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No Palaclo do. Calete, anle-nnlem, foi solenemente assinado o acêrdo ínterpartídaríe ..

Falaram, à ocasião, os srs. Artur Bernardes, pelo PR, José Américo" pela' UDN,
Nerêu Ramos, pelo PSD e o sr, general Gaspar Dutra, Presidente da República.

Sempre as mesmas. laticas
WASHINGTON, 23 (U. P,) - Vindo da Alemanha, chegou a esta

capital o governador militar' general Lucius Clay, que em suas prftnBi
ras declarações acusou os comunistas de utilizarem a situação alimen
tar dif'ici l na. Alemanha para fomentar desordens, Por isso, pedirá ao

Congresso que conceda maiores meios ao govêrno militar da Alemgnha.
permitindo aumentar as rações para os alemães. Espera poder aumeri-
'tal' brevemente h embarques de gêríeros para a Alemanha, pois uma

melhor alimentação permitirá aos alemães realizar mais trabalho pro
dutivo e assiro apressar a rehabilitação geral da Europa. .

-

Textualmente, Clay acrescentou: "Os comunistas não precisam de
muita coisa parà iniciar seu trabalho".

.

--" -

a lUJ8 ANTl'GO DUlUO DIiI IUNTA CA.TAlUlU

I'NJrletárlQ • .o. Gere.te. SIllNEI NOCETI - 'Dl:retor Dr. R UBENS DE ARRUDA' KAIÓS
Dintor •• "'ach Ao DAlU.8CENO DA SILVA

��,�, N.�OO�f�!!'�O�i���,�rr�pa," o seu ad-

I d N·
'" R ,oruegueses,

que foram .p_resos. e.
m vogado.

Pa.,'avra O sr. ereu" amos, no· ernando de Noronha e traztdos Dois navios ligeiros do Comando
ara esta capital, ficando recolhido Naval foram logo lançados em per-

,

ocôrdo 1-nterpor'61"dar I'"o .ao quartel do Derby, conseguiram seguição aos fugitivos. Um a�ião
J. evadir-se utilizando o mesmo barco da FAB alçou para localizar o "Sol-:

.Rio, 23 (A. N.) - Realizou-se 'senadores Góis Monteiro. Ivo d' intolerantes, mas, o grande ente que lhes serviu a fuga da Nonuega, briz". Ao mesmo tempo, o Coman-
sexta-feira ás 18 horas, no salão Aquino, Georgino Avelino, Hamii- moral que impõe .soma de, esforços Aviões da FAB da Base Aérea de .do Naval solicitava que o "des
nobre do Palacío do Catete, a &0- ton Nogueira e Sá Tinoco; os de- á conscléncía de todos os cidadãos.
�enidade de homologação do acôr- putados Samuel Duarte Jurací Ma- Após a borrasca que vergastou a

Recife e navios da Esquadra estão

I
troyer" "Baependi", ancorado em

do Inter-partídár+o, com que o P. galhães, Prado Kelly, Horácio,' Lá- náu do Estado, inundando-a, des- à procura do barco. , Natal, partisse a todo vapor, tam-
S. D. a U. D. N. e o PR se, compro- fel', Sousa Costa Acúrcio Tôres, mastreando-a ·e perturbando-lhe a Recife, 23 (A. N.) - Ao que tudo bém em perseguição dos fugitivos.
metem a colabor-ar estreítamente Deoclécio Duarte, Rui Santos, Mo- rota. - o dever de subsistir recla- indica, os "quislings" noruegueses. Noticias mais tarde divulgadas
com o govêrno, n9 sentido de ser ta Maia, Orístiano Machado e vá- ma que os ventos se amainem e os '

l'ed'orçada a unidade politica e ad- rios outros parlamentares das cor- vagalhões percam o ímpeto, po-
do "Solbriz" haviam planejado a aqui informavam que às '12 horas;

ministrativa do pais. rentes, ora unificadas pelo a�ôrdo., dendo os' dir-igentes reencetar a sua fuga com muita antecedência, um avião da FAB localizara o "Sol-
Todos os ministros de Estado Achavam-sé presentes também jornada dentro de serena compre- pois escreveram três cartas: uma -briz", seguindo para o ponto a toda

_
compareceram pessoalmente, sendo todos os auxidiáres dos gabinetes

I ensão que [ust ifioa esperança do para o comando Naval, outra para força os navios brasileiros.
que a cerimônia só teve inicio, com civil e militar da Presidência da pôr to e salvamento .

a chagada dos três lideres das agre- Repúhlica. A história das nossas institui
sniações partidárias ,pa.rti,cipantes A cerimônia terminou cerca das ções, nos últimos anos, registra tan
do ,acôrdo" os srs. Nereu 'Ramos, 19,15 horas e foi transmitida pára ta inquietação 'B tais sobressaltos
.Jos-e Aménco e Artur Bernardes, todo o pais pela Agência Nacional. que, em todos os espiritos, despon
os quais .precedendo os demais par, O DISCURSO DO PRESIDENTE tau a' convicção de .que, mais que
lamentares 'e autoridades presentes IDA /REPÚBLICA tudo, importa pacificar para po-
saudaram o general Euriço Gaspar Foi o seguinte .0 discurso profe- der realizar o nosso destino.
Dutra. rido pelo. presidente da República, Participei dêsse anseio nacional

O ato começou com o discurso do general Eurico Gaspar Dutra, ao e eleito presidente da Repúblíca,
deputado Artur Bernardes, presi- ser homologado o acôrdo inter-par- foi essa a minha preocupação pr-e-
dente do Partido !Republi'cano, se- tidário:

. dominante, desde. os :primeiros
guinde-se o do senador Néreu Ra- "Esta solenidade embora

�

sim- dias do meu governo.
mos, presidente- do HSD, e o do se- .,ples, tem um significado impar na Depois de outras e importantes
nadar José Américo de Almeida, I história republicana. A trégua par- considerações, assim concluiu o

V,residente �a UDN. Falo,; �.or ul- tidária, o des�r.mamento dos espirí- �r�_Eresidente Dutra, o seu discur-
timo o presidente da Repúblíça, tos, a paz politica devem substituir 80: --", i "

.

Entre .as pessoas presentes além, a. contenda permanente, a luta .este- "De minha parle, o ínterêsse de
ti,os ministros de Estado, estavam i rí! e o antagonismo militante. A nenhum Estado, ,regjão econômica
ü prefeito do Distrito Federal, se- Na,:ã:O não mais poderá ,ser ,0- jo- ou grupo soeial, deixará de ter" a

V
'

neral Angelo Mendes de Morais, os çuerle de facções 'desavindas, senão' atenta, consideração que merecer, amos. pela círcunstancía de seu govêrno

Sera-o revel·adas ,col·sas l·mnrevl·slas· ��.:e�:.l�se�l�a����I�,ca�g��a�W.da��.

'

p, democráticos e nacionais, ou não Washington, 23 (U. P.) - A

Ma-,
costas de Knox, entre a, bahia de

JOÃO PESSOA, 24 (A. N.) _ O general Adriano Mazza qUH orí- se filiarem a. nenhum. Ú Exeroicio rinha de Guerra informou que sua Burger e a Pequena América. Os
,enta a comiss�o de inquérito sôbre o incêndid do qúút(3l d' 150 lt. T. do govê,r!l0 Import.á �:O:a .const.an- expedição enviada ao Antártico,

comf·
tripulantes dos navios quebra-gelos

conoedeu, palpItante entrevista á imprensa, declarando q'ue_ é de toda Le ac1vertencIa de eqmhbrIO e um o propósito de traçar mapas dessa da marinha, que ancoraram naque
a COnv.enlenCIa manter em sigilli, por ,enquanto o que se tem feii o e (i permanente �onselho de sQ.�rleda- zona, encon.t_ron "uma d"as mais sin- Ia r_egião, informa_ram. que os navios
que 'Se tem ap_urado em torno desse..fato. "Sabemo-s que o sinistro foi de,. E ü ensejO que os brasIlel�os 1/ ,

obra de te.nrol'lstas, - acrescentou o general Mazza _ mas não sabemo" qUiseram conceder a BoncIdadaos guIares reglOes da terra . Despachos estao rodftados {le Ilhas rochosas,
se êsLes são comunistas ou não. Brevemente serão conhocidos os resn( de ma.tizes rlartidários, di,v'ersos, ao enviados pela expedição dizem que sem vege(ação, de extranha côr mar
tados finais das investigaçõ,es. Será um final novelesco. Vaí.s� {er �o- invés de ser um motivo de ansie- se trata de uma região na qual, por ron, e qUe a temperatura ali é re
:r.heG�iliel��v

. �� f�tos sElllsacIona-is, não só para ,ª Paraíba com�' pfu'H 3��_?f', P.9_d� _!Ut�,gl9. �9!±��f�1r _. !;}�, assim dizer, não hã gelo, mas sim lativamenle benigna, pois a média
todo o BrasJl , . - u'I?l1>e,ffcló ,1"'f" O I'\�t� "'ue aS'lm A' d

. .' .

,
.'

.

,_,.' ._ _ ., " �
. "
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"",' JU'<4. 'l''''A�, '1 b, abundancIa e pa1i$aros e que a e de um grau cenharado abaixo ele
, lerrrllIl:al]C�5 �centuou qU,e hav,era, sensaclOna.Is revelaçoes e �OF- ;x,peumentlí os homens e ,os part.I- I

'

, '" " 1 '.
"

s�s ImpreVIstas vao s·er T'evel��:::= COIsas ImpreVIstas qUi) devem ser (Iol(, M!11uHaneamente no 'exerclClÜ Ipesma provavelmente 1'5(! êstende zero. ,�,", ' ,

�hvulgadas para lições ,de civismo"': �:', ,-'- ,
.

'

, -, '
- .

:
-

!:;'i';�,.- t clu.sJunç�,es de govêrno e de Jiscali- por. centenas de QUH6inetros qua-

Neoados
-

hIais
.

dois recursos 1�;;Y[%t;��o�,,"t,;,���::;: d� :';��;I :J:f���;:���,:o�:,:�o��:a �::Mais frioRIO, g� (F' _ ' .
, , FALA o ,sR•.NIDItEU IR�I\,MO.s i plt0r�aa até agora, e fica diante ., as '

vimento ao>, .'1.. N.) -, Na s,essao de ontem_do T. S. E:, fOl negado pr 0.- F,oi O 'seguinte o discurso do 'St.' " Chicago, 23 (U. P.) - O serviço'
Santa CaJ.' �. recursos mt8'rpOS�os pela UI1l�O DemocEat�ca �aClona� de NereU Rarnos:

. A d f' d meteorológico advertiu q�e a- onda'l
4.a z.o.,.

. oclr�na, sobie as votaçoes das se?umtes secçoes .. 2�.. e 14. �a "A l'epresentação. pl'o'Q6fM'iYnal e esa a de frio, que varre nêste momento o
.Aa, 6. da 20. zona, .onde s·e alegava a quebra do SIgIlo do Votu.

foi, no Brasil, pOl'fiada 'tfêÍ1quista _ país em direção leste, será reforça�

'acel-Iam ai-lanças m-II-Ilares g����ft�'tLi��. �i���fi!-:à�8i����,;�l�i�� liberdade da corri a irrupção de massas de ar
, '

nacional de, t'riJiUJ;) � qual, por mais Atlanta 23 (U. P.) - O secretá- "intensam�nte" frias, vindas do

que a Ínalsi)'le'q\, eleu rumos, novos rio de Estado Marshall apelou no- Canadá. Com isso,' a onda d'e' frio,
e me]'hore'$_'! \rida politi.ca do pais, vamente para a nação, no sentido

deverá tornar-se a mais prolonga�
qu e, só el�oo.O, .começou de ter elei- de que aprove o plano ele recupera-

da do atual inverno.
ções vé'd'àdeiramente livres. ção da Europa afirmando que os

A eXl)eriênc.ia dos povos que de Estados Unidos 'procttram aliados -,

longa data adotam êsse dis<cutido na Eurl!P�:ociqenta! a fim de sal- O PTU no "artaz
sistema eleitoral, e a nossa propria var a ctVzlzzaçao octdental. , li '.I

observação afirmam inHudivelmen- 'Falando perante o Conselho Na- São Paulo, 23 (A. N.) - O sr.

te a tese de que 'a relpresentação etonal do Algodãq, o sr. Marshall�eJ.gon Fernandes distribuiu à im

prQ,porcionwl, tornada entre nós declarou que sena wna .loucura ,/
guinte comunicado: "O

preceito ,constitucional, tal o relê- pensar que os Estados UnuJ:os po� rensa o se
.

vo que s'e lhe quis dar, fl'aciona, dem se isolar dos negócios mundian·1 deputado Nelson Fernandes, preSI

fra1gmenta e divide a nação po]jti. A propósito, o S1'. Mm'shall disse �ex-I dente da Comissão executiva Esta

ca em parLidos tanto mais nume- ttwlrne!lte: "Precisaml!s de am'lgos I dual do PTBj devidamente reconhe
rosos quanto mais a b e r' tas e parttCnl(�rrnente arntgos qu::

p(1r-I"d
elo Diretório Nacional e re-

lilhem conosco a nossa vuao 01'- CI o p
e largas os posstbilidades le-

g.anizadora da sociedade e da im- gistrado no TRE, faz sabe.r qu_e, d.e
gais do seu advento. E porque os

multipli,ca cria para,êles 6p_ortuni- portância do individuo. A causa da conformidade com comUlllcaçao re-,

dades, se não imperativos ,de en- Uberdade não po.de te1' defensore'S. cebida da' Comissão Execntiva Na

lendiment6 ou a,côrdo po;[itícos so- em excesso. P'qr �sso mesmo de�em . '1 tão com seus direitQs par-
b t d I t "perrnanece1' znürnarnent'e ,u,nzdos c:o��, es

.

' e' MI'-re u o nos par amen os para que
para ,o sett esfô1'ço colelivo . hdanos suspensos, �s .srs. Jos

, .

se 1,):1>es não gastem ou desperdicem .

liet, José Pedroso_ Junwr' e EuzebIo,
as forças construtivas em h1tas

d B I -

sem conteudo patriótico de pura O rei- a eiglcb Rocha Filho.

demagogia, de irritante persbnalis- SR
mo ,ou de indis:farçadas finalidades Genebra,23 (U. P.) - Fontes bem NEGA AUTORIDADE AO '.

eleitorais. . ,informadas dizem que provàvelmen- NELSON FERNANDES
!De evi,ctência que ê&s,es entendi- te será publicado amanhã em

mentos, a que os devotos de fran-
Bruxelas �m comunicado oficial sô- São Pa�]10,. :3, (�. N.) - O de��

cezias denominam corajosamente
bre a SI'tllaça-o do rei Leopoldo, re- tado Jose MIllet FIlho nega au!on-

éoalições, não podem olvidar o im-
1 F d

perativo da manutenç,ão disürimi- lativamente' ao trono belga. Ao que ,dade ao sr. Ne san. ernan es para

nada das unidades partidárias, 'consta, o primeiro ministro belga distribuir o.comul1l�ado entregue a

instrumentos insubstituiveis e in-
Paul Henri Spaak conferenciou nes- imprensa, da manel:a como o fez,

diSlpensáveis á viela democrática da
ta CI'dade' com' o rei Leopoldo, antes, acrescentando que esse documento

nação porque só os par lidos de J 'd d 1 lar
, Conclue na 3a p!g. da partida deste para �isbôa. está destitm o . e qua quer va. .

I H. 10.noIno XXXIV I f'orfan6polis--Sãbadp, 24 de Jtneiro de 1948

A

Desmascarando Moscou
WASHINGTON, 23 (U. P.) - A publicação dos documentos secre

tos navais germâniros veio lançar mais luz sôbre a cooperação germa
no- soviética. Tais documentos, que se encontram nos arquivos navais
dos Estados Unidos, contêm notas sôbre as conferências entre o cornan

qants em chele da marinha germânica e Hitler.
Uma daquelas notas, datada do dia dez de outubro de 1939, anun-'

ciava.: "Os russos ofereceram a baía situada a leste de Murmansk co
mo base. Isto será investigado". A mesma nota acrescentava que um

cruzador, auxiliar germáníoo estava sendo equipado em Murrnansk. Ou
tra nota informava: "Os russos colocaram à nossa disposição LIma bem
situada base a oste de Murmansk. Um navio-oficina deverá ser locali
zado naquela base". Esta última nota datava do dia 16 de outubro de
1939.

morar no 'polo sul

Paris, 23 (U. P.) - Um porta-voz
do Ministro das Relações Exterio·
res anunciou qlle a Bélgica, Holan*
da e Luxemburgo acordaram em

preliminar sôbre a concretização, de
alianças militares e'econômcias com

a Grã-Bretanha e a França. Disse
o informante que os pactos terão

por mod.elo a aliança militar anglo
francesa firmada em Muninark, em

março do ano passado.
Um comunicado emitido pelo go

vênia francês a respeito diz:

"A. vinte e sete de fevereiro do
ano passado, o chanceler Georges
Bidault, ao informar a Ass,embIéia
Nacional sôbre a terminação das

conversações franco-illglêsas sô
bre o tratado de Dunquerque, ma

nifestou a intenção de desenvolver
as relações da França com seus, �i
zinhos imediatos, em consequêncià
de um intercâmbio de opiniões 'sÔ
bre êste assunto; entre os go'vêrhos
francês, britânico, e representa1ites
franceses em Bruxelas, Haya, e Lu

xemburgo, atuando de acôrdb com

As causas d al seus coleg3{i britânicos, propuseram. ..... ontem aos fninislros de Relações

explos,ão Exteriores dÓs três paiséS interessa-
dos que estudassem os 'méios paraSavana (Illinois, EE. UU.) ,.23 (U.
realizar essa proposta!>.P.) - Péritos do Exército estão re-

volvendo os escombros do depósito O citado porta-voz d.o''<'Quai D'Or-
, de minas anti-tanques nesta cidade say" disse que os govêrnos referi

procurando d.escobrir 'as causas da dos respüuderam favorávelmente à

tremenda explosão que abalou uma sugestão. AcrescentOlÍ que nãó' fo

área de 777.000 quilômetros quadra- ram postas restrições aos pactos
dos em três Estados. Tratava-se dum que serão negociados e declarou

dos maiores d.epósitos de munições que a França era partidária de que

do l�undo, cuja deflagração provÚ'" fossem niilitares e econômicos, na

cou Ontem à noite um verdad'ei'roj forma de uma 'série de pactos bi-Ia-

terremoto, lera'is.
I........ "l:::;.._-'
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Informações uteí»
Borario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
'Expresso São Uistóvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 00-

_ 'Expresso Brusquense - Brusque .
raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16.30 horas.
Auto-Vlaçâo Catartnense - Joinvile

- 6 horas.

Auto-viação Catarinense - CuriUba
- 5 horas.
Rodoviãria Sul-Brasil - Põrto Alegre

- 3 horas.
'

Rapido Sul-Brasileiro - Jolnvile -

ás 5 e 14 horas.
TERÇA-FEIRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale
gre -- 6 horas.
,Auto-Viaçãlo Catarinense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - Tubarão

R
- 6 horas.

ASSINATU A8 E:l<pres·so São Cristóvão _ Laguna -

Na Capital 7 horas.

b. • c. • • • • • • • • Crt ..... Emp�sa Glória - Laguna - 7"h
__ & "'... ,. e 6% horas.
_ rtl • ', - • • • 'V'.," Expresso Brusquense _ Brusque -

rrt ire .... ', . Cr' II.IM 16 horas.
'''''� .•. _ . . . . . . • . Cr' .... Auto-Viação ttajaí - Itajaí - 15 ho-

llta.r. ayqlBo .. Cr' '.'_ ra�ápido Sul Brasileiro _ Joinvile - às
No Interior 5 e 14 horas.

!la. . . . . . . . . . • . Crt 1"." QUARTA-FERA
Auto-Víação Catar-ínerise

haeetr. .. - ... ' - Crt ",too - 5 horas.
....... II Au'to-Viação Catarinense

Trime8tre ... •• ,04t _ 6 horas.

Rbero aval80 ., c':-' .... Auto-Viação Cata-rinense Laguna

I
- 6.30 horas.

..t.elo. mediante e••tnlt. 5 �áfld�o��;.Brasileiro
- Joinvile - às

. Expresso São. Cristovão - Laguna -

7 horas, "
.

El"presOO Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho-

nL ,

Expresso Brusquense -

No�ento- 16.30 horas. A SEMENTE" V V'Z
Rodoviária SuL Brasil _ Pôrto egre

- argas z a

- 3 horas. Romance - Coleção Eros Editôra
QUINT.f\_·FEIRA .....

Auto--Viação Ca'arinense POrto P1-mneteu - São Paulo, 1947.
Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 hor$.
A llto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catal'inense - Tubarão
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6.30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

3 Sábado - Farmácia Da Fé _
7 ho'ra,s. '

Em:prêsa Glóri'\ - Laguna - 6 1/2
Rua Felipe Schmidt. e 7 1/2 horas.

4 Domin!!o _ FarmáCia Da Fé _ Expresso Brusquense - Brusque --

� 16 horas.

Rua Felipe Schmidt. Auto-Viação Itaja! - ltaja! - 15 ho-

F
.

M d
raso

10 Sábado - armacia o erna Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

R J
-

p' t 5 e 14 horas.
- ua oao lO O. Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

11 Domingo Farmácia Moderna - 6 horas.

- Rua João Pinto. I SEXTA·FEIRA

17 S· b d F
..

S t A
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

a a o _ armaCIa an o n- '"- 3 horas.

tônio _ Rua João Pinto. Auto-Viação Cata'rinense Curitiba
,

- 5 horas.
18 Domingo - Farmácia Santo An- Auto-Viação Catarinense - Joinvile

tônio _ RUla João Pinto.
- 6 horas.

Autõ-Viação CaJtarinense - LaID.J.Ila
24 Sábado - Farmácia Catarinen- - 6,30 horas.

Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajaf - Itaja! � 15 ho

ras.

E:K1presso Brusquen-se
16 horas.
Rápido Sul BraJsileiro - Jolnvile -

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - Curitiba

1

l o ESTADO
a.... e Oficifl&l l rua loa.

Púrto L 5

D....tor: RUBENS A. RAMOS
PnJrletirio • Dlr.-s.na"

SIDNEI NOCETI
Dlret6r de �a�I.:

.. DAMASCENO DA SILVA
Clsele de Palina�lo:

I'&ANCISCO LAMAlQtm
Cllef. tIe ':.preale:

'OAQI"iM CABRAl· DA SILT.I
Ravresentante:
A. S. LARA

a.. Senador Dantas, 48 - ..
andu

'I'el· 12-1124 - Rio 4e Ja.elr.
RAUL CASAMAYOR

.� 'elipe' de Oliveira, II -
8� andar

TeL Z·'873 - São Put.

o. .ripnaia. me".. ai"
...blíeados, não ••rle

devolYidOll.
a t1ireçio não se reap•••
..biliza pelos eoneefto.
.mftid.oA nos arti�OII

&BIIlna.�

farmácias de plantão
1 Quinta-feira (feriado) -' Far

mácia Esperança - Rua Conselhei-

ro Maf.a.
.

se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia Catari
nense - Rua Trajano.

O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita á
rua João Pinto.

Tem dinheil'o ?
Muito ou Pouco. Não importaI

O leitor deseja. obter ,uma.

reJ;!.�ã. mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó··

cios ao Crediário KNOT, á rm
João Pinto n. 5,' que, e:qL com

binação com Q Esc:ritório Imo
biliário A. L. ALVES o em

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

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de,

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

c,•. CATAR,INENSl
OE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

Funcionário p,úblico
Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário ou remuu:era

ção poderás deixar para .tua
f8Jmilia,. um peculio até Cr$
30.000,0'0.
Inscreve-te

�eneí'i�ente.
na Associação

"- __ �"""""'__�c.L.._Jl-.".I!ti�

a vma DOS· LIVROS
UM PLANO MARSHALL PARA �

AMÉRICA LATINA

Columbus. Ohio, .

-

(U. P.) - O

ex-ministro 'do Exterior do México,.
Ezequiel Padilla propôs que "o pla
no de Marshall tivesse aplicação
também na recuperação da Améri-
ca Latina. Padilha fez ontem á noi

te uma conferência na 'Universida

de do Estado de Ohio. Advertiu ele

que a Russia já conseguiu a maior-
.

expansão territorial dos tempos mo

dernos e as ramificações do partido
comunista atingem a 65 nações _

Acrescentou que os países' latino-
.americanos são pobres de recursos, ,

por causa de "um sistema econômi-
co colonial. E afirmou ainda que as:'

democracias americanas não forem'

contempladas com um plano de re-'

cuperação, o comunismo poderá.
sentar pé firmemente 'neste Hemis-

fério.

Joinvlle

(Sob os auspicios da LlV�ARIA ROSA. à rua Deodoro. 33-

Florianópolis ).
RETROSPECTO LITERMtIO DE 1947

Foi dos mais importantes, também, o programa de realizações da

Livraria José Olympio Editora, em 1947,. no que se refere aos livros
de 'autores estrangeiros. Obras das mais notaveis, quer antigas quer
modernas foram apresentadas em excelentes traduções, abrangendo os

generos mais diversos como por exemplo o romance, a biografia, as

memórias, livos de divurlgação científica, etc. Vamos pois enumerar

algumas das obras mais importantes editadas em 1947 pela Livraria
José Olympio, Na Coleção Memórias, Diários, Confissões, aparecerem
os seguintes livros: MEMóRIA DE GOETHE, tradução de Osório Bor
ba»Ó. AVEN,!\URAS DE MARK TWAIN, tradução de Oswaldo Marques,
MEMóRIAS DE ALEXANDRE DUMAS, tradução de Raquel de Queirnz.
MEMóRIAS DE CASANOVA, 40 e 50 volumes; traduzidos respectiva
mente por Alvaro Gonçalves e Wilson Lousada. HISTóRIAS DE MINHA

VIDA, 5° e último volume, traduzido por Gulnara Lobato de Moraes Pe
reira, das memórias de George Sand. Entre os romances, destacarernos:
NIETOl'OHKA NIEZVANOVA, de Dostoiewski, em tradução de Costa
Neves: ARCO DO TRIUNFO, de Erich Maria Remarque, traduzido por
Wanda de Castro. CAPITÃO DE CASTELA, de Samuel Shellabarger
traduzido por Lia Cavalcanti. ANTES DO POR DO SOL, de Elízabeth
Howard, traduzido por Wanda de Castro. O GENERAL DO REI, de Da
fhne du Maurier, traduzido por Lia Cavalcanti. ANOS DE TERNURA e

DAMA DOS CRAVOS, de A. J. Cronin e mais as reedições de TR:li)S A1\10-
RES e A CIDADELA,- do mesmo autor. AS LIGAÇõES PERIGOSAS, de
Choderlos de Laclos, tradução de Osório Borba. RETRATO DE UM CA
SAMENTO de Pearl Buck, ·em tradução de Lúcia Benedetti. O MORRO
DO VENTO UIVANTE, romance de Emily Bronte, que em Dezembro
corrente completou o 10 centenário dr sua publicaçâo na Inglaterra.
traduzido por Raquel de Queiroz. A SINGULAR HISTóRIA DE RO:.\1.E

H�NKS, de Joseph Stanley Pennell, traduzido por Solena Benevides
VI�na. LIV�OS divesos : �ULHER IMORTAL. biografia de famosa pio
nsn-a americana, por Irving Stone, 'em tradução de Raquel de Queiroz.
DISRAELI E CLADSTONE, por D. C. Sornerwell. COLEÇÃO MENINA E
MOÇA, apresentando. o� mais dilíoiosos e encantadores romances para
p,? adolescentes hrasileiras, e a unica no seu genero existente no Bra-
811. DO FTJ�DO DA NOITE, 3a edição do famoso livro de Jan Valt in.
u� dos maior-es suces:sos da livrar-ia ,tá registrados no Brasil. OS ALE
MAES, de Em!1 Ludwig, 2a edição. OS HORMONJOS NA REPRODUnÃO
HUMANA, por George W. Co_rn�r. IMITAÇÃO DE CRISTO, 3a ecl(ção
desse maravilhoso guia do cristã o, traduzido pelo Padre Leonel Franca
S. J._CIúME, romance de René Albert Guzman. 8a. edição Traducão de
Castao _9ruls. OS JUDE�S, por Paul Claudel, Jacques Maritain e outros.
rr:ra<_1uçao de .J�rge de LII�a. DIREITOS DO HOMEM, por Jacques \'f::1-
rItall�. 2a. edição. Traduçao de Afranio Coutinho. VOCÊ E A HEHEDI ..
TARIEDADE, por Amran Scheinf.eld 2a. edição. ';

.

Curitiba

Joinvile

Curitiba

Joinvile

Brusqtie

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHe1ro

às i} e J9 horas.
- 6 hQras.

Joinvile -

....................................... li V'

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

- 6 ho'ras.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
EJq)resso Brusquense - .9rusque

14 boras.
Auto·Viação Itaja! - Itaja! - 13 ho·

raso

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

e 7 1/2 horas.

Viação aérea",�!a
SEGUNDA-FEIRA

Varig - 10.40 hora,s - Norte.
Real S. A. - ás 16 hora,s - Norte.

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 hnras.
Rea,l S. A. - 11.30 horas - Sul.
Pa11air - 9.5'0 horas - Norte.

TEiRÇA·FEIRA
Varig -:- 12.30 ho-ras - Sul.
'Panai!!' - 13,0.7 horas - 'Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA-FEJRA

Cruzeiro do Sul 11.00 horas -

Norte.
Real S. A. - ás 16· horas - Norte.

Varig - '12.30 horas' - Sul.
Real S. A, - 11,30 horas - Sul.

QUI'NTA·F"ElliA
Panai,r - 12.17 hora.s - Sul.
Panair - 9,50 horas - No'rte.
Varig - 11.4-0 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15.30 hOT3JS - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1'0.00 hs. - NQrte.

SEX'I1A·FEliRA
.

Varig - 11.40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7.30 horas - Sul.
Cruzei'ro do Sul - 7.20 hs. - Norte.
Panair - 13.07 horas - Sul.

SÁBM)O
Cruzeiro do Sul - 10.00 hs. - Norte.
Varig - 12.30 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

.)OIDNGO
Pa'nair - 13,07 horas - Sul.
P<,'nair - 9.50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 11,00. hs. - Sul.

Rádio-Técnico
A Eletro-Técniea e st

â

neces··

aitando , com urgenci a I de um

técnico para consertar râdios..

Paga bom ordenado, mas exige",
competencis.

.

Tratar na mesma, à rua 'I'ra-:

[ano , 25.
................... •••••••••• -r"

FERIDAS. REUMATISMO E �
PLACAS SIFILITICASe,.:.:

Elixir de Nogueira'�
Medicação Iluxilicar no trotamento:

da .iflli.

Café Otto traduz qualidade!>
Peça-o 00 seu fornecedor.

DA OPINIÃO DE H00VJi:IH.

E N TIS T A WASI-HNG'DON,' lu. J:l.) - (J""
. ex-pr,esidente HeI'bert Hoover pe-"

Dr. Mario Dà Campora' diu ao Congresso que não compro-'

Em "A Semente", um de seus _ Cirurgião dentista meLa os Estados Uudos - nem mes--

mo moralmente - com um prügra-
mais céle.bres e discutidos roman- Atende exclusixamente com ma de re,cuperação eur,olPéia de-'

ces, .formula Vargas Vila, coin tuna hora marcado quatro anos e aconselJhou a redu';-'

originalidade e vigor, os eteDllos e·Ruo Trajano ne 25 __ Sob. ção dos 6.800.000.00 de dólares, pa

relevantes problemas do amor e da' FJorianóp'olis ra os primeiros 15 meses no t.Plano'
Marshall. O ex,presidente, em do-'

desoend-ência 'h�]lInana., . '�IDiariamente doa 9 às 12, e cumento enviado á 'Comissão de '

8rubemos que �1ro e o ser que das 14 às 17 horas Relações Exteri,ore-s do Denado, en.-

r,enuncia ao aDfor; êsse inefável. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
,dossou o 'auxilio externo "até O'

sentimento conLinua dominando FRAQUEZAS EM GERAL ponto em que não debilite nossa

VI N ·própria economia e assim d,estrua.·
despóticamente os corações, com H O C R E O S O T AD O as possibilidades de recuperação dOI
tanta veemência e intensidade co-I- «SILVEIRA» mundo". Recomendou Hoover que·
mo nos albores humanos. Mas, em . ...•... ,o Plano Marshall seja diri.gido por:

tI' ca desc ndA c· t d s M .,. I
uma comissão· bi-particlária e que_'

sê�es' huma:�-scn �:m�emHáo r:l�it�S agllco erreno. aLé três bilhões de dólare� em ali--
mentos, carvão, adulbos e al,godão-.. "

uniões estéreis, em uns pais'es mais 'Vende-Ie 6timo terreno ne.ta sejam classificados claramente cO'-�

que noutros; nUIl}0ro'sos lares on- Capital. com 8x33 m ••.• pronto pa-
mo "pl'esentes"� p?is_ os e:nIlrés!i-

de nio ressoam alegres risadas ra edificação . mos sem garantIas n:1O serao e nao),

infantis' jardins particula:res o,nde Tratar Jlª Avenidg RiQ BrancQ' pQç!'eQ\ ser r�e..m');lQlsadosl' --,

-.' A. • A • _

,n. 80,' I N.o entanto" declaro'ü Hodvêi' qúe .

<lo .fl6onha, _,..

a �lIef0ga l�fan,ºla nao
, •••••-::- ;, .••••.•.•••••• 0 •••••••• '.0 custo .l?ara o ,15 primeiros meses

brmca .. ,
._" ... !i ....Ii, ._l161� a·""'-

O TESOURO do auxJ!IO sera eqUIvalente a um I

"A 5em-êIi.tê, ébillbém nas suas Da instrução 'está ao alc-aÍloe onus de "nove biliões de dólares.",

páginas vi!brantes rica's de concei- de todos. Dá esse tesouro ao teu q�I�ndo somados com os outros ReI"'-
,
_

. amigo analfabeto, l-evando-o a um
nlIos sollmtados antes do PBano;'

tos, de olbs,ervacoes sagaz·es, de Marslhall ".
curso de alfabetização no Grupo

amor e de dor, uma ohama I que Escolar São José, na Escola lndus- Indéllg'ou Hoover se os Estadog;:

Vangas Vila tomou da própria rea- lrial de Flori'anópolis ou na Cate. Uni,dos, já atingidos pela inflação'

Iídade, analisando, cons-cienciosa- dral Metropolitana. 'e pela esca��es, poderão suportar

t t· t d','
• . •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. um novo esforço sem 'mergulharem I

�en e seus pro algo�I� as, repro u- na depressão. Ao mes,mo ,tempo,.
zmdo. de modo admll'av,el Roma, a

ALVARO MILLElv DA sugeriu ,que, como. condição 'para o

magnifica, e a Paris .libertina e
SILVEIRA auxilio, cada pais procurasse' ll.UI.·

boêmia onde transcorre a ação.
ADVOGADO dono das restrições á livre inicía'-

MARIO CLIMACO DA SILVA

I
Uva ". Propôs também o ex-<presi-

"tA Semente" foi primorosamen- 'JONTADOR dente uma união ec-onômica das,
te traduzida por Líbero Rangel de Causa. Civel. e Comerciai. zonas norL-e-:mwri1canas, britanicai

Andrad.e e ,pUiblicada pela Editôra I Contratol I Dis��ato., etc .-serviço.1
e francesa da Alemanha.

,

Prometeu de São Paul'o' ,em suai
de Contahlhdade em geral. Ain'mOLl o ex-presIdenLe que.-

eXlcelente' «'Cal -

E ,: Caixa Po.tol. 105 Florian6polie "mesmo um com�)romisso moral.
eçao ros. Santa Catarina para um programa de quatro anos·:

..-_._-_.JO.- _
- "".-.-.-.-.._-.- _ _ -.-.. -..-.-"" não é prudente. Não podenlos im-'

Uot·versl-dade para Extranget-ros .pôr idéias a outros povos s-ot.bera-·
n-o,s e devemos conservar nossa li-·

P
berrlade.._ para pôr têrmo aos nossos:'

.

em erug'l'a ,(llall"a) esforoos, '-&t(.m l'cC-l'iminaçào" . .Fi-
nalizando. ,s1.l:geriu que o aUXIlio á.:

Le'Va-�e a'O conhecimen'to dos inter'essados que no Consulado Ge- China, Aleman'l\a, Japão
,

e C.oréIa'

ral da ItalJa para os Estados de Paraná e San'ta Ca'tarina, à Rua Mare.. sejam incluidos no Plano Marsüall.

chal Deodoro n. 2'0 - Curitiba - pode-se tomar visao dos_ programas
••..............................

dos cursos que serão desenvolvidos pela SERRARIA DELAMBERT
UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA

.

FONES 1.199 e 1.479
nos seguintes periodos: EÇO
de 10 de Abril a 30 de junho

QUANTIDADE CERTA E PR
'

de 10 de julho a 30 de 'Setembro úNICO

de 1° de Outubro a 23 de Dezembro. • ••.•. , •..•................. _. u'

«12 de Agoslo»
AVIS'O

A Diretoria do Clube «12 de Agosto» a,visa a

seus associados,· que as mesas para -atender o Serviço
de Bar, serão dispostas no salão da biblioteca. nos

três bailes â fantasia, que se realizarão nos' dias
7, 8 e la de fevereiro .

Preierindo-o
,
acompanhando

esi,á,
a moda.

Clube
OCULOS

Quem acbon�
ESCJuecido num banco do jardim

dentro de uma caixa preta. Pede-'
.e entregar ne.ta redação.
.

, "

SENHORITA!
A ultim'a creação em refri

gerante é a Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

A DIRETORIA

..------..----------------..----�------------....------.

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO--Programa para o mês de Janeiro
HOJE SOIRÉE' CARNAVALESCA� iNíCIO ÀS 22 .HORAS.

_A DIRETORIA DO CLUBE "12 'DE AGôS TO" REALIZARÁ NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À
·:,cOM INíCIO ÀS' 22 HORAS E NO DIA 9 VESPERAL INFANTIL� DAS 16 ÀS 20 HORAS.

( ,

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES, NA SECRETARIA DO CLUBE, A CONTAR DO DIA 2.
-.....-....._ -----_,.-._-_._.- -.", __.-_._._ _._._-•.�._._._ _.•-.-�-•.•.",._- -.__._••••-.-.-_-.-•._._._.••", ,._-..-.-_-_-_-_-.-_- -_,. ,..._,._,._._�- e.._._-_._-_._._ _-_ -_-_-_,..-.. -_••- ._-.- _••._-_..._.,. _-.-_-. _.•••.•- •._._._,. .J'f

(A. palavra do ....
Conclusão

programas definidos, com organí
zação e disciplina, realizam erfici
entemente a necessária "transfor
mação das vontades individuais
isoladas em vontade coletiva". Os Iinterôsses superiores que legíti-

-dernos, entre ÇlS pessoas que mam êsses entendimentos são os

�.!)onstam de seu cadastro so-1
mesmos que desaconselham a estã-I,-ciet. gnação partidária no que tange ao

A
.

.

d
- idea lismo construtor que deve ani-

.

s pessoas q�e aIn a. nao
mar as formações politicas demo-

,.halam preenchido o coupon cráticas que a soberania popular
"que diariamente publicamos definiu.

�f!Joderão faze-lo agora, habi
litando-se, assim, a concorre-

;,:;ram a tão iniereeeente inicia
tiva realizada sob o patroci
.nio da LIVRARIA ROSA, à
J/lJaoddro n. 33, nesta Capital,

Continua O ESTADO fazen
-do distribuições di! valiosos li-
-vros. inclusive romancas mo-

.� 1,

;

JORGE DAUX
e

DORlES DAUX
participam aos seus pa
rentes e pessoas ami�
o nascimento de seu

';1
filhinho Jorge Daux. Fi�

;�; lho, ocorrido dia 20 do
"I

corrente, na Materni-
dade de Florianópolis.

MARIO DAVID MOURA
e SENHORA

participam aos parentes
e peSSQas de suas rela
ções, o nascimento de
sua filhinha Tâma,

ocorrido na Casa de
Saude em 14-1-48

tO,
�----------------�

POLYPHENOL

Brisighelli
Missa de 3 mêses

t
Maria das Dores Lisbôa Brisighelli, e suas filhas
Romilda e Sonia Beatriz, convidam a todos os paren
tes e

pess.
oas de suas relações para assistirem à .missade 3 meses que mandam rezar por alma de seu sau

doso esposo e pai UBALDO BRISIGHELLI, na Igreia
da Ordem 3.a de São Francisco, no dia 28 do cor'

rente, quarta-feira, às 7 horas. Desde ift antecipam seus

agradecimentos a todos que comparecerem a êste ato de
piedade cristã.

Muitas. felicidades pc.lo' nascímen
to de seu filhinho!

O Crédito,Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00

Ubaldo
mensais.

CARNAVAL

BICICLETAS
GRAM-LUXO

SUPER-LEVES'
Vende-se duas novas

modelo para homem e

para eenhora, 'Peso 10 k .

Farol eletrico 'completo
mudança de 4 veloci
dades. Tratar com o sr.

ROSE - La Porta Hotel,

FA,NTASIA�

Pa�abens !

com:

Barbara STANWYCK - Van HE
FLIN - Lizabeth SCOTT e apre
sentando: KIRK DOUGLAS.

No Programa:
Acy Cabral Teive 1) - O Esporte em Marcha

Nos dias 8, 9 e 10 de Fevereiro Nac, Imp. Filmes.
próximo, se comemorará, festiva- 2) - A' Raposa e o Pato - Dese-
mente, o Carnaval de 1948!... O nho Colorido.
carioca, esse povo quente e aman- 3) - Fox Airplan News - 'Atua-
te dos f'olguêdos carnavalescos, des- Iídades .

de há rriuito já vem se divertindo' Preços: _ Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00.
ao sôm das marchas e sambas para _ ás 7,30 - Cr$ 6,00 único •

o carnaval deste ano, tudo fazendo "Imp. 14 anos".
crer que ele terá mais uma bôa opor- IMPERIAL - Hoje ás 4,30 horas
tunidade de demonstrar o seu gôsto _ Programa ZIG-ZAG _

pelas coisas tradicionais da nossa 1) - ITAPERUNA DE HOJE..-
terra. Nac. lmp. Filmes,
Aqui, em Florianópolis, a capital. 2) _ Dentes de Aço - Short

catarinense, já houve grandes dias Colorido.
de carnaval. "Brinca quem Póde" 3) _ Dias de Isca e Caniço - De-
- "Filhos' dá Lua" - ."Tira-Mão" senho.
- "Bororós" 'e muitos outros hló- 4) _ Futebol A�erciano - Short
cos de carnaval, desfilaram pelas Esportivó.

.

nosas ruas principais, numa de- 5) _ A Raposa e o Pato - De-
monstração de bom humor, distra- senho Colorido.
ção e alegria. 6) _ Ratões em Perigo _ Dese-
Mas, veio a guérra, e tudo foi nho Colorido.

peiorando ... O Carnaval quasí mor- 7) _ A Voz d.o Mundo - Atua-
reu. " Passados, porém, aqueles lidades.
anos de verdadeira calamidade, o 8) _ O Cão de ·Fila - Desenho
povo Brasileiro voltou a pensar nas Colorido.
folias carnavalescas, e... o Car- 9) _ Joe E. Brown - o Bôca Lar
naval da Vitória foi o primeiro pas- ga _ na sua mais hilariante comé
so para a' ressureíçâo dessas festas dia:
populares ...
Coube, mais uma vez, aos cario-

cas, a iniciativa. .Compositores, mú
sicos, cantores e cantoras, regionais,
orquestras, estações de rádio, jor
nais e o próprio govêrno," tomam

parte na preparação do Carnaval de
1948.
Tudo fáz crer que teremos este

ano, o maior Carnaval de todos os

tempos.
Convêm, pois, que também os fIo

rionopolitanos contribuam para a

maior difusão do carnaval brasilei-
ro. - É preciso que os Clubes, os

grêmios, as associações esportivas e

o povo, em geral, colabore exponta
ne�mente para que o nosso carnaval
não seja registado, apenas, nos Clu-

bes de danças. É preciso que' haja,
também, o carnaval de rua, aliás, o
mais àgradável e divertido ..•
Aí estão as marchas e sambas car

navalescos .. � Só está faltando .mes

mo a bôa vontade da nossa mocida

de para que se realizem corsos car

navalescos, blócos e cordões, pro

porcionando a gente da capital

ca-,tarinense .dias alégres, n�i�es �i�er
tidas e pItorescas... nOltes tIpIca
mente brasileiras, como ·são às noi

tes de carnaval. ..
Apelamos, d,éssa maneira para o

espirito alégre da nossa gente lllOÇat.
certos de que saberão relembrar'

aos habitantes desta Ilha Verde,
aqueles dias de Carnaval que fica

ram, apenas na imaginação, restan-
do de tud.o, um pouco de. saudade ...

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

o Partído Social Democrático
tem sempre como determinantes de

Isua ação as irrecusáveis responsa
bilidades que lhe advieram da jor
nada cívica de 2 de dezembro.
E porque não as esquece, antes

as reexamina constantemente, é
que, pela minha voz desde quando ��������������

ANIVERSÁRIOS: v. excia. me falou pela primeira felicidade e bem 'estar do povo. Os
, véz no assunto, lhe declarou, em que no poder não se encontram:ERMELINDO PAZ DE CORDOVA têrrnos insofismáveis que se os en- sabem, do seu turno, que a hora

Transcorre hoje a data natalícia tendimentos entre &s correntes dramática que o mundo e com êle
..do nosso coestaduano Sr. Ermelin- democráticas eram para�ervir á o Brasil atravessa, lhes envolve a

d P Nação e não aos homens, e se pos- atividade politica em obrigações:",. o az de Córdova, telegrafista do f ilidsibilitassem êles maiores aCI 1 a- tamlbém maiores para com a Nação."Telégrafo Nacional, chefiando atual- des á obra construtiva do govêrno, O dever de fisealização que é a
j.. rmente a Agência Postal Telegráfica não haveria por que lhe não desse própria razão de ser das minorias

....de Biguaçú, êle, o Partido So:cial Democrático, ou oposições constitucionais, não
O aniversariante, que é talvez ô pleno assentimento e leal coopera- impede a colaboração no que res-

ção, pei te ao interêsse real de coletivi-;"profissional mais antigo de sua A hora que o Brasil está vivendo, dade 'e do país.
·,classe no Estado, pois já conta trin- parte que é dum mundo sacudido É êste, por sem duvida, o alto
;'ta e nove' anos de serviço, foi ga- por inquietações sociais e por difi- pensamento 'que preside a esta 80-

.}lardoado ano passado com mais uma culdades econômicas, financeiras e lenidade e é com êle que" o Parti
..

romocãc t d -Ihe sid transmi- IPolit�cas, re:cla�a de seus homens do Social Democrático r�ssaJlvado o
. � �". o,

. �n o. o publicos elevação de pensamento 'e. seu programa, entra mais uma vez
'inlda a noticia diretamente por te- claridade .de 'espírito público. I de trabalhar, em entendimento cor
.:legrama do Diretor Geral do De- Os que estão no poder, porque: dial com as correntes democráticas
ipartamento Nacional dos Correios e preferidos d� sob�rania. popular, I para que facilitada a ação do go-

"Telégrafos que o felicitou. sabem que dIa a dia mais se lhes

I' yerr:o,. �e aperfeiçoem as nossas
'. '. acrescem e aumentam as respon- instltuíções e os nossos costumes

x x x sabi lidades porque mais complexos políticos, e melhor se assegure á
FAZEM Ai�OS HOJE: na sua interdependência interna- Nação a tranquilidade e a paz so-

Menina Neusa Maria da Silva, fi- cional, os problemas básicos e fun-' cial de que há mister para o tra-
·:�lha do Sr. Raul Tito da Silva. damentais para o desenvolvimento balho tranquilo de sua gente e pa

do país e maiores as exigências de ra o seu engrandecimento".Senhora Diná Dendonça Govaerd,
,,·,espôsa do sr. Emanuel Gevaerd, Di

.

-retora do G. E. Silveira de Souza.

Menina Rose Marie da Paz, filha
".do sr. Eugênio Lázaro Cidade, 2°

.ec.sarg. da P. Militar.
Senhorita Iná Maria de Souza, fi

-!\lha do sr; José Zeferino de Souza,
j-Professora.

Senhor Tadeu Szpogasiz, funcio

,;mádo do firma Hoepcke.
Senhor Manoel Florentino Macha

,,,,,do, coletor Federal em Imbituba.
Menina Sônia Maria Côrte, filha

x x x
"do sr, Ivo Bandeira Corte.

Senhonita - Eudoquia André
Atherino, aux, do Tribunal de Con
·'tas.

-

Prim�iro prêmio
Segundo prem10
Terceiro prêmio
Milhar do lo prêm�o
l.V1ilhar do 20 prêmio
Milhar da 30 prêmio
Centena do 1° prêmio

•. - , ..

DC'zena do lo prêmio
Direta 91
Inversa 19
Cam um �equeno dispendio de 10 cruzeiros por mês o

possuidor de um titulo do PLANO MÉRCANTIL está habilitado:
a) - participar de 3 sorteios realizados pelas últimas

extrações da Loteriá Federal.
.

b) - entrar imediatamente na posse do Prêmio, cons.

tituído (:or móveis, mercadorias e utilidades 9 sua escolha:
c) - ter garantido o reembolso final das mensalidades

pagas, acrescidas de 20%,
d) - no caso de falecimento ocorrído depois do l° ano

de inscrição, estando o titUlO em dia, as mensalidades serão
restituidas aos herdeiros.

!:'O Desinfetante da atualidade lnspetoria Geral: A,!: João Pessoa - 103 - 8.° �nd. salas 817/819
'Terror dO!l microbio�, acha-. Cur1tIbQ, Eltado do Para�a
se a venda nesta praça. ,

VIstO:
.. Inspeto� Geral -. J. Pavan -: D1retor Gere�te -

'. "Pedi'doB a J. Mar·tina & [Dr.
LUCldlO !-. FIlho - �lscal do Gove.rno - ArmenIo Cruz

,':Silva: Rtla Pedro Soares 51 Duetor Tesoureiro - AntonIO O. Negro
Caixa Postol,n°. 332 O PROXIMO SORTEIO REAlIZAR-SE·A em 31 de Janeiro de 1941

Parabens!
Muitas. felicidades pelo nascimen

to de seu filhinho!

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da

manhã.
SAlDAS. DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

SEGURANcroo LIR LIDft.
Rua do Rosario, 104 - 30 andar Tel. 23883.
Endereço TelegTafíco: "ISEGULAR" - RIO

Resultado do Sorteio realizado pela Eltrilção da Loteria
Federal de 31 de Dezembro de ISft7. de acõrdo com o

Decreto-Lei B.O 7.S30, de 3-S- 1S,.5
LOTERIA FEDERAL

l,a Premio l1.49! �.e Premio 27.338' 3.0 Premio 25.638
4.0 Premio 20.676
Plano Mercantil

81.491
81338
65638
f .491
7.338
5.638
491

•

ODEON - Hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Elegantes

O 'TEMPO NÃO APAGA

CASANOVA EM APUROS
com:

June Havoc.
10) - 2c e 3° Episódios de
O SERTÃO DESAPARECIDO

(Naufragados na Ilha !la Arca de
Noé)

com CLYDE BEATTY. •

- Preço: - Cr$ 3,oq único.

"Imp. 10 (DEZ) anos".
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

- Sessão Popular -
-1_

CASANOVA EM·APUROS
com:

Joe E. Brown -' o bôca larga .

e - JUNE HAVOC.
-II-:

A MOÉDA TRÁGICA
com:

George MONTGOMERY - Nancy,
GUILD e Fritz KORTNER.

_HI-
O SERTÃO DESAPARECIDQ

(Nauf�agados na Ilha da Arca de

Noé)
com CLYDE BEATTY,
2° e 3° Episódios.
No Programa:

ITAPERUNA DE HOJE

·Preço: - 3,00 (único).
"Imp. 14 anos".

- Nac.

,
.

Maquina de escrever
Compra-s.e urna plJrtatil>

Tratar nesta redaç'So.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tenís Clube

LIRA TEN-I8 -t-LURE-·-·· -DIA 25 -_- DOMINGO, ••. SOIR-ÉE MIGNON AS 20,3,{) -HORA.S. CARNAVAL ••
' GRANDIOSOS BAILES·

CARNAVALESCOS NOS DI�S 7, 9 E 10 DE FEVEREIRO, COM INICIO ÀS 22 HORAS .. DIA 8, 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.

Clube Doze de Agosto
CARNAVAL DE 1948

A Diretoria do Clube 12 de. Agôsto realizará em sua séde, bailes á
ram firmados, no Rio de Janeiro, fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, 8 e

acôrdos aéreos entre o Brasil, dei
10 de Fevereiro, _respectiv.amente, sábado domingo e te�ça-feil'a, r,c3er- S. H. I. - Inform de Haia que

'Um lado e de outro a Dinamarca vando o dia 9, segunda-feiravpara uma vesperal infantil, das 16 as 20 a Holanda ocupa o terceiro lugar
, .

. , horas.
a Noruega e a .suécia, que possú- VENDA DE MESAS _ Os preços para a venda' d:e' �e��s 'n��;e'ra� entre os países que se entregam à

em uma companhia de navegação, das, com direito a quatro cadeiras, obedecendo a disposição constante construção naval. Em 30 de setem-

aérea a Scandinavian Air Lines da planta exposta na séde do Clube, serão as seguintes : bro de 1947, havia 3.969.000 tonela-

(,SAIS), que faz o serviço entre os (�al�o de dança) Assinatura para todos os bailes C�$ 100,0� das brutas el� construção em todo

it
.

di R' d J
( a ao do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ 70,00

lo mundo A Holanda sezue em or-
,capI aIS escan. mavas - 10 e a- (Para a vesperal infantil não haverá reserva de mesa)

-

'.. ," _

neiro i '_ Montevidéu-Buenos Aires No próximo dia 2 de F-evereiro, das 17 ás 19 horas na séde SOCÍ;l i dem de ímportancía, a Gra-Breta-
_ via Gênebra e Lisbôa. ÊS.tes acor- serão vendidas as ,m�esa;s,. observando-se rigorosatnent� a ordem de I nha e Suécia está colocada pouco

d f 'S"'S tori
- chegada dos senhores SaCIaS. acima da França.os ICOTh erem a 1'lJ au orrzaçao, pa- A compra de mesa só poderá ser efeluada pelo próprio sócio· ou

ra transportar os passageiros desti- pessôa de sua família, sendo que em nenhum caso uma só pessôa pode- v . .. . .

nados ao Brasil, {}U dêle procedentes rá adquirir mais de uma mesa.

para qualquer outro pais compre- DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sócios quites com a

endido em seu Itinerário. Tesoura�ia, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos pala
Secretaria, convites espectais para os bailes carnavalescos deste ano.

A apresentação desse convite torna-se obrigatória no ato da en ..

I I
trada, na séde,. por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des-
tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada •••••.•• •••••.•••. • •••••••

Dr. li�dolFo A. G. festa. Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da-
rá direito a entrada do sócio ,e de sua família. NESSE PARTICULAR l'l,

t DIRETORIA AGIRA COM O MAXIMO RIGOR.'

!:.
Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão eX

pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a
'I'esourar-ia, requerer ao Presidente, para pessôas ou famílias de SLlaS
relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou
cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos

1-
Assinatura para todas as festas crs 300,00
Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150.00

.

.

A venda de INGRES?OS a pessôas não pertencentes ao quadro �o
cial do Clube e que estejam de 'passagem 1"01' esta cidade, cessará im
preterivelmente ás 19 horas do dia da realização de cada festa.

_..- -..._.. CRIANÇAS - De acôrdo com as comfmioações, é terminantemente
"GRATID,\ÜDOS JUDEUS PEr:õ' proíbida a entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das �o

AUXÍLIO SUFJCO' horas nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro.

Estocolmo (Via aérea): _ "Osl de 1����,etaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de 'Janeiro

judeus do mundo se lembrarão do A DIRETORIA
auxilio' da Suécia por ser, aliás, o

primeiro ato humanitário e concre

to realizado por qualquer pais ime

diatamente depois da guerra" diz o

'iPresidente do "World Jewish Con

gress", (Congresso Mundial de Ju

deus), Dr. Stephen Wise, no New

York Times.

ACóRIDOS AÉREOS FIRlMADOS EN
l1RE O BRASIL E OS PAmE:::;

ESCA!NDINAVOS.
Estocolmo (Via' aéreaj : - Fo-

Pereira
Advogado e Contabilista
Con8tituição de .oeiedadell.
Pleno. contabeia •• Organizo
gõel - Parecere. e .erviçol

correlato•.
Ruo Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Dal 17 hora. em diante,

I
I
,

Menciono a- intervenção sueca

em 'favor dos judeus húngaros,
"que teve como resultado uma mo

dificação da legislação anti-semita
1Il!Ü' país", e o trabalho ali realizado

por Raoul Wallé'nbel'g'. Cita tam

bém numerosos exemplos de as

sistência econômica ,e de auxí lios

graças aos quais "sob.r�am
milhares de pessoas que, de outra

maneira, teriam sido assassinadas.
Os judeus do mundo guardarão,

a,grad-ecidos, a J.emibrança da com

preensão, da ,generosidade e do au

xilio dEr que foram al'Vo por pal'
te das autoridades suecas".',
. . . . .. . .

I Oportunidade, Grand.' companhia catari'
: nens., que ••tá aumentando

leu quadro d.' funcionarios.
preciaa d ..

'

due. (2) pesaoa.
.de ambo. o. lexo•.

lnformaçõel à Rue Viloonde
de Ouro Preto 13. do. 9 à.

. 12 • do. 14 à.. 17 horCl8.

Ilten"a-o ..
O proprieta�ioli \I da Sapatarza

O RAPIDO à Rua Ioêo Pinto,
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos avi.a 001 .eu. frequea•• e amigo.
CASAS, para pronta entrega. - Para maiores escla-recimentos dir-igir-se

\

'Jue mudou-a. para o rneamo rua.

ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt ,(Edificio I
c.nexo à Tinturaria Guarony, on-

Am 'li ,N t)
_ '. de e.pera c preferencia que' todoll

e a e o . )
eempre lhe di.penlleram.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL·
Avisa aos seus portadores de titulos já integralísados ou sorteados

A HOLANDA OCUPA O TERCEIRO
LUGAR ENTRE OS PAíSES·

CONSTRUTORES DE

NAVIOS

CIA CATARINENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

Base Aérea de
Florianópolis

AV1S0
O Comandante, do Destacamento

da Base Aérea de Florianópolis
comunica aos candidatos á fnatri
cula na Escola de Aérorráutica, que
foram tódos reprovados no ,exame

de Seleção realizado no dia 17 do

corrente, no, Quartel desta Unida
de.
Destacamento de Base Aérea de

Florianópolis, 20-1-1948.-

Arv Lopes Buono

Asp, Av. RC - AJUDANTE DO
DESTAGAME.J\1'fiO.

Cia.· Continental de ·Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em 1.9U·
INCJ!;NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES ��SSOAI8

Capital Realizado e Res'ervas Cr$ 0.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,::10
SÉDE (Rio de .Janeiro) STJCURSAL (São Paulo)

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 10° aud.
Teleg. "CONTINENTAL" T,eleg. "CONTAL"

AGÊNCIAS:
BELÉM: - FORTALEZA - RECIFE _ MACEIó - ARACAJÚ -

SALVADOR _ CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS _

RIO GRANDE.
Comissários de Avarias nas Pi'incipais Cidades do País e do Exte

rior.
Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida

de' de FLORIANóPOLIS -com a nomeação- de s-eus Agentes Gerais Se
nho.res.

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

AV I 50

MINLSTÉThIO DA A8RONAUTICA
Quinta Zona Aérea 1DESTAüA-MENl'O DE BASE _!\.ÉREA
DE FLORIANóPOL.1S
Edital de Conco1'1'ência

I - O Comandante do Des,tc. da

Base Aér,ea de Florianópolis, devi
damente autorizado pelo Exmo.
Snr. Ministro. da Aeronáutica, faz

público, para conhecimento dos in

teressados, que se acha alberta, a

partir da presente data, a inscri

ção á
_

eoncorrrência para a venda
de um carro Ford modêlo 19110, N.

43.17.1,2, motôr de 8 cilindros, 85

HP, 'que se encontra em bom esta

do de conservação e funcionamen
to.
II - O encerramento .clar-se-á no

dia 5 de FevereIro de 1948 ás 14,00
horas, devendo as inscrioões serem

dirig'idas ao Bnr. Comandante do

Destacamento, devidamente seladas
e assinadas.

•...... - . . . . . .. . .. , , III - A aher,tura das propostas
UMA FELIZ COINCIDÊNCIA. será procedida no, dia 7 de Fe-ve-
Estocolmo (Via aérea): - Em r'eiro de 1948 ás 14,00 horas, na

19H, quando se encontrava nO presença dos interessados, na Se
'campo de concentração ,de Ausch- cl'etaria do Destacamento.
witz, o engenheiro polonês, Henrik IV - O carro em apreço poderá
Wosk, foi separado de sua filha s'er :visto em frenLe ao Trapiche
Ester, 'que tinha na ocasião 11 anos (Mira mar), diariamente das 14,00
,e que lhe foi arrebatada pelas ale- ás 16 30 horas.
mães. Desde então, sua vida não De�tacamenLo de Base Aérea' de
Iteve :mais do que um objetivo:

en-I Florla,nópolis, 20 de Janeiro dep
..

t'
••

d E t d tA
,contrar Ester. O Sr. Wosk chegou 19/18. enl enCISrl8 O s a v Iá Suécia em um ?OS primeiros

I (a.) Nelson Asdrubal Carpes -
J

AVISO
Ma�sportes de ex-prlSlonelros, ar· Cap. Av. Ohefe dos Serviços. De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co-

gamzados pela Cruz Vermelha. . • . . . . • • • • •• •.•.......•••• .

d
.

t d t R t· _·t t
'S d' d

mérclO e pro utores III er,essa os que es a epar Iça0 acel a propos as
ueca, epolS a guerra, e; em se- O melhor prelente para .eu fi- f

.

t d SORGO
'd f" t· h d CRE''''I para orneClmen o e .

gm a, .começou a azer lllves iga- I o, é uma co erneta do ,;, _

FI" I 18 d D' b d 1947
.ções, mas sem resultado algum. Já TO MUTUO PREDIAL,

< o,rlanopo s, e ezem ro e .

l1avia perdido ,quase tôda a 'espe-
•...........................

,
r"

rança, quando um dia,. há ,pouco EnvIe ao seu amigo dlstaJl�
tempo, descobriu de repente sua um número da _revist;' O VA

filha em uma fo1.og-rafia· da Cihega- LE DO ITAJAt, edição de�U

da á Alemanha dus judeus do cada a Florianópolis, e a8sh� ,

,"�odus". Logo O'bt-eve a confir- estará contribrundo para

mação d'e que se ,tratava, com efel- maior difusão cultural

,to, de sua filha e agora espera Lor- jfl nossa �l'l".
nar a reunil;-se a ela muito breve, Para as pessoas de fino
,depoi.s de tr�s longos anos' do in- paladar Café Otto é
,quelação.

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA}
TODOS 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 CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

IVO C6RTE
Sub-Diretor Ind. Iut.

liem par.

QUER E ELECiAHC!A 1VESTlR·SE COM CONFORTO
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

.

......
I

OARNAVAL DE 19'í8
Serão realizados por ústa olube

em sua séde social, nos dias 7, 9

-e 10, respectivamente, sábado. se

gunda e terça-feira, grandiosos'
bailes à fantasia, com início às 22

horas. N() domingo, dia 8, haverá
uma vesperal infantil das 1G as

20 horas.
Reserva de mesas - As IT',eSaS

serão reservadas a partir das 14

horas do dia 31 do corrente mês,
na séde. social do Lira. )� ·,�briga
tória a apresentação UI) talão dó>

mês de fevereiro, para o que c,

sr. cobrador estará presente para
esse fim.

Preço das mesas:. Assinatura

para os três bailes Cr$ 100,00.
'Para a vesperal infantil não

haverá mesa reservada.
A compra de mesa só poderá

ser efetuada pelo próprio sócío

ou pessôa de sua familia.
O clube não distribuirá convi

,te. Para as, pessoas em trânsito
nesta capital a Sooretaria do Lira:
a critério da Diretoria, e sob a

responsabilidade de um sócio, ex

pedirá ingressos, mediante o paga
menta de uma anuidade, isto e';
Cr$ 2/10,00.
A venda de ingressos será pro

cedida até ás 18 horas do dia Ih

realização de cada baile, pela Se

cretaria do clube.
Não será permitida a permanén

pia de menores de 14 anos, depoís
das 20 horas nos bailes dos dias 7"
9 e 10.
Para o necessário controle poc

parte da Diretoria �solicita-tSe dos

S1'S. sócios o obsequio de apresen
tarem o talão de quitação ref�

rente ao mês de fevereiro, na en

trada, ao porteiro.
Epolis., em 17 de janeiro de

1948.
A DIRETORIA

Armandp d'Acampora e ,

Senhora
participam 00_ parentu •

nmigoll o ne.cimento de .ue

filhinha VERA-LUOIA
Maternidade. 19 -1-948

Aloisio Machado
e

Maria da Conceição
Fernandes

participam co. porent.. e

pena0. de SUB. r.loçóe. o

.eu contrato d. co.emento.
ocorrido no die 18 de jeneiro
de 1948. '

S'erraria Delambert
Quantidade eerta e pre90 uaico:

Metro Cubico CR$ 75,00
FONES 1199 e 1479

..oooo oo '"

Se ricos quereis ficar
De modo raei! e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

LENHA'
Peça pelo telefone 719

Pronta entreg'a
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

I
' �-:� �

Proprietario '

OSWALDO DUARTE

CASA MISCELANEA di.tri�
buidora dOI Rádios R. Coi A
Vi.ctor. Válvulas �e Dilca ••
Rua Conselheiro Maha
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No dia 26 de novembro ultimo o

':;povo britanico abriu os jornais de
-rnanhâ e leu com grande interesse
-e orgulho que 24 horas antes o

-chefe de esquadrilha James Lomas
da RAF, pilotando um avião de pro

}Julsão a játo tipo Gloster Meteor
IV fizera um vôo de Turnhouse,
'perto de Edimburgo a Bovingdon
.nas proximidades de. Londres, uma

-distância de 504 km, em 30 minutos
�25 segundos; isto é, uma velocidade
.média de 994 .krns por hora. Este
.aviâo pertence a uma esquadrilha
-ede caças, e o piloto é do corpo cen

·Jtral de pilotos de caça da RAF. O
'vôo foi feito a uns 7.500ms. de al-
1:itude com um vento de cauda de

;aproximadamente 130 kms horá
:rios.

Segundo o Ministério da Aero
:náutica Britanica, o vôo foi reali
zado a fim de ver de quanto se po
dia exceder o "record" anterior de

<fi57,8 kms por hora, que o chefe de

-esquadr ilha Gillan estabeleceu em

'�938, voando de Turnhouse a Nor
-tholt num aparelho Hurr-icane. O
'''record'' mundial de velocidade
-passou para os Estados Unidos em

.agosto de 1947, quando um avião

'Douglas Skystreak da Marinha
'norte-americana alcançou a velocí
.dade de 1030 krns, por hora.

Um dos segredos dos progressos
'brttanicos com o sistema de jato
'propulsão, desde o primeiro avião
-de caça Gloster experimental, foi
'a produção de uma liga especial
-z-csistcnte ao calor e apropriada
'para as pás da tribuna a gás, por
..que tais pás têm que girar á extra

-ordinár-ia velocidade de quinze mil

rotação por minuto, atingindo. a

<temper-atura de rubro-branco, Foi

'_por isso que durante vários anos

'fracassaram todas as tentativas pa
-ra construir uma turbina a gás,
'visto que não se conhecia nenhum
':material que resistisse satisfatória
'mente, a tais condições. Este pro
':blema, de grande importancia na

'Juta para conservar a super-ioridade
aérea britanica durante a guerra,
"foi solucionado com o aperfeiçoa
::mento em 1941, da série de ligas
NIMONIC de crornoniquel. !

O Serviço Brasileiro da BBC es-

,,·tá irradiando todas as terças-feiras, .'\0 I'Al1LO. DRASIL
______________________________________J

:ás 20 horas, uma série Intitulada
_ _ _ , ' <,_"

ASAS BRITANICAS, por' Colston A.proxlme-se mais de 8ev� S! ricos quereis ficar ACORDO COMERCIAL ENTRE A 80 ti OPORTUN"ID4DI1,'Shepherd, em que trata dos ultimos amigos e parentes envíand« De modo fácil e legal I HOLANDA E A FRANÇA" li.
'1)rogressos da indústria aeronáu- -Ihes um número da revista. (, .Faaei hoje uma Iascriçãe S. H. I. Inform de Haia que para quem tem muito
'itica da Grã-Bretanha. t VALE DO ITAJA1, edIção d& No Credito Mutuo Predial

\
o acôrdo comercial assinado entre OU' pOUCO dinheiro
a Holanda e a França, permite que Deseja empregar bem seu

• • .... ••••••• ••••••
a França compre na Holanda le- capital a juros eompensadorea'. • ••• ••••• •• •••• ! gumes de inverno a preços do mer- de 8, 10 ou 12 por cento?• • j cado holandês, mais o custo de Procure hoje mesmo o

'.

Credl·to ·Iu·tuo·" Pre-dl-al
.!transportes e exportação que .... Departamento 'Imobiliário de

,'. • : 30.000.00 kilos, Há procura no mer- CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãc
• ..

'

cado frances de repolho, cenou- Pinto n? 5 (anexo a redação
'. e Iras, couve de Bruxelas e kohlrahi. de "O Estado" ), que tra-

.• el' '0' "C·r·e;d·.:t·o· 'M'., '0' '�r'e'd'l:a';,' o'��;�_. balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIARIC

.••. A tradiçã.o de seriedade em Clube de Sorteios, de mercaqorias agora com ! : �ian��·n�e';:lhB::c�:��:iO.o pr::l��$ A. L. ALVES, firma espe-'
,

novos planos adaptados cí legislação em vigor IS!' ; 5,00 men.al..
' cíallzada com vários anos de

• _I' ,

'. . .. pratica no ramo, poderá ate..

• • ESTÃO EXPONDO NA HOLANDA reeer-lhe a máxima garantia.
.·0 O

.

DOIS PINTORES INDONÉSIOS �'eficiência nos negócios que
� Distribue 20 %

em premios .1 s. H. r. - Inform de Haia que lhes forem conttados..
� � expuseram recentemente seus tra- , ....•.....•

•� .• balhos nas salas do Museu Muni- FunciOlÍlários Públicos, Esta-

Íltu-'.IlmGute 1 de 1'111$ 5.000AOO, 5 de "r$ 6�'O,OO e
I

A cipal daquela cidade, pintores in- duais e MunIncipais, do mais11f,f' 1:1 II U \1f > U" .. donésios, Agoes Dáaya e OUo Djaya. graduado ao mais modesto ser-

e t:: de "r$ 250 ..00 .. A inauguração da exposição com- vídor público; inscrevei-vos na
, ':oe tJ U � ., pareceu o profeito do distrito. As.sociac;ão Beneficente e esta-

� ., i • • • • • • • • • . •• •••••••••••• •• reis preparando um peculio pa-

• O V v'or dos premios aumenta de 'acordo com cei voes PRECISA C0L;\BORAI ��.��.s.s.�.f.��.��� ..

<. . o crescimento da arrecadação 8 r na CampanM Pro Relia- TINTURARIA�
€f) , • _I belecimenlo da Saude d. Só a "CRUZEIRO" Tira...

•••••••••••••••••••••••• Lázaro. dentes, 44:

Dr. (LARNO
.GALLETTI
AUVOGADO

G.

Crime fi cível
Con.tituição de Sociedadu

NATURALIZAçõES

�
TítulOll DeolC1l'at6rio. ,

;." Ellcrit. -- Praça 15 de Noy. 3�.

1
. l°. andar.

, Re.id. - Rua Tirodente. 47. I
.

Fo'NE •• 1468 i

O METEORO IV

.L

)

,

5'EJA SABIDO.�. COMPRE

Compre caminhões que transportarão as

suas cargas pelo mais baixo custo de

operação: Carrrirrlrões que trabalharão
mais sa t.isf'ator iamen te, num per iodo

de vida mais ·longo. COMPRE
caminhões DE SOTO. - Você pode
ter a cer-teza de que o magnifico
desempenho e a econorrria que
constatará quando comprar o

primeiro caminhão DE SOTO,
continuarão a comprovar-se

indefinidamen te - porque esses

caminhões são construidos
para funcionar melhor e

mais econorrricarnerrte, não

apenas nos pi-irneiros tempos,
mas a travêz de anos de'

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

mot.or , embraiagem,
transmissão, molas, bréqúes

"

e chassis, é desenhada e

construida pela,CHRYSLER
;.----- CORPo para dar melhor

serviço, maior
satisfação e

durabilidade.

De Soto
caMINHõES

DE
GRINDE

DURABILIDADE

A,

ASSISTENCIA DE SERViÇO
NA CAPITAL E POR. TODO O

E PEÇA,S
INTERIOR

*

�q)i4�@�
�1f&�mm$n®jf ,*,** * *
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Paula Ramos X Figueirense
o encontro amistoso de amanhã no campo da rua Bocaiuva

/ . '

Imprensa F. C., que no passado do, Acácio, Milton, Walmor, Parú Buenos Aires, 23 (U. P.) - Os
conquistou memoráveis triunfos, '-e Gentil, o Imprensa F. C. estamos I uruguaios ganharam, domingo úl
tendo mesmo sido Campeão da ex- � certos saberá cumprir uma traje-' timo, a "Copa América", na segua
tinta Liga de Amadores de Fute-,! tória brilhante em nosso "soccer".! da e última série de provas contra
bol, em 1939. Apuramos que o Imprensa pre-I os iates argentinos do Rio da Prata
Possuindo um conjunto de

.exce-j
tende pedir filiação á F. C. D., para em frente a Puerto Olivos.

lentes "players", destacando-se disputar o certame de amadores do
I

Os uruguaios tiveram 38 pontos
Iolando, Natalino, Botelho, Orlan- ano em curso. •

I
contra 34 dos Argentinos.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o aOC,AIUVA CONSEGUE EFCRC: S
,

Palestrando ôntem com o sr, A-I integrou o "scratch"

catarinense/ concurso de explêndido "pivot", que o dianteiro Arí, pertencente ao

gapito Veloso, destacado dirigente no Campeonato Brasileiro, venha a cujas atuações sempre mereceramf Avaí c o médio Pires do Fizueiren-
d B

.

d "O
' '"

o ocaiuva, � r,�p�rt�g�m o ser u� dos def�nsores d,o Bocaiuva., francos elogios. se, também se transferirão para o
Estado Esportivo , fOI mformada MUltO lucrara o Bocaiuva COm o Declarou-nos o nosso informante' Bocaiuva.
de que o clube da rua que lhe em-

presta o nome apresentar-se-á no

R
'

certame de profissionais do corren-

�� :n�az��.mUl�:";��f::��:�:�n���;I· eaparecera·
lhante.

' A nossa reportagem fOI ontem
, Vários jogadores de, qualidade já informada que entre os funcioná
estão nas cogitações do grêmio, sen-' rios da Imprensa Oficial do Estado
do quasi certo que o magnífico

I
se processa um movimento no sen

centro-médio Luiz, do Avai, que Já tido de fazer voltar á atividade o

.. -�.

Oficial f. C.o Imprensa

ARNOLDO SUAREZ'CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das i8 ás 22 horas. com hOM!

marcada, a cargo ne abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva i 7

Lanvada domingo, a pedra fundamental
do Estádio,Munl,cipal do RiQ de Janeiro
Domingo último, com a presença O Estádio Municipal compreenderá

das mais altas autoridades, civis, ainda modernas e completas insta

militares e esportivas, notando-se Iações ; serão instalados 32 grupos.
entre elas o sr. Nerêu Ramos, Vice- sanitários e igual número de ha

Presidente da República, \ foi Ian- res. A área coberta terá uma exten

çada a pedra fundamental do Está�' são de 150 metros quadrados e a

dio Municipal, onde, em 1950 será altura total será de 24 metros qua
realizado o Campeonato Mundial drados; a "marquise" de cobertu

de Futebol. I
ra atingirá todo o perímetro do
estádio e o limite de visibilidade

A lotação do Estádio MunicipaL calculado em 74 metros. O acesso
conforme os planos, é a seguinte:
Lotação total - 155. 250 pessoas;
Cadeiras cativas - 30.000; Cama
rotes de 5 lugares - 250; Lugares
com assento - 93.000; Lli'gares em

pé - 31.000; Tribuna de Honra,
com acesso por elevador, para
500 pessoas.

A Tribuna de Imprensa e Rádio
terá espaço para 20 cabines de
transmissão e área de 250 metros

quadrados.

BOGOTÁ E GUAIAQUIL QUEREM
VER O AMÉRICÁ

Rio, 23 (V. A.) - O Clube Des

portivo Milionários, de Bogotá, Co

lombia, vem mantendo entendimen
tos com o América, desta capital.
no sentido de promover uma sérte
de exibições da equipe do clube da
rua Campos Sales naquele país e

no Equador,
Em seu último despacho '

para
Bogotá, o América informa aceitar
as condições oferecidas pelos Milio
nários. Trata-se de realizar quatro
jogos em Bogotá outros quatro em

Guayaquil, cabendo ao América a

importância fixa de 1.000 dólares
ou sejam aproximadamente 19.000
cruzeiros por [ôgo. A excursão dos
rubros seria efetuada em feverei
ro vindouro.

VENCERAM OS VELEIROS
URUGUAIOS

..o Obras Píblicas F. C.' vnUa à íltividade
Segundo nos informaram vários ção pública o clube de futebol "O�' 1° Secretário

elementos da Diretoria de Obras! bras Públicas F. C.", que foi um Mendonça.
Públicas, acaba de ser reerguido dos filiados á extinta Liga de Ama-] 2° Secretário
pelos funcionários, dessa 'reparti-! dores de Futebol, tendo disputado Momm Azevedo.

NÃO HÁ PREÇO PARA O PASSE' os. certames de 1939 e 1940, �onse- ,1° Tesoure�ro
HELENO l guindo

as melhores colocaçoes. 2° Tesoureiro

R'
DE

.. d' A nova diretoria da agremiação, do da Luz.
10, 23 ,(V. A.) - A propósito e l eleita no dia '20 do corrente está. Técníco L> Antenor Borges.

noticias relativas á provável trans-) assim constituida:
'

Auxiliar Técnico _ Walmor Luz.
ferência de Heleno para o vasco,,' Presidente de Honra _ Dr Do- Orador _ Jairo Silveira de Ma-
assim falou Carlito Rocha: �ngos Emmerick Bezerra da 'Trin- tos.
- "Heleno está contratado atél dade.

"

Guarda Esporte
dezembro de 1949. O clube acha-sei Presidente _ Dr. Vitor da Luz Vieira.
plenamente satisfeito com êle, e, Fontes.
penso, êle está plenamente satisfeí- P id L

.

1° Vice- resr ente - Dr. ycio
to com o clube. Não houve, pois, Brandão Camargo.
nem há intenção de fixar preço pa- 20 Vice-Presidente _ Otávio Sil-
ra o passe de Heleno".

será feito por meio de rampas com

um desenvolvimento máximo de
230.000 .metros e rampas de 10%.
De acôrdo com os cálculos dos en

genheiros, o escoamento integral
do estádio poderá ser efetuad.o em
18 minutos. A obra' será equivalen
te a cerca de 43 edifícios de 8 pa
vimentos com área de 300 m2 por

pavimento. O volume de cimento
armado alcançará cêrca de ....••

45.000 m3.

veira.

David Gomes

Sra. Idatilia

Luiz Vieira.
Arnaldo Arnol-

Francisca

O "O Estado Espotivo", sempre
apto a apoiar as 'bôas iniciativas".
cumprimenta os novos diretores do
Obras Públicas F. C., augurando
lhes uma gestão feliz e prospera.

A PORTUGUESA DE ESPORTES

JO:e�:�:r�on�:'P::��. :'�NEI�!1 Provável, apresentação do ('.vaí
próxima semana jogará nesta capi-] r�, bem provável que os coniun- te i.nteressados na exibição do te

talo quadro bandeirante da Portu-' tos titulares do Avaí e do Palmeiras' tra-campeão catarinense, esperan-

guesa de Esportes, contra o Amé-,
pelejem amistosamente amanhã

do-se que as negociações entre os
rica e Atlético, e-:n Blumenau, no gramado dos al-

Essa visita dos "lusos" paulista-, vi-verdes. próceres dos dois clubes fiquem,

nos vem sendo aguardada com I Os blumen.auenses estão vivamen- concluidas hoje.

grande interesse pelos aficionados j
montanheses, em vista, principal-I
mente do triunfo que alcançaram
no Pacaembú, sôbre o Atlético Mi

neiro, há pouco tempo, por 3 x 1.

o cartel de vitorias do (onze» infanto-
iuvp.nil do Fluminense

, Dentre os conjuntos ínfanto-iuve-: tafogo, por 9 x o; o Brasil E. C.,
nis que vemos preliar nos grama-I por 4 xl; o Vasco, por 2 x 1 e

dos da várzea florianópolitana, há 3 x O; o Aventureiro, por 5 x 1; o

um que se destaca, quer pela bôa Vidal Ramos, por 2- x 1 e 3 xl; o

organização conjuntiva ou pelo al- Esperança por 4 x O, e o Horizonte
to valor combativo com que eníren- Azul, por 4 x 1.
ta, os seus antagonistas. Empatou com o América, por

É o "onze" do Fluminense F. Clu- 1 x 1, e o Brasil, por 2 x 2.

lhe, formado há alguns meses e que Sofreu duas derrotas frente ao

obedece á direção técnica do presí- Palmares, pelas contagens de 2 x

dente do clube, sr. João Bonatelli. O e 3 x O.
O Fluminense em sua curta exis- Realmente o cartel de vitórias

tência já disputou 21 jogos, dos do Fluminense é bem expressivo,
quais venceu 17 e empatou 2, per- como acima podemos verificar,
.dendo apenas 2 partidas. considerando-se que a maioria dos

Venceu o Limoense, porl x O; o [ogos foram disput-ados nos pró
Críspím Mira, por 4 xl; o Palmei- prios domínios dos adversários.
1l'as, por 3 x 1; o União por 4 x 3 Felicitamos os diretores e joga
e 4 x O; o América, por 7 J:C. 1 e dores da simpática agremiação, al-
7 x O; o Juventus, por 1 x O; o Bo= mejando-lhes novos triunfos.

RITZ - Hoje ás 4,30 e 7,30 horas
1° - Campos de Jordão _ Na

cional.
2° - O filme oficial de luta de

box para o campeonato de pesos
pesados:
JOE LOUIS X JOE WALCOTT
Round por round... lances espe

taculares e emocionantes.
3° - Nelson Eddy e Ilona Mas

sey - em:

BALALAIKA
Ond.e há mulheres... vinhos ...

e músicas ...
Censura LIVRE.

Preços: - ás 4,30 horas - Cr$
4,40 e 3,00 - ás 7;80 horas - Cr'j;
4,40 único.

ROXY _ Hoje ás 4,30 horas
1° - Brasil atualidades - Nacio

nal.
2° - Uma noite na Capital do

México - Short.
3° - Claudette Colbert e Warreu
William - em:

IMITAÇÃO DA VIDA
4° -

JOE LOUIS X JOE WALCOTT
5° - Final do seriado:

O RAIO DESTRUIDOR

ESPORTE CLUBE FIGUEIRA

Convocação para Assembléia Geral
Ordinária

De ordem do Sr. Presidente, tor
no público, que, no próximo dia 25

do corrente, domingo, às 10,00 ho

ras, será realizada no Clube 15 de

Outubro, uma reunião em caracter

acima epigrafado, objetivando sé

rios e importantissimos passos pa

ra a sociedade, bem como, demons

tração de contas., e outros tantos

assuntos de interêsse da sociedade,
como ainda, pré-estabelecimento da

data da próxima eleição.
Não havendo numero legal de

associados, será trinta minutos tar

dado� da hora marcada, levada a

efeito com qualquer número, os tra
balhos acima especificados, bem co

mo outros que porventura venham

a ser necessitados.
Saudações

Leovanir Lisbôa - 1° secretário.

Campeonato Sul
de Remo

o Brasil e o
-

amencano
Rio, 23 (V. A.) - O Campeonato selho Técnico, para resolver o as

Brasileiro e o Campeonato Sulame- sunto, sem duvida da mais alta im

ricano de Remo foram os assuntos portância, o sr. Correia Meyer cha

ventilados durante a sessão há dias mou a si a resolução do problema.
.realizada pelo Conselho Técnico de Procurará o presidente da C'. B. D.

, .Remo da C. B. D. as autoridades do govêrno ás quais
Com a presença do presidente da solicitará o apoio necessário para

entidade, foram estudados vários que, com o transporte das delega
pontos da questão inclusive o ções de alguns Estados para esta
-transporte das delegações, quer pa-' capital e da representação brasi-

-ra o certame nacional quer para o' leira para Montevidéu por ocasião
-continental. Posto a corrente das dos campeonatos não falte aos mes-

-diftculdades encontradas 'pelo Con- � mos o esperado brilho.

......w =catlllillllW{__ ce acau:

I
Reclamem

imediata-I,mente qualquer' irre-
gularidade na entrega
de seus iornaes.

--------

SNRS.
ASSINANTES

· ..

Se ricos quereis ficar
De modo facil e legal
Fe zei hoje uma inscrição
NO Credito Mut JO Predial
· / . ..

LENHA A DOMICILIO
QUANTIDADE CERTA E PREÇO

úNICO
FONES 1.199 e 1.479

•••• •• • • ••• • •• •• • lO' •••••••v ••••••

o VALE DO ITA.iA,l
Procurem na Agênela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
.

..
· .

Camisa." Gravata., Pifame.,
Meia. da. melhore••.�pdor. .me

ncres preço. 16 Da�CASA ,'MIS
CELANEA - RuaC. Mafra•

·
'

� . . . . . .. . . . . . .. . . . . . '
.

O "Colégio Barriga-"Vlerde'"

1
está C,o�struido o s�u majesto�
so prédio e necessíta de sua,

valiosa colaboração..
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fadas.ro Social do «O Estado»
Pedllmoe &OI DOUO& diatintoe leitorea, o oWQ1a1o • Jl'!'M'ucm.r _

-.oD abaixo • remete-lo 'nODa RMtçlo· lIIia ..�
wauto .mtN, o DOCIIIO avo eadutlfo ledM.

II � ...•. � .....•. v �

� a...u •.••••••••••• • D. II.... • •••••••••••• "

� : .

� (a) "1

� ou � •••••• ,� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

� .. PaI (mie) _ ••••••• 1(1 •••••••••••••••••••••••••• , ••••• ·0 ••••••

�••...•..........• � .

......... , � ; .

�adeoe�OII, Wabém,.� .. IlOtlclu ...........
_...toa • CMltru, de ....._ oa .. ,II.OU .,mi....

J DR. JrlA.RIO WENDHAUSBM
Clfnica médica de adultos

e crianças'
Consultório _. Trajano, 29

-

Telef. M. 769
.

Consulta das 4 ás 6 horaa
Residência:

Felipe Schmidt n. 38
Tel. 812

II. SAVAS LACEIOA
-�ca d. Ollloll
- 0Irr1d0I. Narlal - Ger.....
Pnlcrigl!io de lente. d.

contato,
R.iniciou lua clinico

Con.ultorio: Felipe Schmidt 8
Da. 10 àl 12 h•. e das

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418DI. A. SANTAELLA

�o pela Facul<la4e Na
I'I--.l d. Kecí1cina cUI Unt'l'eI'fi_
� .. DralU). Médico por COncul"
lIiQ (8 lIerv1ço Nã"cional de Doa

.�tai8.
·Ex interno dia santa

. di K1MerlcórdJa, " HoapttaJ
'. o do Rio 'na capital If..

dera1
l1I8ICA 'W��ts.ü 00:00.&8
- eouuItólrio: Edlffc10 .&mtIiI

NiETO
_ .... ftlipe Schm1d.t. COUUl_

IJU 11 'I 18 hOru' -
R.lid.neia:

Largo Benj·amin Conltant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
__ do Hospital de Oart....

de PIorlanópol1s
Allifiente da, Maternidade

.AIIIIIO.I. IomDIOA - DISTO'S<
� DA GESTAÇAO • DO

� PARTO
.

-u órgllOI intel'DOl, ..

1)1
- �éMe do corã'çAo í

""

da tlXo�!!e e dellUl18

IIl&ndulas intern&1I � ;& I

·I'BIOIrIIB&PIA - ELEC'I'ltOCÁJlo
....II.U'IA - MElI1AliOLISMO

4�,.c�"II."·"· BASAL ' ..
"

i'iiiiPí'" �ente c18I iS U

Dl. IOLDAO CONSOMJ
�tA GERAL - ALTA Ci
.mlStA _,,- .II0LlfI8T1ü ». ..

• •• lfKORA8 -'D PARTOII .•.•

�o pela Faculda<le áe 1IlM.!}.
eIUIa d.a Uniyersldade de � .

Ia., onde foi assistente por·· "..
.. Qca do Serviço C1r1lqr1oo ..

Pl"of. '&uplo CorreJa .IIIeto
� do estômago • Y!aa ,...
lI8n8, JntQtino8 del&'ado • lP'ouo,
fdrOlde, rins, pr6stata, bexltra.

&tairo, ovirloJ. e trompaa. V�
..... Iddrocele, vartze. • h....

OONSULTAS:
... • lU

..
" hora., l Itua �

�t, 21 (.alto. da cu. Pa
n1so). Tel. 1.t!88.

�NClA: Rua E·stev... �•.
IIJor. 17.; Tel. .II 'IM '

DI."-NEWTON D'AVILA
8aNiraíci.. .!.. f"!aa UrlnÂnu -
I)oequ doa 1ntutl.no.I. rito iii

1"���Ol=.!�
CO te 8b�",

�ap1a. ."'-" ID:tra ....�fill).
00UUlti: . Vrtor Meirele., :118.

.i.deI· diarJamente. lU 11,110 lu.
� fi tarde, das lft'-hl. em· d!laate

I
a.ld: V1dIa1 Ram.a., -., �

I
�,--..

..

.on.e _1qf'l__ ....�'<i�i;...
. '---II� LINS NEVFJ

Holistias de selÜlora
"

tioIuIlllt6r1o - Rua Jollo Pl1lto L ,
- Sobrado - Telefone 1.4.63,

li1ec1d6:ncla - Rua Sete de Setembro
- (J:d4ftc1o I. A. P. da Enlft)"

Telefone )(. 884

18 horu
....... Chamados a qulllfluer
!I!I4IM. blclUJl1n durante a nOlte.

..-uLTOBlO: Rua Vltor lIelreo

1118, 18. Pone '101.
.

.......OI.I.: ATenlda "Trem·
powsk1. 112. Pane ".. IL PAULO FONTES

CIm100 e operado'!'
CoIlnlt6i:1o: Rua < Vitor MelireIe., •

Telefone: l.oWI!
CoutItI:ti das 10 la 12 e dai 1t &li I'
�_�: Rua Blumenau. II

Telefon.: 1.528

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

FARMACIA ESPERANÇA
do FarJlUL�.tfeo NILO LAUS
Hoje e amanlll Hri • na· .ref_W.

ltnIrD aaeloilaÜ e ..r.....elru - H...e..'tlu -- Pufa.
•ariu - Air1lK.. •• .en.clt..

Gera....... uáta ....rYbda .. reeeUúrt. _iii...
..

"

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradelltes 4.\

LAVA e TINGE ROUPAS
,

Reforma chapeos
'Profissional tompetente - Servi�o rapido e garantido;
--------------------�.�----------------------------

V•. S. quer ·0 prGgresso da
;Jl()s�a Juventudel Dê-lhe ins,.
trn-:ão, e isto só se consegue
acompanhando os organizado.
res do' "Colégio Barriga-Ver,
,de" •

TEUS FIL�OS
aplaudirão te. resto,

quudo souberem que cola·
boraste pró Restabelechn..
to da Saade do Lúare.

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$

metro quadrado
500,QO o

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch s/a
,.

.

Rua João Pinto, 44-
\;

T",'egrama REINISGI1 Florianópolis

AlOORDO EN'IlRE o R]j}LNO UNIDO

E A ,ITÁLIA PARA A ABOLIÇÃO
IR!:IDOl'ImJOGA DE VISTOS EM PAS-

SAPiORTES
Cornunica�nos a embaixada:

A 6 de dezembro o Principal Se

cretário de .sua Magesla.de de Ne

gócios Exteriores e o Embaíxador
Italiano trocaram notas correspon
dentesia um" acôrdo entre o Reino
Unido e a Itália para a abolição re

ciproca de' vistos em
. passaportes

para cidadãos ítalianos que viagem
_

de qualquer p-onto para o Rein'o

·1.Unido e para suditos brítanícos que

viagem de qualquer lugar para a

Itália,
O acordo, que entrou em vigor a

10 d e janeiro de 1948, seguiu o pa
drã-o dos acordos já concluídos com

nove outros paises e contem a ad

vertência halbitual de que a isen-

DATILOGRAFIA
.li,

.

Correspondenda
Comerdal

Confere
Diploma

DIREClo:
Amélia }/l Pigon:i'

METODO:
Moderno e EflC:ientl

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

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

,

Movimentação com chequés
-

Banco do Dlstri'to Federa,1 S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000:,.000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00·

Trajano, 23 • FlorianópolisRua
ção da exigência do visto não isenta

os cidadãos italianos e os sudítos

V d O MINISTRO DA AGRICULTURA!
hritanícos que se ai:rijam respectí- en e-se DA HOLANDA APONTA A SITUA
va.mente ao Reino Unido e" á Itália

1" ótimos lotes de terrenos situa- çÃO DA FR:AN'ÇA E ADVERTE
da necessidade de obedecer as eIS

OS A·GR·ICULTORES HOLANDE•.dos à rua Delminda Silveira n. 261
e regulamentos brítanícos ,e ítalía- próximo à Penitenciária do Estado: O PERIGO DA IN
no" r-elativos á entta,da· no país SJi3S CONTRA

.

-

distante do centro" apenas 10, mi- .

- FLAÇ:ÁOresidência (temproáría ou perrna- nutos de ônibus, e servido velas li-

nerite) e emprego ou ocupacão de nhas da Trindade, Oemítérío e S. H. I. - Informam de Hyppli-.

Agronômica. Lotes de 12 x 30 pas-. tushoff, Holanda, que o Ministro da;
estrangeiros. A esse respeito, as au-

sa a rêde de agua e luz .o r-ov ri" e- A
.

lt AI' t
-

D S. "." ,

I � , . r grIcu ura e Imen açao, r..•
to.ndades l'La.Jlanas de,seJam esc a- t'nrio' Edmundo Meira L M h lt 't d 't

-

. "
''I'' .

•

• ans o Cl an o a SI uaçao na
O"80ét que os Sudlto,S bntan100s q11e :..:..:.:. ,.... •••••• •••• •••• ••••

'
• •

11 . .-.

- ,_, -;-:-�--:.",." França, advertIU os agrIcultores ho-
tencIOnem 'P.er!!lªneQ�J;:. na HaHll Si rlCOS êtUêr�l.. ildaí' 1· d d' d d d'd

, ., ,_ _" _ De moda facll e legoI an eses, lzen o que ca a pe 1 o

Dor maIs d,e. tl',ês n:es,es dev,erao Fozéi hoje uma inlcrição

1
de aumento de salãrios que fosse

antes de ,inlCtar a vllligem, o�bter No Credito Mutuo Preoial· atendido era era um passo irreme�
das alItotlctadês comp'eten�els dlplü- •••••••••••.•...••• :........ diável no caminho da .inflação. Dis-
'�1,átic,ás C);li co,�s:l'la:'es italianas � P�nha O seu dinreuo � ren-

se também que qualquer greve por..

hM�ça de resl,ruenma (permesso dI der )�l'os, co�prando açoes do
I parte dos fazendeiros holandeses:

Süggwrno) . I ColeglO BarrIga-Verde.
i significaria o caos e que o Govêrno,
holandês mostrava-se reconhecido,

pelo fato de nenhum movimento>
nesse sentido ter ocorrido até ago-

r(1. O Ministro .. assegurou também'

que a campanha, de redução de pre�"

ços seria continuada com a maior·

energia pelo Govêrno. Acrescentou
.

que a política de preços e salários,

do Govêrno entra-se agora numa

fase critica, porque. os preços no

exterior subiram, e advogou as van

tagens da nacionalização e distri-
. buição das terras e mecanização da',

agriculturà .

LEIAM A REVISTA-í
O VALE DO ITAIU j

LIRA TENIS· CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3

L,evo ao conhecimento .dqs ·senhores a,ssociados que, a diretoria,. ep]
sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a eXlgu',
quando necessário, dos senhores associ'ados, para efeito de identificacão,
o talão de quitação mensal. .

Comunico, outrossim, que '(1, compra de mesas para :3IS festas dl�
carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação do recIbo
do mês de fevereiro.

.

José Antônio de S. Thiago, Secretário-gemI.

OOMPANBlA ·AWN� DA lAIA-
. ........ 117. - ..:] lill 17l.
DCJlDIOI • J1U]IIPO.n.

I"""W""'W �.._. =
.._. _ .•..

A PRIMEIRA MULHER JUIZ NA:
HOLANDA

S. H." I, - Inform de Haia que

pela primeira vez na história judi
ciária, da Holanda, uma mulhel'
exercer as funções de juiz, O novo,

juiz, Srita. J. C. Huding, foi nomea
da para atuar ao tribunal de pri
meira instancia de RoUerdam. An-

j
Cifr•• do Balanco d. 19441

CAPITAL. E R'ESERVAS
Responlabilidadell
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Ao1 ;155.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

•

Sinistrai pago!! no_ últJtnolll i\) aDOI

Re.pon (tabi lidade.
98.687.816,30

• � 760736,401.306,20

Diretorel:
Dr: PamphiJo d'Utra Freire de Carvlliho, Dr: Francisco tcs, a Srita. Hunding, pertencia aos

de Sá, ;Anisio Mallorra. Dr. Joaquim Barreto de Ars1ljo serviços de policia de mineiros de

e Jos6 'Abreu. I RoUerdam, na qualidade de inspe-
....�IIW"'!"1' ,.....,.�__�_"__� �u__�_�.�__�-_.._. f tor. �:

;1 ,..I CAS-�··AI." f.::����is;.·;J;!���i�;V��r;o�!�':':s�·;::::
I ." .

.

.

.
.

de IOl'tlment.oL.:d. aQosemirtl.• �< Jzolllcado.: brlna
.

'. bon.',e barato.; algodõe., �mcrin.'er·a.iam.nto.

I
. para 'alfalat..�. �que.; �!'eceb.""\dbetam.nt. da.

maUlo!'., fclbrlca.� A.Caaa·A CAPITAL.· �hama a�a.t.àaaol �do. Snra:• ..,..com.r�I••�e.ldo ;lnt.I'I�!' :.z1o·",..�tl�o de:lh• .ofa:uem ':ama

visita ant..:-'d••fetuanm .ua.! ·aompl'a.:; MATRIZt� Tlol'lan6pollli :2 FILIAIS em Blum.nau,1,e�La,e.. .

'

··,------------ IIIIIIIIIIIIIIIII'IIIII ... I:r:lIlIII IlB8 �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em Minas Gerais o PSD
o PTB em 4;

venceu em

PDC em

81; o

em 1 ..

A 'Eleição Municipal em Minas Gerais
jVomo se 'apressntam as forças partidarias DOS resultadoslinais,

_.. _._..

fconbecidos.-O PSD venceu sozinho em 112 municípios, a UOI
em 81, o PR em 23- Em 23 houve as mais diversas �oligavõe8.
Publícamos abaixo o resultado Unaí - 'l',QTAL -4 municípios.

final e total das eleições municí- P. D. C.
pais em Minas, com exceção de O PDC venceu em Além Paraiha,
oito municípios. Rio Piracicaba, Silvestre Ferraz. -

.PSD T,QTAL: 3 munícpíos.
'

O ,PSD venceu nos seguintes mu- .P. S. P.
nicipios : Abre Campo, Açucena, Pirapetinga - (1).
Anterosa, Alto Rio Doere, Araxá, .P. T. N.
Areado,

_

Baependi, Bambui, Barão Nepomuceno - (1).
de COCalS, Belo Vale, Bom Jardim aOLIGAçÃ!O PSD-UDN
de Minas, Bom Jesus do Galno, Andradas, Antônio Dias, Boa Es-
Bom Sucesso, Borda da Mata 'Cam- per-anca, Cabo Verde, Carmo da
hui, C�mpina Verde, Cap�linha, Mata, Catadupas, Conquist, Guirice
Car-andaí, Carangola, Caratinga, ma, Ibatuba, Itanhandú, Manga,
Cassia,

_

Conceição da Aparecida, Mariana, Oliveira, Paraísópolís, Pe
Conceição das Alagoas, Conselheí- dralva, Píranga, Pirapora, Poç(JS de
1'0 Pena, Diamantina, Divino Dt- Caldas, POLlSO Alegre, Rio Pardo
visa Nova, Divinópo lís, Dores' do de Minas, São João Nepomuceno,
Indaiá, Espera Feliz, Estrela do Senador Firmino, Serro, Três POn
Sul, Extrema, Francisco Sá Fru- tas - 'DOTAL: 25 municípios.
tai,

. Guaranésía, Ihírací, I.gu�Lama, A OOLIGtAÇÃ-Q PSD�PIR

Indianópulis, Inhapím, Ipanema, Alfenas, Dores de Campos, Ihiá,
Itaoíra, Itamogi, Itamonte, Itape- Esmeraldas, Juiz de Fora, Mantena,
cerrca, Jacinto, Jacuí," Jacutinga Meelina, Monte Claros, Pomba
Januáría, Jequerí, Lagoa Dourada' ':DOTAL 9 munícípíos.
Lagoa Santa, Leo.poldina, Manhuas� -OOLIGAÇÃ!Q PSD-PTB
sú, !\fanhumi_rira, Mar de Espanha, Bicas, Caxambú, Itabirito, Itau-
Mar-ia da Fe, Martinho Campos, na, João Ribeiro, Passos, Sabará,
Mateus Lema, Minas Novas, 'Mira- Santa Rita do Sapuca i - ':DOl'AL:
douro, Monsanto, Monte Azul, Mon- ·8 municípios.
te Belo, Monte Carmelo, Monte Sião, .COLIGAÇÁ>O .PSD-UDN",P-R
Morada, Nova ,Era, Nova Lima No- Resende Costa, São Domingos do
va Ponte, Pains, Palma, Parag�laçÚ, Prata. (2).
Parreiras, Passa Quatro, Passa ,OOL1IGAÇÃO PiSD�PTB-UDN-PR
Tempo, Patrocínio, Pedra Azul ,P!RP

Perdizes, Pitangui, Pompeu Pon� Pará de Minas. (1).
te Nova.. Poti, Pouso Alto, 'Prata COLIGAÇÃ!O PSD-PTB�PIR-iPSD
Pratópolís, Presidente Olegário' Guaxupé (1).
Raul Soares, Rio Casca, Rio Verme� DOLIGtAÇÁ!O P'sD-UDN..J>TB
lho, lRll'bim, Sacramento, Sabinas, Machado, (1).
Santa Barbara, Santa Catarina OOLLGAÇÃ'Ü PSD-PR-.P1'B

S!1nta Maria do Itabir-a, Santa Ma� Pedro Leopoldo. (1).
rra do Suassui, Santa Rita de Cal- aOiLliGAçÃO P,SDJPR,P-UDN
das, São Francisco, São Gonçalo Alvinópolis. (1). Southampton, 23 (U: P:) O�'

do_ Sapucaí, São João Del'Reí São COLIGAÇÁ!O PR-UDN transatlântico "Andes", de '26 miJ!,1
Joao Evangelista, São João db Pa- Ai1')-10c!l:' Arass�lai, Astolfo Du- toneladas, da Royal Mail' Lirie, con->-

raiso..! ISão, Pedro dos Ferros, São tra, Ataléía, Bocaiuva, Bom Despa- vertido d t t d' t·
�om�o, Sete. La,go-as, Simonésia, 0ho, Camanducaia, Campestre, Ca- ..

I
.

e ranspor � e .r.�p.as 'pa-
.

TeófI.lo Otom, 1'ombos Toribaté taguazes,. Eugenópolis, Curvejo, 11 a navIO de �assagelros, InICIOU. aI.

Varginha, Visconde do Rio Branco' ftinga,. Lambari, "Lima Dual'te, Ma-I sua viagem inaugural, como o maior·;'
Volta. Grande - 110TAL: .112 mu: laJcacheta, .MatIas Barbosa, Novo, e mais luxuoso transatlântico na li_c,·
nilCipios. Cr·uzeiro, PorteiriIlJha, Praelos, Sa-I nha. da América do Sul.

U. D. N.
. � UPN venceu nos seguintes mu-

_ _
- -.-..- -_" O"And,es" zarpou com a sua ca-·-

mC!plOS: Alba'eté, Aguas F-oIlmosas Dr Rolda-o Consool- pacidade' completa, transportandO"

Almenar�, An,dr,elândia, Ar.c8iburgo; • 528 passageiros. Deverádiocar em

Arcos, AII1l?reS, Bar,bacena, Barra Rua Felipe Schmidt, 21 .- sob. Cherbourg, Lisbôa, Rio, Sa-n'f>Qs.. ,

Longa, BetIm, Bonfim BrasílI'a Reass' 1°
.

B B
' , umlU a c !DIca' Montevidéu, chegando a B. AI'';'e�;n�N

.ueno I:anelão, Buenó,polis, C1au-
�,

r '" "

dIO, Caete, Campanha, ,Campo Be-
dia 6 de fevereiro. "

lo, Campo Florido, Campos Altos, TERÇA-FEIRA
Campos Gerais, ,Candeias, Capetin- 2° Espetáculo do Teatro do Es-
ga, qanlos Chagas, Carmo da Ca- tudaníe com a peça "A MULHER
choeIra, Carmo do Paranaíba Cor-
d.l.S'burgo, .Corinto, CoromandeÍ, Del-

DE MEU TIO" - no Alvaro de Car-

flm MoreIra, Dom Silverio, Espino- valho.

sa, Ferros, Formiga, Cimirim, Go
vernael�r Valadares, Guanhães,
Guaram: Guaraná, Guia .Lopes, Ita

foram p;ara�dlba, Itambacurí, Ita1guara,
tenha 11'UmII'lm, Ja'Dotica.tubas, Jequeti

IllhonJla, João' PiI1Jh;eirc, La,goa da
Pr�ta, Laranjal, Luz, Matipó, Ma
tosll1ihos, Miraí, Mutum, Muzambi
nho, Nova Rezende, üuro 'Fino,

..............................."....__,.••••_-.-............... Ouro Preto, Paraca-tu, Patos de Mi-
nas, Peçan1ha, Perdôes, .Pini, Rio
Espera; :RIO Novo, Hio Paranaiba
Santo.Antônio do Amparo, Sant�
AnLômo do Monte, São João

'

da

�onte, São Pe<;lro da União, São
1�)ll�az ,ele :!\_qumo, Sap1.iJcai�i\!firim,
SÜyIanopol�s, Tiradentes, Tiros,
Tros C.or�ç?es, Ulberlândia, Verissi
mo, VlI'g�nIa, Virginópolis, São
Gonçalo. do .Nbaeté - 'I10TAL: 81

ao todo, 27 qua- mUnICípIO.

�----------------------- �----------------�.---------
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3; O

a UDN em

e o PTN
PR em 23"':"

MOMENTO POLITICO

. '. .

mUDIClplOS;
PSP em 1

Escolhas de importaocia secundaria

\

RIO, 6 (Do observador ela "A Tribuna" ele Santos, - Com o' regres
so do sr. Nerêu Ramos a esta capital, saíram do ponto morto, em que
estavam, as combinações políticas girando em torno do plano nacional.
de harmonia. O otimismo do vice-presidente da República, ao rerer ir
se 'à ·marcha dos acontecimentos era manifesto noticiando o bom ca
minho das negociações e o seu rumo' a porto feliz. Ressalta-se a excep
cional impórtància da atuação de s. excia. no, desdobrar das "demar
ches", Com tato seguro' o .pxperimentado procer conduz o partido mujo
ritário a lúcida rota, no objetivo patr iótioo de colaborar no vasto acor
do das maiores agremiações partidárias do país para facilitar a tare
fa de reconstrução nacional, objetivo primacial preconizado pelo pro-
.sidente da Repúbli'ca. Se as perspectivas. oriundas dos 'grupos majori
tários são azues, não são do mesmo color-ido as que dímanam das hos
tes udenistas. Há um persistente trabalho do sr. José Américo na def'e
sa à "outrance" dos interesses de seus comandados. O consagrado au ..

-tor d'"A Bagace it-a n extrema-se na apuração das mais tenues f'i ligrann s

cQmo si as mais simples arestas pudesses merecer cuidados no impor
tante e agigantlldo conjunto em projeto. Exempl if'iqne-se com o ql'lB
ocorre no Piauí. ',,,,

A convite do chefe da nacão para .atender as duas correntes em

litígio, que ::; procuraram em dr�'.cspero de causa, ;foi incumbido o de
·putado Renaut Leite, distinguido pela confiança presídencial em ra

zão, de suas afinidades de parentesco, ele elaborar o "modus-vivendi"
que dirimisse o ruidoso desconcerto. Dias decorreram e convoca r) de-I
putado piau.íense os membros da UDN que representam o Estado no

Senado e Câmara. Horas antes dessa reunião, realizada no gobinete do
sr. Prado Kelly, comparece ao Senado o deputado Mario COI"I'êa e tor
na pública a resolução antecipada à apresentação do trabalho de seu

colega de representação, da não aceitação da fórmula conoiliatór ia. E
o faz, em linguagem por demais

/

viva, que 'desper-ta comentários pela
sua precipitação e despropósito. O sr. Renault propõe uma divisão das
Prefeituras e a anulação, por outras mais harmônicas, das mais extre
madas decisões partidárias elo governador. Como se depr-eende nada
mais conciliatório e equitatívo. Todavia, com os aplausos do seu pre
sídento geral, os udenistas assim não entendem que se oper-em os con

graçamentos, nas várias parcelas elo território pátrio. Defend·em a es

quisita tese .de que nada devem ceeler nos Estados em que usufruem as

posições de mando,. mas tuelo devem obter naqueles .em que as urnas
não foram tão amaveis ...

Outrosl escolhos, mas de proporções que não parecem capi·tais, in-'
Jsistem ·em perturbar a marcha calma da nav,e da paz. Alguns ·estã.rl a

desaparecer como o de Alagoas. Mas, su'l'g<em novos episóelios, comI) o

do Ceará e de Goiáz, a desafiar o tino- conc-iliatório dos que se prupuze·
ram a tornar o caminho limpo para a grnde marcha.

.

Espera-se que a instalação iminente da comissão inter-partidária,
com os repres·entantes· dos partidos coligados, permita o aplainarnen··
to dessas div,ergências estaduais tanto mais que dela fa�em' parLe, em

sua ma·ioria, nomes cr·edenciados pela finura e descortino. Vai o presi
dente do P. S. D. reuní-Ià e .empossar os seus qirigentes na continua·

ção de seus ,elogiáveis esforços para a concórdia coletiva. Vale a pena
conclamar a UDN, O PR e _os partidos para que sigam essa diretriz ele

·boa vontade para servir ao Brasil, no momento em que o cenário in
ternacional ,exige elos povos avisados a serenidade interna, indispen
savel para a conservaçã.o· da sua integridade econômica e talvez, a ter
ritorial.

binóporis, São Potardo,
Tarumirim - 1'10TAL:

Serraria, ..

23 muni-e-

Novas lutas na Palestina
Jer.usalém, 23 (U. P.) - Judeus e' sião, pelo menos três árabes

árabes empenharam-se em sangren- mortos, embora a Haganah
ta batalha quando os primeiros ten- anunciado a morte de dois ára

taram cercar ·uma vila árabe e in- bes.

terromper o tráfego da principal
estrada que liga Jerusalém, a Tel
Aviv.
Oito judeus e talvez ma�s de tre

ze árabes foram mortos em comba Será aberta dia 26 do corrente; e

tes e tiroteios, durante o dia de ho- . permanecerá até o dia 31, nos sa

je, o que elevou a lista não oficial
Iões do Democrata Clube desta ca

de mortos, desde a· aprovação do pital, a Exposição "Nilo Dias", pa

plano de partilha, a pelo menos 952
trocinada pelo "Clube de Coopera
ção Cultural".
Serão - expostos,

dros.

EXPOSIÇÃO NILO DIAS

cipios. '

A COLliGAÇÃO PR-PTB-.P-RP
Belo Horizonte (capital), Mer-e-

cés. (2).
COLIGAÇÁ!O PR-PTB.

Mur-iaé. (1).
COUGAÇÃO PR-tPRP-UDN

Araguarí. (1).
OOUGAÇAO ,PR-UDN-PTS

'Resplendor. (1).
POLIGAÇÁO PR-P,RP

Santos Dumont. (1). .

GOUGAÇÁ!O PR�PTNJUDN
Cougenhas do Campo. (1).
COLIGAÇÃÜ UDN-'P.sD-PTB

:São' Sebastião do Paraiso. (1) ""
aOLIGAçÁ!O PTB-PTN ,

Ub'era'ba. ( 1) •

COLWAÇÃO PTB�UDN"
La:!\'ras. (1).
FA'DTAM OITO MUNLCIPIOS'
Filll'tãm os resultados dos seguin-e-

tes rnunícfpiós : Alvinópolís, Bote-e
lho�, .. Cristina, Dom Joaquim, Elos
Mendes, Frunoisco Sales, Grão Mon->
gol e' Gua.pé - 'I10T:AL: 8.

PLEITO ANULM){)
Pequf. (1).

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

pessoas. \

.

Um conflito ocorreu nos' arredo
res da vila: árabe de Yazur, a léste
de Jaffa. Sete policiais de uma co-

lônia judaica, que escoltavam um

combOia, foram eSbordoados ou apu
nhalados mortalmente ao entrarem

em choque com grupos árabes nas

proximidades de uma vila. Além

dêsses, seis outros policiais Judeus
foram feridos.

'

Mais tarde, quando chegaram os

reforços de Haganah, dizem os ju-
deus, a vila foi cercada. Nessa oca-I----------- :

Brevemente
Grandes e modernas ins
talaçõe� a serviço do au
tomobilismo.

DELAMBERT

\

Mas;. não esqueça, que o melhor'
".

presente para o seu';.'PIMPOLHO ..• ..

é uma caderneta' dó: CRÉDITO><
MUTUO PREDIAL

10 maior transa-
tlantico .

"A OUTRA" e, "OUTROS CONTOS"""
Gentil oferta da autora consagra-"

da poelisa Elora Possólo, recebe-'··
mos um exemplar de seu livro ,":A::'i>

-Qutr�" e "Outros Contos", impres-'
so na Imprensa Nacig,nal.
Agradecendo, deixamos para' bre- J

ve uma apreciação sôbre O' mesmo.,.

Mais alimentos
Berlim,23 (U. P.) - Lawrence

Wilkinson, funcionário d.o govêr
no militar norte-americano, decla
rou aos alemães, através do rádio

,
J

que os Estados Unidos e a Grã-Bre-
tanha gastarão êste 'ano 750 milhões
de dólares na importação de ali
mentos para a Aleman'ha Ocidental,
isto é, quase 50 ppr cento mais do
que no ano passaao.

Dr.

Â. ·I}AMASC�MO· DA SI Lff.A:__J,
ADVOGÁDO '.

.

, Àções cíveis .. ,�onierciaís'
.

_._ ,�, .... ,.-'.� __ ;'_.i�:.{:,;:_�,::;":;i,"< .'�.
Bsc.--Rua Joio PinIO;\5__Térreo''(A�eÍlO �,�, ior�àl;·,.;;<.Q··éstado.;i·.-.-..... "

.-' ·.·',·1 .. ,·,\.·,:.--.. ·.:, '" i
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-,
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. Floriánópoll.:: Santa ,Cliflrinll

o 'Cr�dito,-Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

P. R.
ü PR saiu vitorioso nos municí

pIOS de: .Bias Fo.rtes, Brumadinho,
I ,Cambuqull'a, Cal'fiO do Rio Claro
'Coração de Jeslts, Conceição d�
Mato Dentro, Conselheiro Lafa-iete
Del�inó'Poli�, Ervalia, Itterintaba:
Ka�mha! LI'berdaele, Mes'quita, Re
creIO, RIO Preto, Santa Juliana
!Santa_ Luzia, Santa Rita de Jacutin�
-ga, Sao Lourenço, Teixeiras, Tupa
ci.gu�ra, .Uhá, Viçosa - 'DOTAL: 23
mUlllC :ipIOS.

.P. T. B.
ü PT'B venceu em Conceição do

Rw Verde, Parai'peba, Paracatn,

Né9a·�W�':;'.'
São Paulo, 23 (A. N.) - O conde ao conde Emanuel P ,;_.,.".

"

Emanuel Bennigsen, de nacionalida- ex-embaixador ru!"
'0 ��'í.g��n, pe,lO'

de russa, falou à imprensa, desmen- sr. Iackv Surit-
,,)

,_. _,

. �osso paIS.
. . .

.
- � e en'Contradas em

fIndo a notIcIa que o apontava como poder do r

m n'�-t'.. . . .Á,

I f d 17
•

f P 1 '
..:0 U 1" a presO' em São.

c le e supremo o �omll1 orm no . atI o, Afinso K"
- . . k '

Brasil. _" -."I""· ...... ! .. ,•. ;.,.
,lIJl" O conde Em ,ll()s�Itn� aS

•.

A t' .' . '-t'"
.

a'
/I' an e nénmgsen dir.

�o I:Ia em ques aO Sur",lU da que desafia a (j'ttem queira provar'

publicaça_� _�.e, cartas end.ereçad:<ls (qlle êle é oU tenha sido comunista.

FRECH MDO .�IDPA R A' F E R I DA 5,
E C Z E MAS,
.INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

ESPINHAS,. ETC.
G. T.

.
'. "Estamos. ,epl, plenQl mar", isto é! êstámos em pleno acôr

do mter-partIdarlO. Tudo azul!
. Segundo. o �onSêlho de WoItaire, cÍeveriamos, agora cuY-
tlvar noss,� Ja1'dlm. qu plantar batatas; neste Brasil essencial
mente agI !Cola. EnraIgoU-Se-nos, enLTetànto, o hábito das fl'e-
c�adas. Que raz·er? Caçar passarinho? Pois 'seja! Ainda as
SIm é melhor do que ser apartador d'é briga de corvo no. ma-
tadouro.

.,

_
G1lÍlhe1'me Tal.

P. S. $1'8. udenistas: Os srs. vão Ml1')portar-se direitinho,não é ? Boletim rosa, não é ?
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