia Neto).

será procedida no dia 7 de Fe:ve-
__;..' ��_� _

reiro de 1948 ás 14,.00 horas, na

presença dos inter'essados, na Se
cretaria do Destacamenip.
IV - O carro em apreço p.octerá

s·er visto em fIlente ao Trapiche
(Mira mar), diariamente das 14,00
ás 16,30 horas.
Destacamento' de Base A.érea de

Florianópolis, 20 de Janeiro de
1948.

(a.) Nelson Asdrubal Carpes
Cap. Av. Chefe düs Serviços.

Desenho Técnico
CURSOS lNTENSIVOS POR CORRESPONDÊNCIA

Desenho de Arquitetura - Desenho de Propaganda -:- Des·enho de
. Máquina - Desenho Topográf.ico

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-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



promoveram
22 (U. P.) As manobras

convicção de que
mais

.

estreita - e

a

russas
,

a paz so

firme das

para lazer fracassar o

será mantida mediante a

democracias ocidentais -.

plano Marshall,
união cada vez;

Londres,

A fesla finalizará com surpreen
dente alo de vaeíedades sob a di

reção do jovem pianista Mário Mo
ritz e do qual ,ornarão parte desta

cados elementos artisticos da capi
tal.

IMPORTANTES Doeu filOS .SECRETOS
.

D D b navais e militares situada, ma em que ambos os governos se:
Washington, 22 (U. P.) - l. e:.

t
ases

" idades do estreito de prestariam mutuo auxilio econornj-partamento de Estado deu hoje ,a nas proximi
mentes reve- co 'lOS primeiros anos de guerra.publicidade o prmeiro volume de Dardane�os. Os daOC�armonia e�t;e 'O�ltra parte interessante dos ar--trezentas e setenta páginas de do- Iam .a�r: a que.

ra tal ue uivos secretos é aquela em que-cumentos s�c�'e�os encon,trados 1;0, os SovletlCos.� nazl�aSO�jeçõe, lJ
ns ião revelados detalhes das conver

arqurvos ofICIaIS gerrnarncos. En- Moscop _

acei o.u se. -

rerrnà- sa ões intimas entre o pr imeirotre os mesmos f ígurarn
. .?ocum'�l,l- expl icações e JustJflCa7°��J };Ilha m[nistro Joseph Stalin e o mimstos revelando que a Ulllao

SOVHl_llllCl��
. r.elatlv�n�e���n�ega IJ)iulJ_ tro das Relações Exteriores nazis-»tica, durante seu pacto ele amiza- mi � ar BCé�n. �a Holanda' O' 1'e- ta sr. Joachim von Ribbentrop.'de com os nazistas entre 1938 c mar ca, gica e r:»: "', '. . ,

.

1941, procurou obt�r contratos dR feri�o? documentos �dJantam. q.�;�arrendamento a longo prazo, sobre o mlllI�_tro das ,R.elaçoes E�terl�l �'. ••.. •••• •••. •. ..•. ...• • •••

da Ulllao Soviética, sr. Viaeheslav

U f dMolotoy, chegou a manifestar as sava a ar a para, mais sinceras congratulações d(l

Bomenagp,m 8" 00- g�vêrno soviético pelo esplêndidos explor�"o-,ol.'�, triunfos das fôrças armadas ale- u \I ' fi"

lornador .W. Jobl-m I
más". Por outro lado, há uma UTILIZAVA�SE _DA FAlRDA PA--

U sér-ie _de det�lhes e. t.rocas de \m- RA A P.RA'I1WA DO CÂMBIO
Rio 19 (A. N.) - O governador pressoes en�Ie os dm�entes 50\ I,e: NEGRO'.. tícos e nazistas, relatIvamente a"

Valter Jobim, do RIO Grande do esferas de influência no nort> e

Sul,
-

que pra se' encontra nesta ca- leste da Europa, bem como à 1"01'
pital, foi ontem homenageado com .................•..........

um almoço que lhe ofereceram ami-

gos e admiradores, no,Copacabana Aderiu ii TrumitnnPalace. Compareceram os srs.: se-
Washington, 22 (U. P.) _ Dian

nador Nereu Ramos, vice-presiden- te da aproximação das eleições
te da República, Adroaldo Mesqui- presidenciais, o presidente 'fru
ta da Costa, ministro da Justiça, se- man começa a se aproxImar. dos

nadores Ernesto Dorneles e Camilo líderes trabalhistas e esquerdistas,
cujas massas, coII?o se sab� são ,0Mércio, os deputados Sousa Costa, obje-tivo do terceiro partido oe

Damaso Rocha, Pedro Vergara, Henry Wallace. Este, entretanto, o

Freitas Castro; Herófilo Azambuja, máximo que poderá fazer em 1948
Manuel Duarte, Glicério Alves, Teo- será ajudar os republicanos a ele-
., .

d
.

ger o presidente.domiro Port? da Fonse«a, Bay�r A. F. Whitney, presidente dr)
Lucas de LIma, Antero Moreira .Síndicato Independente dos Ferr-o
Leivas, Luiz Teixeira, Darci Gross e viários, é o mais recente r�cl'llta
Batista Luzardo, os srs. Osvaldo de Truman. Apesar de ter jura.lo

- vingança a Truman, em maio de
A�an�Ia, Jo�o N�ves da �ontoura, 1946, quando o presidente rompeuFirmino Paim FIlho e Olmiro Ama-

a greve dos ferroviários, Whif.ney,
do, Adail Moreira, Balbino Masca- depois de ter dito que "gastaria
renhas Nicornedes Becon, Luiz Pa-, milhões de dólares para derrotar,

I' G Truman" saiu ontem da Casacheco Prates e A varaz ornes, Bd'· d poiaría 'I'ru.

FI "h, •• ranca Izen o que' a ' t,
-

Terçafeira, portanto, orianopo- alem de outras autoridades sul-no-
man nas eleições do corrente ano.

lis terá uma grande e atraente noi- grandenses que fazem parte da co- .••••••.•••.••••. � •...•....•

te de arte.

�:�va do governador, Valter re-.

Ainda a extinção dos
A sobremesa usou da palavra o

d tdeputado Sousa Costa, que explicou mau a os
o significado daqueIa reunião, que Rio, 22 (A. N.) ;- O 'proéess'o que
outro, não era senão o de manifes- o ministro Lafayette de Andrada
tar solidariedade ao chefe do exe- distribuiu ao ministro R�beiro da
cutivo gaúcho e a formular votos Costa, contendo as comunicações
pela prosperidade do seu govêrno. das >Casas Legislativas sôbre ,a ,ex

Agradecendo, o governador Val- tinçãio dos mandatos dos parlamen
ter Jobim pronunciou um discurso, tares -comunistas, vai tomando vu-l
reafirmando seu propósito de cor- to. Ainda na seg'unda-feira esLêve
responder medida de suas forças á no 'rrihunal ;Superior Eléitoral o

confiança do povo riograndense. não senador ;Ivo de Aquino, lideI' do.
poupando esforços nem medindo· sa- P. S. D. no Senado Federal, empres
crificio para realizar b bem estar Lando-se á sua visita ligações com

coletivo, serenar os espiritos e co- 'o assunLo Sabe-se que estava di·s
ordenar todas as energias no senti- posto o relator a esperar,' aMm do
do' do trabalho comum para melho- jul:gamento do manda:do de segu
res dias para o Estado. rança impetrado ,pelo sr. Vuiz Gar
O brinde de honra' ao presidente los Prestes ,no 'Supremo Tribunal.. •• •••• •••• •••• •••• • •••

da República foi levantado pelo Federal, a comunieação de tõdas ••••••.•••••••.••••.•••.•..•
ministro da Justiça, sr. Adroaldo as câmaras estaduais. Ontem, apu-

4 1l8Dsa de·' umMesquita da Costa.
• ramos na secretaria do T .•S. E. que \I

. . • • • • • . • • • . . . . • . • . . • • • • . • . • • • • •

aquêJ.e magistrado aibrira vista nos

tautos para Ique se manifestasse o protes O .'Ill1prestaveis procurador .geral da Republica, em Madrid,21 (U. P.) - Centenas de-'

Londres, 22 (U. P.) - O Almiran- cujo ,poder já se encontram. estudantes de farmácia, promoveram;.'
, . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . ..

um sério escandalo no teatro Fuen-

Balo-es de· ensaieO tedrral, onde estâva passando are .....

vista "No mo hable usted de seno-

Washington, 22 (U. P.) - Nos
ras" ci protaGonista masculino da"

.

I f" não se comentou" '"

��rc��gl�r�çI�:;S do marechal TiL0, revista era ap�es_entado como sen:.de que a Iugoslávia tem--a--flol1rba- do um farmaceutIco, que represen
atômica.

. .. lava o papel duvidoso de um homem"
,

Acredita-se ,nos �írculo'!. ofICIaIS
pouco amante de mulheres.

que as _SlUtras naçoes"estao soltjaÕn- Os estudantes protestaram, 'eri-
do "lbaloes de ensaIo , num es, r-

,'.,
co para descobrir o quanto os E5-1 gindo que o' protag?�Ista. muda�se
tados Unidos sabem . de seu p1'o.- de profissão. A polICIa mtervelO",..
g-resso ou atraso nas �esqui.sas alõ-I efetuando inúmeras prisões.
!Cas. '

''''--'-.-0-'-'-.-''-6-''-0-'-'-'.-23-i1-fl-,-J-a-n-e-i-ro--d-=-_---:,:-:g-4-=a-::---
-------------------------------

A Direção do Banco do Distrito
Federal

Segundo noticias de carátel ofi- cussão em tôdas as esferas econô
cial que nos chegaram ás mãos, mico-financeiras da Não e motivo
fomos sabedores de que acaba de de justo júbilo a todos que, atra
'assumir a Presidência do Banco do vés sua FÚial desta praça, têm tido
Distrito Federal S. A., sediado na ensêjo de com êle manter relações.
Capital da República, o sr. Dr. João No cargo de Diretor, foi espossa
Daudt de Oliveira, figura eminen- do o sr. Dr. Hortêncio de Freitas

,

teniente' exponencial nos circulas Lopes, digno Vice-Presidente da
sociais e financeiros do país. Associação Comercial do Rio de

S. S. que preside com descortinio Janeiro e personalidade de destaque
e alta visão administrativa a Confe- nos meios comerciais do país.
deração Nacional da . Indústria e Á digna Administração da Sucur
Comércio e Associação Comercial sal do Banco do Distrito Federal S.
do Rio de, Janeiro, respectivamente, A. desta praça, pois, as nossas mui
vem agora de ser empossado no al- sinceras felicitações, com desejos
to cargo de Presidente daquele aca- votivos de que, cada vez mais, con
tado e sólido Instituto de Crédito, tinú� a colaborar com clarividência
I

fato ês� que constituiu, sem dú-
I a preci�ão. para o engrandecimento

vida, acontecimento de larga reper-' econômico de nosso Estado.

Te alfa do Esíud cnt e
Estão tendo grande aceitação os

ingressos para 9 2° Espetáculo' do
Teatro do Estudante, a realizar-se
dia 27, terça-feira, no Alvaro de Car
valho.

Os nossos valentes rapazes sabe
rão por certo, reafirmar

.

o brilho
. de sua estréia, e avolumar as sim
patias da nossa culta sociedade.
Os ensaios tem se sucedido com

muito capricho, pois cada artis:ta es

tá decidido a interpretar condigna-
mente o seu papel.
A interessante peça em 3 atos -

A MULHER DE MEU TIO - envol
ve o enredo de extraordinárias com

plicações cômicas, que muito farão
rir a assistência, e tem momentos de
nobre emoção.
No mesmo espetáculo será inau

gurado o cenário de cenoplastia
mandado confeccionar pela socie-

'- dade com o precioso material ofe-
recido pela Exma. Sra. d. Ruth

Hoepecke da Silva e pelo sr. Celso
Ramos e para o qual também con

tribuiram gentilmente a firma
Reinisch S. A. e a Laminadora Ca
tarinense.
Os móveis que figurarão no dia

de representação foram· gentilmen
te cedid�s pela importante casa "A
Mobiliria" da Vva. Soncini, que
num gesto cativante, pôs seu gran
de e moderno estoque á disposição
do Teatro do Estudante.

Dr.

A. DAMASCENO DA
,
SilVA

·ADVOGADO

Ações cíveis e comerciais

Esc.-Rúa Joio Pinlo•.5-Térreo

(Anexo 'ao jornal .. ,;O,Jstado»)
Plorlanópoli. Sanra Calarina

Rio, 21 (A. N.) - Desconvoca-:

do' do 50 Regimento de Irrtantariao
onde servia como tenente esta

giári.o, Silvio da Silva veio paras

esta capital onde se dedicou ao'

comercio de Cambio Negro de ci

mente, conseguindo lesar diver-sos

empreiteiros e construtores que'

lhes adiantavam dinheiro para que'
lhes oonsegu issem o cimento que'

necessitavam. OIbtinha o acusado

a confiança de suas vitimas, apre-
sentando-se rall1dado de primeiro>
,t,enente e mostcando-lhes doeu

mentes com o Limhre oficial da-

quele

�eg. im,ento,
que é aquarte

lado e Lorêna, S. Paulo, por'
êle pre nohí do não só no seu cdn

tendo orno "também nas assinatu-:
ras dei fiséal alministratívo e do'

almoxarífe, comprometendo as-

sim a administração militar, es-

pecialmente o Serviço de Enge-
nharia que aparecia, ora corno-

comprador de cimento ora corno

vendedor do mesmo depois de O"

haver adquirido 'por intermediOJl
da Coordenação. Em face e:x.posto'
e por determinação superior, fon

o ac.usado pr-êso nas proximida
des do "Sar Coringa", na Estação,
de M,adureira, no momento em:

que vestia irregularmente a farda�:

de J. o· tenente" sendo encontrada
em s!eu poder elevada .quantia em

dinheiro.
Silvio da Silva, a:ssim p.roceden

do, foi denundado pelo promotor',
Kruel pe Morais, da 3a Auditoria"
da '1 a Região Militar, pela falsi-·

ticação de documentos e pelo uso,:

indevido de insignias do põsto que�'

não llÍe pertence. O prooesso Iof.

concluso ao juiz Lima Tôrres, pa...
ra os fins de direito.

Onda
.

de morcegos
Pôrto Alegre, 22 (A: N.) - N,)

tícias procedentes de Passo Fundo,
informam que uma onda. de mor

cegos hematógraf·os está dizimando
os rebanhos nas zonas de- Peceguei
roo Três Lagoas ,e FaxinaI, sendo
que nos ,últimos dil;lS, em COllS.q

quência da ação mortífera de tais
morcegos, per,eceram

-

numerosos
animais. Os criadores daquelas zo
nas estão alarmados com o fato, o

qual .as,sume características de ver·
dadeiro flagelo.

tado anuncia que quatro couraça-

Dr. Roida-o ConsoDI- FI-Ime anti-
_

dos hritanicos serão desmantelados,
_

como obsoletos, e usados com fer-
Rua Felipe S�hmidt •. 2.1 --:- sob, extremista ro velho, além de sete cruzadore�

ReassumIu a cllDlca e outras uniqades menores.

I!0llywood, 22 (U. P.) - _A Fox
Os couraçados a serem desmante-esta apressando a ultrmaçao da

I
-" . "película anti-comunista "A cor,ti-

lados sao o Queen Ehzabeth, o

na de F·erro", com Dana Andrews "Valiant", o "Nelson" e o "Rod
e Gene Tierney. A pressa se expli- ney".
ca velo fato. de q_?e q,:alquer .

me- Diz o Almirantado que serão man-lhorla na sltuacao mternacIonal . ..'

possa acarretar· grandes prejuízos tIdos em serVIço ClIlC� coraçados
á esprêsa. dos mais modernos e que a redução
A filmagem de "A Cortina de agora resolvida "não chega a redu-

IFerro"
teve

iníCiO, pouco depois zir o poderio naval a um nivel in-
que o comitê congressional ThoITl"lS f

. .

'd 1 rinici-ou os processos de "Anti-Ame- enol', ao. eXIgI o para qU� ,?ue, ricanismo". I I emergencla que venha a surgIr •

Brevemente
Grandes � modernas ins
talaçõel> a serviço do au
tomobilismo.'

FRECHANDO •.•

Há dias o órgão udenista alargou reprimenda contra o

meu nobré amigo Osni Ortiga. ilustre vereador pessedlsta, Pdc-"lo fato de ,em determinada sessão, apresentar-s� _desarma ,0
da gravata: A crítica não procedia, face ao vel.ho rJfao.�le o.h�-,
bito não fazer o monge. Por sôbre isso, o Osm, à o�asIao, faZIa
inveja aos dema-is com sua belobrumelesC't camIsa esporte,
da melhor :seda. O epsódio passou... Ontem, ao darmos uma

"carga" no Osni recebemos, ele volta, esta p��üadfls ,. _

"O Diár'io se frequentasse a Assembleia, la encontra� la

um de seus m�ntor,es, o deputado Bulcão Viana, tambem sem

gravata. E camisa por camisa ....
"

! Não ouvimos o resLo ! Afmal não devemos apanhar dos
dois lados.

DELAMBERT

•

Guilherme Tal.

(Sob os auspicias da. LIVRARIA ROSA, rua Deodoro, 33

Florianópolis) .
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