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Sensacional caso' juridico
Belo Horizante, 26 (A. N.) - Fa-I um dos mais sensacionais casos [u

laudo à reportagem, o procurador diciários ocorridos ultimamente en

regional eleitoral,' Dr. Onofre Men- tre nós" devendo verificar-se nova

,des Júnior, opinou que o deputado mudança na constituição parlamen
[Whady Nacif, condenado há tempos tar de nossa Câmara.
� pela Justiça Militar, e evadido desde O mandato do deputado uberahen-
que tomou conhecimento da senten- se está suspenso desde o conheci

ça, foi atingido pelo benefício do in- mento da condenação que lhe foi
dulto concedido pelo presidente Du- imposta no ,Supremo Tribunal Mili

tra aos criminosos primários, po- tal'.
dendo desse modo, retornar à As- O decreto de indulto beneficiará..

sembléia Legislativa Mineira. Acres: nesta capital, 20 delinquentes pri-
,

centou: - "Se isto se verificar, o mários, entre 150 reclusos da Casa
que parece certo, teremos resolvido de Correção.

o MAIS A.NTlGO DUlUO DR SANTA. CATAIUNA

" G�rellte, SD!NEI NOCETI - Diretor Dr. R UBENS DE ARRUDA RAJlOS
Din&or •• ItMa�i. Ao DAlIA.8CENO D.... SILVA.
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Minis-L. C. Prestes fracassou Reformas eID

"Ierio
cogitaçao no

do .Iustícc

I
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CONDUZIU O PARTIDO AO FE-' para que eles sintam claramente
CHAMENTO E À PERDA DAS CA- que a sua pregação não tem adian-
DEIRAS ,CONQUISTADAS NAS tado. -Rio, 26 (A. N.) - O ministro da se volta para dois projetos em an- tema imposto pelo nosso Código
ASSEMBLÉIAS -r-r- NUMEROSOS Grande número de militantes do Justiça reuniu, ontem, pela manhã, damento no Congr-esso. Um

ref�e-I
Penal.

os jomalístas acredítados no seu se á nova lei de naturalizaç o, Coníinúa o minis-tro, informandoMILITANTES DEIXAM A AGRE- Partido deixou suas fileiras. Muitos
gabinete, afim de lhes conceder atualmente ,na Comissão de Cons i- que o problema da infância aban-

MIAÇÃO TOTALITÁRIA compreendem que foram iludidos. uma entrevista coletiva. tuição e Justiça do Senado, e se á donada igualmente o preocupa e se

ruo, (A. C.) - A situação que se Outros não querem continuar numa Inicialmente, disse o sr.: Adroal-
- acentua o ministro - a primeir� inclui no seu programa de traba-

seguiu à cassação ed mandatoaos agremiação que se coloca ao lado do Costa, estar examinando, junta- das grandes leis complementare lho. A providência imediata que
. .

t
.

t mente com os seus auxillares mais lembradas pela 'Comissão Mista d
.
vai tomar - declaea - é a retor-

comumstas veio mostrar a absolu- de um pais ex rangeu-o con ra o .

P I O di it d C' dí d M 'á'
próximos, a organização e eompe-

'ai" arnento, outro IZ respei o i ma o odtgo e enores, J 'eXIS-
tá falta de conteúdo popular da seu próprio. Ao têrmo de menos de

tência das repartições do Mínísté- ás modífícacões da nova lei de in-I tindo uma comissão especialmente
agremiação vermelha entre nós. Em três anos de atividade, verifica-se o

rio, com o propósito de Iíhertá-Ias trodução ao Código Civil. Deste: designada para isso. Acentua que
vão, durante dias seguidos, os completo fracasso do sr. Luiz,' Car- d ia di e a' e' e ate' de se como daquele, foi o sr . Adroaldo a infância pobre, entre nós, vive

e canais ISp ns v IS' . .. -

Costa relator na Comissão de Cons-] ao abandono por culpa da ínícíati-
agentes do totalitarismo soviético los Prestes como chefe de partido. ções cuja existência não se justifi- tituicão e Justiça e ser ainda pro- va privada e dos poderes públicos
apelaram para o, ""ovo e os operá- A cassação do registro da.agremía- que. No campo administrativo é ês-

f d di I' U
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t t d
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.P
se o plano de trabalho do ministro, essor essa. iscip ma na .nrver- 'que nao a en am como eviam,

rios, pedindo-lhes que viessem para ção vermelha e a expulsão de seus
I submetido, segundo informou, a

sídade Católica do Rio Gra_nd� do para assu.nLo de tamanha gravida
.a rua manifestar a sua desaprova- representantes nas assembléias Ie- apreciação do Presidente da Repú- �\ll. Adverte, porém, que nao e s�u de,. DepOIS de prometer ajuda �
ção à lei. Não conseguiram o apôio gislativas, são consequências dire-! hliea, logo que assumiu a pasta. I

pr OPÓSILO, promover a elaboração tOdos_ aqueles que se cons�gram a.
de um só sindicato. Seus brados de tas de sua deficiência.

' I No setor legislativo declarou o, d!3 um ,CÓdllgO or iginal, �as.harmo- solução do problema, manifesta a

f sr Adroaldo Costa que sua atenção; nízar, a l�lZ ,dos principros moder- esperança de que possa habilitar-
exortação ficaram sem resposta. O --------._-.------------ nos do direito comercial, o texto o Presidente da República a dir í-

fato mostra que eles são efetiva-

5
brasileiro com o das principais leis gír-se, na próxima sessão legislatí-

F t I
·

d P D comerciais das grandes nações. Pa- va, ao Congresso Nacional, para pe-mente repudiados pela nação. O.r a aC I O O ra êsse trabalho, já foi constituída] dir a votação de um novo Código,sem elementos para conseguir ._ II ••
uma comissão de três membros: o de Menores.

um movimento de massa e sem co- Rio, 27 (A. C.) - A aprovação ' sidente, SI' José Américo, votou em próprio sr. Adroaldo Costa, que a, AIS LEtliS OO!MPI..EM:ElNTkRES
ragem de promover uma mashorca, pelo Congresso da lei de cassação lPêsü contra a cessação. Na Câmara presidirá: o senador Ferreira de . Conoluíndo o ministro da Jus-

. .

P dos mandatos comunislas reforçou alguns poucos udenistas, deram o Sousa, e o deputado Honório Mon-I tica afirma sentir-se na ohrígaçãoos partidários de restes ensaiaram, .

'I
'

t
'" 't

perante a opinião nacional a posi- seu voto í'avorüve ao proje o, mas teiro, ambos catedráticos de direito de colaborar, com solicitude e, de-
no caso do incêndio do 15° Regi- ção do P. S. D. A política de repres- as principais figuras, da U. D. N., comercial. Estão sendo convocados dieação, com o Congresso, no sen
mento em João Pessoa, a prática são ao comunismo constitue um a começar pelo seu líder, sr. Prado também juristas e pessoas exper i- tido de obter, na próxima sessão
da sabotagem. As autoridades íden- ponto o res.peito do qual o governo Kelli, e pelo represe�ta.nte do Par- montadas na matéeía e o ministro legislativa todas as leis 'que estão
tificaram 100'0 os responsáveis do não transige. Conhece-se também a. tido na Mesa, sr. Jose Augusto, vo- já se dir-igiu, nesse sentido, a to- sendo esperadas para completar a

..' '"
.. .. maneira das classes armadas enca-Itaram a favor dos comunistas. To- dos os Institutos de Advogados do Constituição de 18 de setembro. E

ato crmunoso e o principal partíci-
i rarern o assun lo, o que tem sido

I
dos esses Jalos ressaltam a vitó- Brasil, á Ordem dos Advogados, ás lrillls6rev·e, da ata de instalação da:

pante da façanha, o ex-deputado I objeto de várias declarações do mi- ria do P. R: D. Na suprema direção Fa.cllldades de IDireIto ,ás Eseolas Cqmissão Mis,ta, os titulos das 32
Gregório Bezerra, foi. preso ime- nistro eLo Guerra e dos outros che- 1 dos ipeSsedlstas, deve-se destacar a d� .Comércio e A�·s?ciações 9omer-; futuras leis co�plementar.es:, das
.diatamente. I res militares. �\.inda re.cen1temente atu:ação do s,r. Ner.êu Ramos, ql.�e Clals, aos catedDaltI'?os< e· �Ivl'·e-d-0 qua�s se desta.cam: a da Justiça

• ,', ,
•

I
nas comem01'aço� rle 27 de tl0ven1- mal� ll,ma vez "e .revQl.ou um e11·e1e cent�s "dessa matérIa, em nosso i do Trà!baLho, a da o,rganização dos

.:Pr�velllndo os agItadores, o

ml-fbr.,o, repre5entanles auLori;7,a.dos o. de- qual�invulga.fes. país e á F'ederação das As�oc}ações parr'tidos políticos, a de imprensa,
DIstro ela Guerra acaba de fazer de- Exérdto, da Marinha e da Aeronáu-' - Comerciais e das IndusLrias. a reguladora' do direito de greve,
cIarações decisivas e de grande' 'Lica assegurwrem a decisKo dessas GovernO do. fs tado Adialüe, declara o sr. Adroaldo dos sindi,caios e associações profis-
oportunidade Avisa o (feneral Can- corpor:wões em dar tO'do o apôio Costa que está empell'haJdo igual- sionais a de minas e ri,quesas do

• b
ao govêr.no no combaLe necessário mente em realiz-alf as reformas que sl.lbsOld a dos direitos auto·rais e arobert que as forças armadas es-
ao totalitarismo soviético. _Esteve em Palácio, integ,rada a a eXiperiência tem acons,elhado, em que dahne e pune a usura,

tão aparelhadas para abafar no Lopo após a deliberação <ia--Jus- Comissão I\ermanent'e, da Assem- r·elação ao Código de Processo Ci-
nascedouro qualquer movimento d.e tiça Eleitoral, cassando o registro bléia Legislativa, a qual, com o seu vil, d'izendo que aJCompanhoru, com

subversão. o. Exército encontra-se do P. C. B., procurou o P. S. D. -ao.- presi,dente CeI. Lopes Vieira, foi ,especial atenção, áJs conferências

viailante e cumprirá a sua missãollucionar
sem maiore� de,lo�lgaS o levar ao Deputado dr. José Boabaid, promovidas pelo Clube dos Advo- N V t"'"

. . caso cios coml.lmstas lllvestrdos em Presi,denLe daquela Assembléia, gados. Outra reforma que o minis- O a Jeano
para com a patna, defendendo o mandatos pop'lJlar. As dificuldades seus cumprimentos por haver assu- tro diz estar planejando re1'ere-se
Tegime e garantindo a integrjdade fomm grand·e se a solução do

.

as- mid'o o Govêl'no do Estario, na au- ao nosso sistema penitenciário. Vaticano, 26 (U. P.) - O discur

das instituições. I .sunlo Pl'OIOn�Ou-�e d:�asia{��n1en- sência do _!3-overnador dr. AJderiJ:Jal Lembra entretanto, que nesse ter- so de Bevin foi interpretado como

É preciso agora que o povo, em' te. Contudo, :;e nao_fOIa � fllme�a R. da Silva, que se acha no Rio, a r·eno a maior .parte da tarefa cabe- proposta, aberta para formar um
. do P. S. D., o proJeto nao tena serviço público, e de onde regres- rá aos govêrnos estaduais, os quais bloco antibolchevista, necessanotoda parte, coopere com as auton- passado no Congl'esso. No Senado a sará provavelmenle em meados do não dispõem das verbas JJecessá-

dades, isolando os bolschevistas U. D. N., tendo á frente o seu pre- mês püóx,imo vind-ouro. rias para realizar, siquer, o siste- ante a impossibilidade de acôrdo.

o balcão. de passagens é a urna eleitoral em
que o p3ssageiro deposita seu voto de prefe
rência, adquirindo. lugar na linha aérea que

,

mais confiança lhe desperta. Em 1947 a REAL
foi a eleita: alcançou índice tão elevado que
supero.u às próprias previsões no.rmais. Essa
extrao.rdinária posição fico.u comprovada nos

1JI. milh�res de votos de confiança do.s seus pas

.},L sagelrOS, que a consagraram a mais eficiente
'1'{" e segura. Neste ano, a REAL manterá em nível

.. ainda mais alto a liderança no transporte aéreo.

* DEMONSTRAçÃO DO NOSSO

* DESENVOLVIMENTO..-_iIIlI
',if.
"*

NO BIENIO • 1947 DIFERENÇA ÁIlJMENTO
PASSAGEIROS 47.072 111.830 63.928 '136 % 84.100
CARGA .......• , • 53.297 611.154 557.857 1.170 %CORREIO 3.921
QURLÔMETROS'

..•. 8.897 4.976 125 %
855.917 2.279.683 �1.393.766 157 %HORAS .... : .• , •.

VÔOS
3.500 8.431 4.931 141 %

........... 1.531 5.741 4.210 2740/0

E�I CONFORTO E EflCIENCIA FO�" A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Diretoria' do Clube '(12 de· Agost,O» avisa a
- Laguna - 6 1/2 senhista Péricles.

,

O número 2 está fadado a uma
seus associados, que as mesas para atender o Serviço

I
de Bar;' serão dispostas no salão dà biblioteca, nosapreciável aceitação, pois traz-nos
três bailes à fantasia, que se realizarão nos dias

trabalhos inferessantissimos, inclu-
indo "Ensaio de Ge.ografia Urbana", .7, 8 e 10 de fevereiro. I.:
de Wilmar l)ias· (continuação do ,'" A DIRETORIA

li
número anterior), como "Paisa- ---"'!"I----------------------,---..

gens catarinenses", de Victor A.
Peluso Júnior (também continua-·

ção d.o número anterior).
Aplaudindo calorosamente a ini

ciativa do D. E. G. C., fazemos vo

tos para que prossigam no afã a que
se propuzeram, em tão bôa hora,
e aguardamos, prazeirosos, a che

gada de outros numeras do "Bole
tim Geográfico".

Informaçoes llteis
Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
"Expresso São oístõvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 110-
'Expresso Brusquense - Brusque -

raso
_ Expresso Brusquense ---Nova T;rent
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 6 horas.

Auto-Víaçâo Catarinense - Ourltíba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brastl - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Braslletro - Jolnvile -

ás 5 e 14 -horas.
.

TElRÇA-FEIRA
Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale

gre -- 6 horas.
Auto·Viaçãlo Catarinense - Curüttba

- 5 horas
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense
- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.:
Emprêsa Glória - Laguna - 7;2

e 6;2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

16 horas. /

,�uto-Viação Itaja! -: Itaja! - � ho-
ra:,. .

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile· - às
5 e 14 horas. .

� QUA:RTA-F'ERA
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinens,e

-.6 horas.

Auto-Viação Catarinense
- 6,30 horas.
Rápido Su] Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

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

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas .

Rodoviária SuL Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.
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QUINTA-FEIRA

Auto-Viação Catarinense
Alegre - 6 horas,
Airto-Viação Catartnense

- 5 horlil.
Anto-Viação Catarinense

-;::__ 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - TUlbarão
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinens'e - Laguna

- 6,30 hora·s.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas .

. Emp.rêsa Glóri'i\ - Laguna - 6 1/2
e· 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque --

16 horas. .

Auto-Viação Haja! - ltaja! - 15 ho--
.

raso
.

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 ,€ 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

- 6 horas.

SEXTA-FE,liRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Au.to-Viação Catarlnense

- 6 horas.

POrto

Farmácias de plantão
Curitiba

Join'vile

1 Quinta-feira (feriado) - Far
mácia Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.

S Sábado - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
4 Domingo - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
10 Sábado - Farmácia Móderna
- Rua João Pinto.
11 Domingo Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
17 Sábado _ Farmácia Santo An
tônio - RUJa João Pinto.
18 Domingo - Farmácia Santo An
tônio - RUJa João Pinto.
24 Sábado - Farmácia Catarinen

Be - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia " Catari

lIlense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita á
.

rua João Pinto.

Curitiba

Joinvile

Auto-Viação Ca,tarinense - LagJl1la
- 6,3'0 horas.
Expresso São Cristovâo -:- LagUl'ia -

7 horas.
Auto-Viação Haja! - Itaja! - 15 ho

ra.s.
EXipresso Brusquense

1'6 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle -

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba

Brusque

Auto-Viação
- 5 hora·s.
Rápido Sue Brasileko -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Joinvile

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Nãó importa!

O leitor deseja obter uma
r·e��t.. 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, em com

binação com (l Esedtório Imo

) 'biliário A. L. ALVES o em

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

1.000,00 empregado.
Melhore·s informações e de·

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, áu nesta re(ja-

- 7 horas.
Auto-Viaçâo Ca·tarlnense

- 6 horas.
Exp.resso São Cristovâo - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - BTusQue

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

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória

e 7 1/2 hOTas.

Tubarão

ção.

Viacão ae'reaH�ra.

• riO
SEGUNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas :..... Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Real S. A. - 1l,3{} horas - Sul.
Panair - 9,5ü horas - Norte.

.

TEiR:ÇA-FElRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
,Panai>r - 1'3,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA-FE[RA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas _

Norte. .

Real S. A. � ás 16 horas - Norte.
Varig - 12.3ú horas - Sul.
Real S. A. - lI.30 horas - Sul.

QUIN'l'A-F"EIRA.
Panair - 12,17. hora,s - Sul.
Panair - 9.50 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,3'0 hOTa,S - Sul.
Cruz€iro do Sul - 10,00 hs. - N<lrte.

SEX'IlA-PEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 hora.\l - Norte.
Rea·l S. A. - 7,30 horas - Sul.
CruzeIro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SkEM!DO
Cruzeiro do Sul - lQ,OO hs..- Norte,
Varig - 12,3'0 ho!!'as - Sul.
Panair - 9,50 hora,s - Norte.

,)(lMINGO
Panair - 13,07 horas - SuJ.
Pªua:ir - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 11.00 hs. - SuL

C1A. CATAR_JNENSl
DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTD�

Funclionario p'úblico
Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu -Venci
mento, salário' ou remunera

ção poderás deixar para tua
falmilia, um peculió até Cr$
30.000,00. /'

Inscre..ve-te. na ÁMociação
�eneficenté.

Congresso de
friticulfores

x x x

Rio, 2!f (A. N'.) - o ministro
Daniel de Carvalho recebeu de São
Gabriel Rio Grande do Sul" o se

gu inte telegrama:
"No sentido de cooperar na exe

cução do Plano Nacional de Fo
mento da cidade entusiastico con

gresso úos agricultores deste muni

cipio, sob a presidencia do _ Secre
tario do interior e do representan
Ie do Secr-etário da agricultura.
Participaram ainda dos trabalhos
os tecnicos Beckrnan e Moritz, em

Bagé. As terras examinadas foram
consideradas excelentes para o cul
tivo do trigo. Alem da fixação do

preço mínimo, que o sr. Beckman
estima em nunca inferior a Cr$ ...
180,00 o saco do cereal e o finan
ciamento de mil e cincoenta cru

zeiros por hectare, indispensavel
se torna o auxilio de V. Excia, pa
ra a instalação do moinho de tri

go de Anxado. e do Engenho do ins

títuto. do Arroz, com grande econo

mia, em virtude de já estar cons

truido grande deposito e haver

força mecaníca d isponivel. Esti
mam_os- aproxima colheita em

quantidade superior a 10.0.000 sa

cos. Congratulemo-nos com V Excia

pela iniciativa ,dos agr-icultores 10-'
cais e conf'iarnos no eficiente ape
lo d2 ,governo. Saudações. Rolino

Vieira, José J;"Tal1CO, Miguez Labra,
Francisco Pedro Pereira Souza,
José Lisboa Neto".

Atenlla"o _
O proprietar_io

V da Sepataria
O RAPIDO à Rua João Pinto,
avÍlla ao. ..u. frague.es e amigos
que mudou-se' para a rn.srna rua,
o.nexo à Tinturo.ria Guarany, on

de eepera a preferencia que' tedos
•ernpre lhe di.pen.aram.
......................................................

. ,

Para (' os pessoas
.

de fino
pq.lodàr Café Otto é

� .em par.
.......... .; " .

B8fetim 8eografico
Editado pelo .Departamento Esta

dual de Geografia e Cartografia, re
cebemos o n. 2 do Boletin Geográfi
co, o qual, como o n. 1, nos mere

ceu especial atenção.
Iniciativa digna de aplausos. ser

ve, não só aos estudiosos da maté-

1'5a, como aos curiosos, senqo uma

fonte precisa de informes sôbre a

nossa terra, no mistér elevado de
fazer chegar ao conhecimento de
todos os bra'sileiros' uma descrição
precisa da geografia humana de nos

so Estado.
Cuidadosamente organizado e

ilustrado com mapas e paisagens,
em bom português, trouxe-os a

convicção dos propósitos que ani
mam seus colaboradores, desde o

sr. Diretor Dr. Victor A. Peluso Jú
nior aos auxiliares, destacando-se
os trabalhos de cartografia de J.
Tião e C. Medeiros como os do de-

Vende-se
ótimos lotes de terrenos ·situa

dos à rua Delminda Silveira n. 261
próximo à Penitenciária do Estado
distante do centro llipenas 10 mi
nutos de ônilbus, e servido pelas li
nhas da Trinciade, Cemitério €

Agrtmômica. Lotes de 12 x 30 pas,

I·
sa a rede de agua e luz. Proprie
tário: Edmundo Meira.

,

1�

Margarida deMoraes,
,

que se presume residente na localidade de CAÇA DOR, F
neste Estado, seu irmão José Benedito da Silva,
procura noticias suas, pedindo o obsequio a quem
tenha' conhecimento do seu paradeiro, escrever ao

sr, José Benedito da Sllva, a Rua. Dr. Almeida
Lima, 969 - AIC. da São Paulo Alpargatas SIA.

SÃO PAULO

Clube Doze de Agosto
CARNAVAL DE 1948

A Diretoria do Clube 12 de' Agôsto realizará em sua séde, bailes :f..
fantasia, c-om início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, 8 e:

10 de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, r83er--

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

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

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

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

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

A compra de mesa só poderá ser efeluada pelo próprio sócio Ol1'

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

....

.

DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sócios quites com ;)...

Tesouraria, s-erão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos nela L

Secretaria, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

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

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será, des- .

tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada'
f.esta. Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente d�--.
rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR A.
DIRETORIA AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR.

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

pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a.

Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessõas ou famílias de suas=

relações em trânsito ou a passeio nest.a Capital, ingressos para todas ou

cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos=
Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00
Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00
A venda de INGRESSOS a pessôas não pertencentes ao quadrd so

cial do Clube e que estejam de passagem por esta cidade, cessará im
preterivelmente ás 19 'horas do dia da realização de cada festa.

CRIANÇAS - De acordo com as comunicações, é terminantemente
proíbida a entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das ::0'·
horas nos bailes--carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de FevereirO_

.

Seoretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janeiro-"
de 1948.

A DIRETORIA
.

Rua Felippe Schmidt 48

.,/

QUER
I
VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA'

\

PROCURE A

alfaiataria Mello
I

,.
'.

:i,
.r;

--------------------------------------------�,---------------

Universidade parà. Extrangeiros
.

em Perugia (Italia)
Leva-se ao conhecimento dos inter·essados que· no Consulado Ge-

ral da Italia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare
chal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se' tomar visão dos programas·
dos cursos que serão desenvolvidos' pela

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:

.

de 1° de Abril a 30 de .junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 1" de Outubro a 23 de Dezembro.

Clube ((12 'de Agosto»
A V I,S O

Cia. Continental de Seguros
. Rio de Janeiro
Fundado em /.924

INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS
Capital Realizadü e Reservas ....•.. _ .... _ ... Cr$ )).140.440,50"
Sinistros Pagos até 31/12/46 _ . . . . . . . .. Cr$ 18-162.621;30>'
SÉDE (Rio de Janeiro) . STJCURSAL (São Paulo)

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 10° and.-

Teleg. "CONTINENTAL" T'eleg. "CONTAL"
AGÊNCIAS:

BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Ava,6as nas Principais Cidades do País e do Eide--

rior. _ _.
Tem a satisfação de comunicar o -inicio de suas operaçoes n� Clda:...

de de FLORIANóPOLIS ·com a nomeação de s,eus Agentes GeifalS Se-

nhores.
EDUARDO HORN & CIA•.

Rua João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Flori,anópolis. .:." _ ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO--Programa para o mês de Jeaeíre
SOlRÉE DANSANTE -- PARA A SOIRÉE DANSANTE A SER REALIZADA HOJE,· ÀS 21 HORAS, EM HOME..

�AGEM AOS OFICIAIS E ASPIRANTES DO "�IINAS GERAIS", FICAM CONVIDADOS' OS ASSOCIADOS DO URAT. CLUBE •

.A DIRETORIA· DO CLUBE "12 DE AGôS TO" REALIZARÁ NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À FANTASIA,
rCOM I�íÇIO ÀS 22 HORAS E NO QIA 9, VESPERAL INFANTIL, DAS 16 ÀS 20 HORAS.

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES,' NA SECRETARIA DO CLUBE, A .C�NTAR DO DIA ·2.

--_·_·--_·�""_·_·_·_·_·_·_'_·_·_'_·_-_'_···"�--Fé·srá�·dasVa·rtõlá·s·
..

·-·····cfiíbã
..

··,fos Fuóiiôli-ã·ifós····PuiJiíêõs·
..

trvTs···--_w_
�-- _ _._ _ _._ _.�._ ..

e Ventaro�as de Santa Catarina
Promovida pela Sociedade de Am- CONCURRÊNCIA PARA A VENDA DE UM PRÉDIO

paro aos Tuberculosos, realizar-se- Faço público, de ordem do Sr. Emanuel Campos, Presidente do

á nos salões do Clube 5 de Novem-
Conselho Diretor do Clube dos Funcionários Publicas de Santa Catari-
na, em f'aoe a deliberação tomada em a ultima reunião 'de Assembléia

bro, no Estreito, na noite de 31 do Geral, que este Clube está resolvido a vender o prédio de sua proprie-
corrente e 1° de fevereiro (a tarde), dade a Rua Trajano nO. 37, a quêm lance apresentar.

.

um festival, que constará de núme- As propostas deverão ser apr-esentadas em envelopes fechados.
das 14 horas ás 14 h. e 30 minutos do dia 7 de fevereiro e serão aber

ros de danças, baile, leilão, venda tas perante os concurrentes logo em seguida.
de prendas, etc. - A festa em cau- . O julgamento se fará posteriormente, podendo Ü' Clube anular a

sa chamar-se-á de "Festa' das Car- concurrência si assim o julgar conveniente.. na ocasião.
tolas e Ventarolas" e, não só dado Maiores informações com o Sr. Presidente do, Conselho Diretor.

a finalidade da mesma, como a épo- I'ORI- "EHa
.

a s�lra
.'

ca, estamos certos que a mesma se- V II \hnA u
rá bastante concorrida. - Esta Re-

d t·dação agradece desde já o convite. e . figo !
que lhe foi enviado.

. Pórto Alegre, 26 (A. N.) - A
presente safra de trago do Rio G.'
do Sul têm sido excepcional em

compar-ação eom os anos passados
Da mesma forma a industrialização Idesse importante produto também
desenvolveu-se, pois será feita. ex-

CLUBE 15 DE OU'rUBRO portação de trigo beneficiado.

._

Os associados do Clu� 15 tive- Os primeiros embarques de f'a-
ram na noite de sábado último, uma r inha de trigo já se realizaram, in
festa momistica de extraordinária clusive hoje, de três mil sacas, pelo

navio "Itaquera ", com destino ao
animação e alegria. Paraná. Ao mesmo tempo as en-

Durante as longas e ao �esmo tradas desse produto em Pôr-to Ale

rompo rápidas horas em. que os "pa- gre tem se mantido elevadas, tendo

res rodopiaram e os foliões se .ontem sido registrados quase seis
mi I ·-58;COS. I
As ímpsrtaçõss de trigo da Ar

gentina diminuiram sensivelmente
não se ver-íf'icando, deseecbarque
algum desde o fim de dezembro. i
Navios procedentes de Rio da Pra-

diversão da temporada. ta têm chegado vazios, limitando-]
O serviço da copa esteve impe- se a conduzir carga de Pôrto Ale

cável e o jaz esteve também na al- gre para Buenos Aires.

tura, como sempre. O incremento da produção trití-
cola no Rio Grande do Sul, deve-se

Tu�� n�turalmente, deve-se as
quase que exclusivamente á inicia

providência adotadas pela, esforçada tiva particular que, entretanto, tem

Diretori.a, a cu.!a Afr�Ílte se

encontrai
recebido

dO.S l?o.dere.s.
públicos

.

o
I

a capacidade dinâmica do sr. Astro- amparo necessarro.

aild M h d fid I
.

d Pelo aumento : crescente dessa
",1 o ac a. o, com a. � a guia o

I produção pode-se prevêr, para den-
seu trato afavel e solícito, sempre tI'O de três ou quatro anos, um

à disposição de todos para a todos volume extraordinário de brigo
atender cavalheirescamante. riograndense suf'icíente para abas

tecer grande parte de noso país e

bastante para aliviar a nossa ba
lança comercial.

Seja-nos licito, seu ferir a modes
tia do digno presidente do Clube 15,
destacar o desvanecedor acolhimen
to dispensado ao representante do
nosso jornal, e 'que nos fez lembrar

as nofires tradições de honrosa de-

V dferência outrora
-

tributada à im- en . e-se
prensa em todos os acontecimentos Um a gazolina, de 12 HP.
sociais hoje um tanto esquecidos ... proprio para indústria .

. - Os nossos parabens ao vitorioso Tratar no Empario Rosa.
Clube 15 que tão magnifiCamentel '

v�m cumprindo seu programa so- C " SAcial,

I
n

Ocorreu, ante-ontem, nesta capi- DEMOCRATA CLUBE oi' C � 1 000tal, o falecimento da exma. sra. d. Entrando firme no programa car- ale r'1''' ,00Luiza Rodr-igues Cabral, esposa do D

i.sr. Àry Cabral, f'uncioné.rio bancá-
navalesco do corrente ano, o e- Precisa-se de preferen ia na

rio aposentado. ocrata Clube realizou animadissi- Praia de Fóra ou rua B�c iuva.
Dama de destacadas virtudes de mo baile, na noite de 25 do correu- Certe« para Avenida Mau-

coração, seu pas,samento fo'i mui,to te com o amplo salão repleto de ro Ramos, 52.
.·.sentido no vasto círeulo de stJ'as associados, houve transbotct,amente ..___

.relações. I O t d
.

dO enterro efetuou-se ontem com
de alegria, ao som das esti�u!antes CUS O' a VI a. g:rande a,companhamento, sendo ,o marchas e sambas do repertorlO na- .

·'üor'po inhumado no CemiMrio da donal, e o: fol�ões mostrar.arl� que Rio, 26 (A. N.) _ O major IdinoIrmandade do Senhor Bom Jesus de fato estao dISpostos a brlllcar
. .dlOS Passos. I t

.

d ·t
. Sardenberg, vice-presidente da Co-

Á famiJj'a enlutada O Estado" neste carnava, ermlllan o a n01 a-
missão Central d,e PreÇQs, .

baixou
,envia condole'ncr·as. da altas shoras da noite. .

b Imais duas pOTtarIaS, esta e ecendo
Tudo correu na maior ordem e

as atribuições dos organismos CO,ll-
,cordialidade, como o nosso repre- gêneres, estaduais e municipais: Se-
sentante, gentilmente recebido pelo gundo consta de um d;?rStis .itens,sr. Presidente Heitor Santos, poude

essas comissões terão r finalida-
constatar. ,de a adoção de medidas tendentes a
Foi uma noitada que muito eleva

impedir a elevação do custo de vi
os esforços da Diretoria 'e o bom no-

me do Clube da Praça 15.
da e, qttando possivel,_ a redução
dos preços.

ANIVERSÁRIOS:
SRITA. NÉLIA PACHECO DE

CASTRO
Viu 'transcorrer, no dia de ontem,

:mais um aniversário natalício, a

,graciosa e gentilissima Srita. Nélia
.Pacheco de Castro, diléta filha no
.Sr. Antônio Pacheco de Castro, alto
:fuhcionário da E. F. Leopoldina
'Raiwalg e de sua Exrrra, Espôsà D.
Dorina Pulligi de Castro, residen

;tes em Santo Cristo, Capital Fede
!al.

A aniversar-iante, que é fino or

-namento da sociedade carioca, é
-noiva do nosso jovem conterrâneo
�Sr. Joaquim Sandoval N. da Costa,
«Ia Marinha Mercante.

Os de "O Estado", embóra tarde,
"enviam felicitações.

\
� ..

- x x x

REGINA AUGUSTA

Festeja mais uma primavera, ho
je, a galante menina Regina Augus
-ta, filha do dr. Armando Simone

'Pereira, digno Secretário da Justi

ça, Educação e Saúde.

xxx

DR. TELMO RIBEIRO
Comemora seu natalício hoje, o

:dr. Telmo Ribeiro, funcionárfo do
, I. A. P. I. I

- Faz anos hoje, o jotem estu-

-dante Jau Quedes da Fonseca Sobri-

-nho, filho do sr. Herme·s Guedes da
'Fonseca.

xxx

CHÁ DANSANTE

Quinta-feira, na séde do Pigueí
-rense,': haverá uni "Chá Dansante"

-promovído pelos infatigáveis diri-

"gentes do C. R. "Amigos da Onça".
As mesas estão á venda diària-

"mente, na sede alvi-negra.
O inicio será às 20 horas.

F. C.
GENTILESAS

O Estabelecimento Gráfico Brasil,
«ía Rua João Pinto brindou-nos
-corn rica folhinha para 1948.

w. Luiza Rodrigues
i�abral

'abelamento innU"
Goiânia, 26 (A. N.) - A imprensa

'locaI comenta qlif a tabela d,e pre

-ç�·.estabelecida �ela CEP, para os

.gêneros alimentíci�s, teve uma exis
rtência muito breve.',Nenhum esta
belecimento lhe dá m'll.is importân
,eia e de, nada valem os . protestos
dos consumidores. Acrescenta ojor
::nal, que essa situação está criando
uma onda de descontentamento po-
:pular.

.

Prédio para come�cio
Vendo um na Rua Conselhei.

ro M fca.
Eúritório lmobiliario

� cAlve.b -Rua Deodoro. 35.
A. L

com:

Barbara STANWYCK
Vim HEFLIN
Lizabeth SCOTT

e apresentando:
KIRK DOUGLAS.

Nó Programar
·1) - O Esporte em Marcha n?

.. 123'- Nac, Imp. Filmes.
�-------_.._---"! 2) - A Raposa e o Pato - nese�

nho Colorido.
3) - Fox Airplan News 30 x 2

_ Atualidades.

o Carnaval nas
sociedades

extremaram em ginástica, tudo cor

reu dentro da maior ordem e cor

dialidade, a ponto de tornar a noi
te um dos melhores momentos da

MOTOR

.............................................. �

Mas, não esqueça, que o melhor

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

Costureira
Moça sabendo cortar ofere-

i

ce seus serviços para cos t u
rar nas .residencias.
Cartas parâ Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os-
I

mar Meira, ;Rua Laies. ,

JORGE DAflX

IUTZ - Hoje s 5 e 7,30 horas
ROXY - Hoje. ás 7,30 horas-

Sessões das Moças
Barbara Stanwyck George

Brent - Lucille Watson e Eve Ar
den - em:

MINHA REPUTAÇÃO
Censura LIVRE.

. Preços:
Cr$ 1,20 - 2,00 .e 3,00.
................................�
RITZ - 4a. feira.
Julien Soler e Maria Felix -,- em:

AMOK
O trágico drama de uma mulher.

.

-

oo
'

.

•

ODEON
No Palco: '

2° Espetáculo do Teatro do Es
tudante com a formidável comédia:

A MULHER DE MEU TIO
.

Em 3 atos.

Bailados ... Cantos. ..
.

Surpre-
sas ...

Início às 20,30, horas.
Preços:

Camarote .

Cadeira .

Geral .

IMPERIAL
- ÁS 7,30 horas -

O TEMPO NÃO APAGA

Cr$
Cr$
Cr$

50,00
.5,00
3,00

e

DORIES DAUX

Preço:
,Cr$ 4,00 (único).
"Imp. 14 anos".

Por falta de
lligieD�.

São Paulo, 26 (A. N.) - Os CQ�
mandos sanitários paulistas deram
ontem novas batidas nos restauran�

tes, bars, cafés e confeitarias locais •

Entre os estabelecimentos visitad,os
encontra-se a luxuosa confeitaria
Seleta, onde foi constatada tremen�

da sujeira, verificando-se que os

doces eram. ali fabricados com pro�
dutos estragados e sem minima hi�

giene.

. .......
-

participam aos seus pe

rep1es e pessoas ar.nigas
o nascimento de seu

filhinho Jorge De ux. Fi
lho, ocorrido dia 20 do
corrente, na Materni-
dade de Florianópolis.

ARNOLDO SUArRErZ CUNEO
Clinit�a Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 2� h.oras, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro-
fission8;!

RlJla Arcipreste Paiva 17

Oeste Limitada
Linha de transporte co.Jetivo entre

.
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

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

m.anhã:
SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da mànhã.
INFORMAÇõES NA:- AGÊNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - .Fone 1.1,31.

MARIO DAVID MOURA
e SENHORA

participam aos parentes
e peSSQas' de suas rele
ções, o neeoimento de
sua

.

filhinha Tânia',
ocorrido na Casa de

Saude em 14-1-48

�....................�

�A IDA

ALVARO .MILLEl'v
SILVEIRA
ADVOGADO.

MARIO CLIMACO
SILVA

'.::ONTADOR
Caulla. Cívell e Com.rciais
Contratol. Di_trato." etc,

Serviço. de Contabilidade
ern geral.

I Caixa Poatal. 105
Fiorianópoli. - S, Catarina

Brevemente
Grandes e modernas ins
teleções a serviço do au
tomobilismo.

DELAMBERT

POLYPHENOL
o Desinfetante da atualidade
Terror dOIl microbios .. acho
se a venda nesta pro'ço.

Pedidos o J. Martins &
SJlva� RtlO Pedro Soares 15

Caixa Postol nO 332

Rádio ..Técnico
A Eletro-Técniea está neces·

sitando. com urgencia, de um

técnico para consertar rádios.
Paga bom ordenado, mas exige
competencia.
Tratar na mes.ma, à rua Tra·

jaoo, 25.

Empresa Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-.

..
,

-;

\

I. Tintas para construç5es à base de óleo

e à base de água.
.

2. Lacas à base de celulose, e esmaltes
sintéticos para autos, ônibus etc ..

3. Tintas e Vernizes para fins indus.triais.

4. "Dopes" e outreis materiais para aviões.

5. Esmaltes enrugClntes.

6. Dissolventes.

CASSIO MUNIZ S. A.
IM90RTACÃO E COMÉRCIO

SEÇÃO DE TINTAS

Alameda BaFão dO Rio Branco, 471 • São Paulo

'Como conse

guir a paz
Nova York, 29 (D. P.) - O gene

ral Osmar Bradley disse, perante
'a convenção anual' do Comité Ju

deu' norte-aníêr icano, que não está

de acordo com os que afirmam que
"devemos aceitar a Inevitahi lidade

da guerra", pelo fato de ser tão di

ficil conseguir que sejam respeita.
dos os direitos dos. homens, acres
centando que embora seja necessá

rio o reconhecimento de que -a hu

manidade progrida lentamente

no que diz respeito à obtenção do

respeito desses direitos, "não co

meçamos 'ainda a exgolar as possi
brlidades de consegui-los".

O homem que substítuíu Eise

I)]jhover Clamo chef'e . do Estado

Maior dó iEX!ército declarou que

"importantes como são as rliver

gencias- ideológicas ,e econômicas,

que ás vezes alarmam. os observa

dores em Lake ISucess esLas resul

tam insignificantes em compara- r

ção com o ahísmo, quanto aos di

reitos do homem que espera as na

ções livres dos Estados policiados
mundo, ,pois enquanto as primeiras
traçam rumos em harmonia com a

vontade dos povos, estes ull.imos

não estão Obrigados a fazer o mes

mo".
"Corno resultado disso - acres

centou - estes ultimas podem re

correr ao oportunismo, á duplici
dade e ao engano 'em abono de seus

!estratégicos objetivos. Essa condu

ta amoral confundiu e desalentou

os governos comprometidos na

manutenção dos altos -pr incípios e

convíções de seus povos. Vemo-nos
obrigados a perguntar se é passivei
que um gov-erno, que viola os di

reítos de seu proprlo pOYO, possa

respeitar os 'direitos e perregatrvas
de 'outros governos".
"A paz duradourâ' - concluiu a

firmando Bradley - não pode ser

outra coisa que .produto de acordo

no qual se anteponha o bem-estar
.

da humanidade á propr ia sobera

nia nacional, e .isso não poderá ser

obtido enquanto os governos não
;'

sejam reflexo da boa vontade dos

povos e enquanto os yovos não de

monstrarern honradf respeito pe

los direitos dos demais".
\ .

A GRANDÊlSA DO BRASÍL
Depende da, instrução de seus fi

lhos. Fazei com que todas as pes
soas ana1faJ:)etas frequentem um.
curso noturno e tereis contríbuído

para o progresso do Brasil. Escola
Industrial ou Loia Maçónica,

ALGo,UMAS NOVAiS C'RLAÇõE'S DA

J.\IJODA
Paris - (iS. F,' L) - Fiel e suas

concepções estéticas, Mme Bruyé
re Insp írou-se, para os modelos de

1948, na escola flamenga, tanto na

que se refere ã detal-hes e pentea
dos, como as côres.

Asi coleções de Schiaparelli dis
tinguem-sé pela abundância < de

vestidinhos práticos"..
,

Marcel Rochas, que em 19311, lan
çou' a moda da saia curta pronun

cia-se hoje, fer-vorosamente, pela
saia comprida, e declara categori
camente: "Morreu a saia curta!
Viva S. Majestade a Saia comprida'

Escolha a tinta exata que o sr. precisa!
Qualquer que seja o seu problema de pintura, _

encon

trará, na completa linha de tintas e vernizes "General

Paint", o tipo exato que melhor atende suas necessi

dades. "General Paint" oferece uma ampla série de

tintas e vernizes, para edifícios. veículos, máquinas
etc .. Quando fizer seu próximo orçamento de pintura,
especifique a 'marca ,que lhe garante satisfação
integral: "GENERAL PAINT". De tôdas as côres!
Para todos os fins!
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s. rico. querei. ficar
o. modo facil • legal
Fazei hdje .uma in.criçao
No Credito Mutuo Predial

DE ESCULTORA A MODJI'STA

Paris, - (S. F. I.) - Meudinha,
voz pausada, sempre de turbante .(

sapatos de salto baixo, nada menos

revolucionário que Mlle. Alix. E

no entanto, em 1936, promoveu

uma verdadeira revolução no Reino

da Moda. Sua história merece 'ser

conhecida.
Mlle Alix era escultora, e um

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL dia decidiu esculpir os lecidos co-

Avisa aos seus pOI·iftiores de titulos já integralisados ou sorteados mo os antigos esculpiam a pedra
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos Descobríu, depois, que os costuras

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se e as' pregas afetavam a sithueta.

ao escritor central de Florianópolis _ Ru3, Felipe Schmidt, (Edifício Depois de muitas tentativas

Am�lia Neto). conseguiu impór suas teorias, ·e,

por mtermeidio da casa Grés, Ian-

P·
...

d E d 1 cou a moda desses complicados

Ienltenclsrla O sta O dr�peados, que ainda hoje fazem
"

10
furor das senhoras de bom gos-

. AVISO to,
.

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

..• •.... . .

mércio e produtores interessados que es� Repartição aceita propostas O VALE DO ITAJAt
para fornecimento de SORGO. � Procurem na Agência

Flor ianópols, rs �e Dezembre de 1947. I.' Progresso,
IVO CóRTE LIVRARIA 43, LIVRARIA

,�... Sub-Diretor Ind. Int, ROSA

,i

"

Felipe

Distribuidores exclusivos,

ALME-IDA. BASTOS' & �IA.

Schmidt. 2 - Ia. andar - ,Florianópolis

para quem possue de ca 10.000',00 até Cr$ .100.000,00 re.ncJa.
certa de 10"/. ao ano ·.com recebimento de i uroe mensaIS.

Informações nesta redação.

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR

Jurol sl/s a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL : CR$ 60.000.000,00
RESERVAS: CR$ 15.000:'000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. LindolFo A. G.·� E
'.

her
-.

t I���!�e:�����:!� ..
' mpregue em seu capI a.

Planos contabeÍII •• Ozoganiza- !
gõ•• - Parecer••••rviçOil Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores íníctatívas Catarinenses

correlatOil.
Rua GaL Bittencoul't nO. 122

FlorianópolÍ11
Da. 17 hora. em diante.

. . . . .. . .

'Ú CRUZADOR .sUECO "'TIRE KRO
...NOR" PlRESTA SOGOR:ROS A UM
NAVIO BITANICO NO BÁLTI<CO.
Estocolmo (via aérea) : ..:._ O no

,<"\TO cruzador sueco "T.re Krollor:'
-réalízou recentemente uma opera
.ção de salvamento na Báltico, quan
do da sua primeira viagem da ba
.se naval de Karlskrona para a ca

pital sueca .. Interrceptou pelo rá
dio podidos de socorro do "Bol
beck", navio britânico de- 2.000 to

neladas, que s'e dirigia para um

\porto inglês, carregado de madei
zra o que, com avarias nas máqui
'nas" era levado, impotente, d ui-ante
tremenda tempestade, para os' pe ..

r ígosos recifes do Hoburgcn, ao

Iargo da extremidade sul da ilha de

-Gotland. Doslocafido 30 nÓ3 de ve

locidade, o cruzador sueco chegou
.imediatamcn le ao local e conse

.guiu postar-se ao lado do navio
; avariado, Ianoando-lhe um cabo de
r reboque, por de um de seus boles;
<O cruzador continuou a rebocar o

'L .navio até qlle um barco de salva
mento - chamado pelo rádio

.chegou e o conduziu para o porto
sueco de Oskar - shamn,
l) "Tre Kronor" prosseguiu eu

·'tão a sua viagem interrompida pa
ra Estocolmo, onde foi inspeciona
.do ,pela' Rei e visitado por um gran
-de numero de populares, que tive-

-rarn, pela primeira vez, a oportu-
;

.

aiídade de ver esta ultima aquisi-
.ção da l\fé(rinha Suéca. Mais- um

.oruzador desta classe, o "Gota Le

,jon" está presentemente realizando
oexp.eriêndas.
• • • • • .. .. • • • .. ••

-

.. I ..

,I: �!�r��p?���.��
nane.. que está aumentando

""!leu quadro d. funcionarios,
precizQ d. dual (2) pes.ooe

de ambo. o. sexo•.

lnformaçõa. à Rua Viloonde
de Ouro Pr.to 13 I d.,. 9 à.

12 e dali 14 à. 17 hora•.

.......... I .. .. • • .. ..... .. •••••••••••••••

MINLSTÉiltIO DA A;EíRONÁUTICA
Quinta Zona Aérea

DESTA,c,AMENT'Ü DE BASE AÉREA
DE FI..OiRIANóPOL,LS

"

/ .

Edital de Concorréncia
1 - O Oomandante do Deste, da

.Base Aérea de Florianópolis, devi-
· damente autorizado pelo> Exmo.
· Snr. Ministro da Aeronáutica, faz

· público, para conhecimento dos in-
·

.'teressados, que se acha aberta, a

!partir da presente data, a inscri

cão á concorr'rência para a venda
de um carro Ford modêlo 19·40, N.

43.17.1,2, metór de 8 cilindros, 85

HP, que se encontra em bom esta
do de conservação e funcionamen-
·to..

U - O encerramento dar-se-á no

· dia 5 de Fevereiro de 1948 ás 14,00!
horas, devendo as inscrições serem

.dirígidas ao Snr. Oomandante do

Destacamento, devidamente seladas
· e assinadas.
III - A abertura das propostas

será procedida no> dia 7 de Feve
['eira de 1948 ás 14,00 horas, na

presença dos interessados, na Se
cretaria do Destacamento.
IV - O carro em apreço poderá

ser visto em frente ao Trapiche
(Mira mar), diariamente das 14,00

· ás 16,30 horas.

Destacamento de Base Aérea de

Florfanópolis, 20 de Janeiro de

1948.

(a.) Nelson Asdrubal Carpes
,'.cap. A". Ohef'e dos Serviços .

Adquira ações.9a
Transportes A éreos S. A·

,
\

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ LOOO.Oe. Chamados: la 40% 2a 40% - 35 20%
Procure hoje mesmo o Agente da nCITAL" em sua cidade e ele lhe dorá rn alhozea esclarecimentos.

OOMPANBlA ·AtlAN(!A DA lill-
'-cLu'a ... 1110 .: IU.: i A I A
mc.nIOI. I.'D1I&PO."'

eifr•• do BalaDCo d. 1944,

C�PITAL E RESERVAS
Responlabilidade,
Recete
Ativo

•

«

Agradecim,ento e missa
ALICE DEME�rRI BUNN .

PEDRO BUNN, HEROtLIO BUNN, PEDRINHO BUNN, LINETTE
BUNN ATHERINO E 'fHEODOOIO MIGUEL ATHERINO, profunda
mente acabÍ'lmhados pela irreparável perda de sua amantíssima espô
sa, mãe e sogfa, ALIOE DEMETRI BUNN, agradecem sinceramente a

1
todos os parentes e amigos que os confortaram acompanhando-a a sua
ultima morada e enviando corôas, f'Iôres, telegramas e cartões'.

Agradecem, mui particularmente, aos Drs. Saulo Ramos e Arthur
Pereira e Oliveira, às Irmãs e enfermeiras do Hospital de Caridade de
Flor-ianópolis pela dedicação e zêlo dispensados durante a sua perma
nência naquele Estabelecimento, bem como ao sr. Jorge Barbato pela
sua generosídáde.

Out.rosirn, proveítam a oportunidade para convidar a todos para
assistirem à missa. de 7° dia,' que- farão realizar .na Igreja Sto. Antônio,
às 7,30 do dia 28 do cora-ente, pelo que se confessam, mais uma vez,
imensamente gratos. "

Ubaldo Brísíqhellí
Missa de 3 mêses

t
Maria das Dores Lisbôa Brisigbelli, e 'suas filhas
Romildà e Sonia Beatriz, convidem a todos os paren
tes e pessoas de suas relações para assistirem à missa
de 3 meses que mandam rezar por alma de seu sau

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

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

agrade.cimentos a todos que comparecerem a êste ato de
piedade cristã.

Casas Pré-Fabricadas
Consulte-aos sem ccmpromísso

500,00 O

Reinisch s/a - Rua João Pinto, 44

Aumente o Capital do

COlé-11gio Barriga-Verde, afim de

LENHAque possamos eonstrnt-Io, Ins-
crevendo-se, hoje mesmo, no

seu quadro social de eompo- Peça pelo telefone 719

nentes. Pronta entrega--------------"---"'---------------
Qualidade superior

o-,
CrS

80.900.606,30
S.978�4oL755.91

67.053.245,30
142.176.603,80

SERRARIÃ UNIÃO
Movida a eletricidade

Proprietario
OSWALDO DUARTE I

S.
. I

!DIstral pagou 0011 tíltimol li) IIno.

R�lIpoD.abilidadel
98.687.816.30

« :16.736.401.306, 2Q

........... : .

CASA MISCELANEA dilui
buidora dOI Rádio. R. Cio A
Victor. Válvulal "� DiICOI.
Rua Cónselheiro Mafra

CI • • • • ,

Serraria Delambert

Diretores:
Dr� Pamphilo d'tJtra Freire de Oarvalho, Dr: Francisco
de Sá, ADilio Mallorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

\

.,.... ...."..............- ..._...._-_..------_...._---------�

LIRA TENIS CLUBE
OOMUNIOAÇÃO N. 3

Levo ao conhecimento dos senhores associados que, a diretoria, em,
sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do' Clube a exigir,
quando necessário, dos senhores .associados, para efeito de identificação,
o talão de quitação mensal.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as restas de
carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação do' reciho
do mês de fevereiro.

.

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.
o "Colégio Barriga;..'V{erde'"

está construido o 'seu majesto
so prédio e necessita de sua
valiosa colaboração,

•

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

Quantidade certa e preço uaico:
Metro Cubico CR$ 75,00

FONES 1199 e 1479

Teleur-ama REINI5GH

. . .. . 0.. . ..

Plorlan õpotís l- I Se ricos quereis ficar

,De modo facil e lega I
Fezei hoje urna inscriç-ão

__________

- lNo Credito Mutuo Predial
..J,

-----

Desde CR$ 300,00 a CR$
metro quadrado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 O ESTAD'l_ Ter(a fel'. �7 de .Janeiro CSe '''48
----------------------------------------��------------------------�--------------------�------

Rio, 28 (A. N.) - Profundamente:
dolorosa a ocorrência ontem verí-'

ficada no apartamento 501 do pré
dio n? BO da avenida Viveiras de

Castro. Ali reside com sua família

o dr. Poly Géo que tem, como em

pregada a doméstica Aurora Cota.

Aconteceu que Aurora tend.o saído...
ontem, a fazer compras, deixou, co
mo hábito a brincar na varanda da

casa uma suafilhinha de cinco anos.

de nome Maria Tereza. Acriançar
subindo ao parapeito da sacada.
atraída por qualquer: cousa perdeu
o equilíbrio e caiu á rua tendo mor

te instatanea.
A pobre, mãe, ao 'voltar e vendo

o cadaver da filhinha na calçada.

Prosseguindo o Tor-neio Muniui- Sal,". CluJj' D", x L ira. Juizes ,
.

Basquetebol _ Clu.e Doze x Co- Entrada ,- C'$ 2,00. "",ri fran- MaD IfIce
�:l de VoleI1bol- e Ba�quetebo:l, .e.s- Érico Straetz Júnior e Narcizo Li.j ravana. Juizes: Oswaldo .SiJ,va Hu-Iqueada' a entrada ás senhoras e se- Van'da-as 6Hmo terreno ne.ta

tão marcados para hoje, com micro ma. ,sadel e Tte. Walmor Borges. nhorítas. .
Capital. com 8x33 m.a., pronto ,pa-

,

90 h d d L' 'TI ra edificação
.as w oras, na qua ra o na .ve-

'

Tratar :na Avenida Ria Branca
nis Clube, os seguintes jogos: Interassa-se oPa'ula Ramos"

n.80
Voleibol feminino - Figueí ren-

\iiíII em ·.. . , o.

se x Barriga-Verde. Juizes: Éri-co Carvão inglês '

:SLraei,z júnior e Hélio Sarmento

enfrentar o Curitiba' .

.

_ :1 Cardiff (País de Gales),26 (D.P.)'

I C
. - D primeiro carregamento de car-

.,' .NA-O H'OU'VI'" VV'N,CIDO N·vl\K
ontinua 'P,aula Ramos

. i.nteres'-l
rltiba en.ta,bo_lando .ne.gQc. iações p.a- nossos meios eSPo,rt..ívos. Declarou-

.
b -'" tcA "

_ I vão desta cidade a ser Ieito no após-
V':G"NIC,:G"DO:Rv,S

sado _em erufre.ntar o ConL.iba, hí- ra a realização de dOIS Jogos aml,s."1 nos o 1°. mandatár-ío do Lr ico lor
JCj j}J = guerra para a América- do Sul está

. I camp.eao Paranaense, ern dOIS gran- toso, s ent.r,e os e,".quadrões dos dO�s., 'que, devido a realização .do cert.a-•

_

Cf
_, sendo embarcad.o aqui com destino •

nh.o ellJf,rentará. o São Paulo e do- =. Jogos a serem
..

travados nesta clubes arruda êste mes.
_ I me estadual, torna-se ímposssiel

. ao Brasil.
mingo encerram sua temporada na capital e em Ourítíoa, No intuito de bem informar os

C.a,pita:l paulista, devendo ser seu Há dias noticiamos haver a dire- nossos leitores procuramos o

sr'l
efetuar. os jogos êste mês, pelo Em princípios da próxima sema-

d t I m os na, uma segunda partida de carvão"
contendor o, fort.e "onze do Palmei- toria do Paula Ramos endereçado Irajá Gomide, pr,eside.nte do Paula qu� en ere.çou nOlvo_ e e"g.r.a a. a .

_ . d I
_ totalizando 6.000 toneladas, será

;ras, Campeão local. um telegrama aos diretores do Co- Ramos e figura dé destaque em par e ros c o campeao currunano
,

propondo efetuar os jogos tão 10- embarcada para o Uru�u�i.
Na-o se reall·Z·OD o eoc'ouIro Paula ENT'RJE JULHO E AGOSTO O CER- go finalize o campeonato estadual···················

.

l:AM!E NAlCIONAiL DE VOLE<IBOL de futebol. MaqU·I08 de escrevar
-

R mos X ,.8gu'eh o
Do Rio ínformam-nos que a Con- U

ii .. e se federação Brasileir'a de Desportos Segundo noticias, que r.ecebemos

.expediu telegramas ás suas filiadas de Curitiba, o 'campeão local pare

convidando-as a participar do se inclinado a aceitar o .convite

Carnpenato Brasileiro Voleibol, que ,pois há. muito deseja vistar Floria

a entidade promoverá sntr-e..julho e nópolis.
agôsto do corrente ano. Esperemos ..

Os caríecas e os mineiras querem Combu�'iveis'·
B J" São Luis, 26 (A. N.) - A chegada

b '1"1
lO ver o oca UDlors do barco Santo Antônio, conduzindo

SU S I ulr O Rio, 26 (V. A.) _ Os argentinos I
dimentos. No entanto, dif'ioi lmeute gasolina e oleo Diesel para esta ca-

N do River Plate, a despeito dos eS-j as pretenções dos campeões das al- pital transformou a fisionomia da.

egrO)) ''forças que foram .empreendidos pe- terosos poderão 5e1' satisfeitas 'c�d�de. Existiam como reservas ofi-

I
. não puderam jogar no

I
'pois uma exibição do Boca, em Be- CIaIS apenas sete tambores . de ga-

_ .,' _

es cariocas,
,

B t f
I
I H

.

nte custará no mínimo solina que vinha sendo distribuida
Informações que recebemos de ferencia do centro atacante Adão- RIO. Agora, porem, o Q. a; ogo vem!.o

orIZO '
, "c..

_ _'.. . .'.' f '. d j °0 m 'I cn�z iras e em Mi- pelo prefeito a fim de evitar um
:Sao Paulo revelam que o 8ao Paulo zinho para as flleIras do trIColor realIzando todos os es orços POSSI- ceI ca e" 1 '

•

. . . "B J" d I
-

ria po',o' -el uma 1'en- colapso total no mOVImento de au-

F. C. esta negocIando com o Lnter. barud,fllrante a;fim de SubstItuir veIS para que o oca umOI s, e- nas nao �e ""
, . .

, _. ,.

'
. d P I' d d .......0 nu'l nruzeiros para nll.P' omovelS. Com as medIdas de extra-

,naCIOnal, de Porto Alegre, a trans- Leomdas. pOIS da sua tempora a na au 1- a e QV v

..' 'V"'�

céia, tamíbém atue na Capi.tal da pão hQ'(:.-ves�·e 'P1'eJlllzo. ordinária economia, mesmo com sa-

entre República, contra o vilce-campeão .• ; o o � • � ••• � ••• o • o • o • • • • crificio do público mas com a com-

carioc.a. NEGADA A L,IiCENÇA PA'RA O preensão dos interessados, foi ate-

"T A 'SC'O JOG A'R D'M CUD'ITI.DA nnada a crise de gasolina que rei-
A proposito, o BoLafogo sugeriu 'Ifij I ' .. :t1!.t!.< .,� 'v

A ./_

ao vilce-campeão. aF:genlino, o dia 4 Rio, 26 (V, A.) - A Federação nava nesta cidade, �m consequenClll:

M t I· t d F' b I
•

da falta de transportes de Belem pa-
de fev.ereiro, vindouro, data vaga; . e rapo I ana e ULe o. negou a

.

V
.

d G
.

ra São Luiz. O drástico racionamen-
q'ue poderia ser .aproveitada. licença para o ,asco· a

.

ama JO-

Também o Atlético Mineiro gar em Curitiha no próximo dia: tO.,salvou a situação.

O Boca Juniors, de' Buenos Ai-' 31 d:êst-e mês,! devido a F,ederaoão ••••••...•........•...... o •••

res, iniciou ante-ontem a ·sua tem- Paranáens·e não ter pagO' as per- Valorize o seu dinheiro, lns

porada em ,são Paulo, conseguindo centagens de jogos á .c. B. D. crevendo-se no quadro soci&

empatar com 0' Coritias por J • dos componentes. do Colégi(
tento. O Pa,caembú serviu como 10- Barriga.Verd.e.
cal--da luLa. Amanhã O clUlbe porte- Seu Terno tem manchas? ...................•...•_ ...• � ...•. '-'.

Agora, no�i'Qias .pr·ecedentes de FERIDAS. REUMATISMO E3
. .

t Tinturaria CRUZEIRO PLACAS SIFILITICAS
•

Após os festejas carnavalescos Ainda não se sabe quais serão o·s Belo Horizonte, iai-anta·r;n que 'am-
44 EI d N

.'

.0 Booaiu:va Esporte Clube

ex:-cur-I
adversários do Bocaiuva em sua bérn o Atlético MineiTÜ' mostra-se Rua Tiradentes Ixir e ogue Ira '\

.

cionará a ImbitUlba e Laguna, ou- excusão ao sul. I interessa·do em medir forç.as oom o Profission�l Co�petente Medicação auxiliar no tratamento-·
re realizará \lm jog? 'em cada cida- grêmio, no sentido de conseguir-o quadl:o arge�tino � .n�s�e ,sentIdo ..........•.•.. da .if1a.

de, falo ,que nos mformou desta-1 -concurso de ex.perimenLados joga- os mmelros lnam lllIClaI o's ent.en- Ponha o/seu dinreiro a ren. ','"
0.".«

cado ,paredro da querida agremia- dor,�s do nosso .soücer. der juros, comprando· ações do Se riCO!! quereis ficar

lção da Praia de Fora. I Colég'io Barr.iga-Verde. De modo faci{ e legal
Ness·a oCasiã? o cl,ube de

_ Aga,Pi.- SÜlCIAI,S ESPORTIVtAiS B1CICLEl fi S I o. o o •••• o. • • • • • •• Fazei. hoje uma inscrição
to VelosÜ' fara a aprentaçao· de Sábado úllimo transcorr.eu a data

. I N I COMERCI.A.NTE: Di um li- NO Credito Mutuo Predial

,seu conj�mto completamente remo-I natalicia do nosso grande amigo e , vro à Biblioteca do Centro Aea-
lo ••••••••• , ••••••••••••••••

-,delado, o .qual interviI'1á 'no "Certa.' desta!cado velejador Paulo Mene- GRAN-LUXO. démico XI ® Fevereiil"o. GoD- D 'E N, T I ,5 T A
me de pmfi.ssionais do co·Í'rente zes Mendo,nça, habil Contador do SUPER-LEVES tribuids. assim. para a fonna·
,ano. .' Banco Inca e figura de relevo. nas Vende-s e duas novas çá� cultural dOI ('..atarinemft

Cons,ta que êste ano o Bocaiuva rodas do "Veleiros' da Ilha", clube modelo para homem e de amanhã I
.será dono de um "esqua,dão creden- -no 'qual integrou-se paI'a a práti- para senhora. Peso la' k. ("ClILmPanha Pl'ó-liwo" M
·ciado a obter

tr,
iu:ufos .sobre t�iun- ca' do difici.l espor,te da vela,

.ten'-'I
Farol eletrico completo C. A. XI de Fevereiro).

:f�s. devend.o constitUIr mesmo um do-se Lornaào um dos seus

grande,,!
mudança de 4 veloci- _.' .. - .....•

s·er·IO candIdato ao cetro maXImo. expoêntes. Do "'bloco da vela" aqui dades. Tratar com o sr. iRMÃOS DELAMBERT
É intensivo o ,esfor?o qu·e vêm. �iS- vão, embora tard\amente, as mais ROSE .- La Porta Hotel. LENHA A DOMICILIO
pendendo a dlretorIa do SImpatICo efusivas congl'aLuiações. FONES 1.199 e 1.479

" . �,------------------

-

No campo da FAC1 com inicio
Figueirense bater-se-à hoje com

"�linas Gerais" II O jogo promete
Entrada franca ..

o esquadrão do
o forte «onze» do- encouracado,

oferecer lances empolgantes.

,

as 161w-ras,

/

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

No período da manhã, no está- sé Riheíro orientou, o ensai-o.

Não se realizou. o esperado en- dio «la F. C. n., o Paula Ramos rea

contro do Paula IRamos com o Fi-. lizou mais um ensaio rígoroso,
.gueirense, que estava marcado pa-' aprontando-se para os futuros com

ra a tarde de ante-ôntem, em vis- profíssos oficiais. O treino agra
ta da desistência do primeiro, for- dou, apresentando-se o grêmio tri

.çando o nosso pubtico a passar sem calor em grande forma, capaz de

mais uma atraente domingueira arrebatar este ano os �erta'ÍIle's dê>
futebolís'tÍlCa. capital e do Estádio. O técnico Jo-

/

Adãozinho .

para
«Diamante

Marcada a da ta para a «negra»
Vasco e Palmeiras

Rio, 26 (V. A.) - Está marcada

JPara o próximo dia 4 de ,feverei
!rO, a "negra" Palmeiras x Vasco

.da Gama, última p.a-rtida série de

mealOl:_;de três, disputada .BIltre o

clube cariaM e o cluhe paulista. O

j.o:go será disputado em São Pau
lo, no ,esoLádio do P,a,caem!hú, .

Só depois do Carnaval
\

o Boéaiuva
excursionará ao- sul

."

Ocorrencia
dolorosa

Compra-se uma pOI tatil .

Tratar nesta redação.
........ - .

SERRARIA DELAMBERT
FONES 1.199 e 1.479

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

Dr. Mario Da Campofa
,

Cirurgião _dentista
Atende exclusixamente com

hora marcoda
Ruo. Trajano ne 25 .- Sob.

Fiorianópo!is
Diariamente dos 9 às 12 e

I das 14 às 17 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cadastro Social do «O- Estado» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

é��§.����= I Credito Mutuo Predial �
-- -_ .,...... D II....

A -....�� � �YU ••••••••••••••• ..

.... ••••••••• � ••••••••••••••••••••••••_............................... A tradição de seriedade em Clube de Sorteiu, de merca�orias agora com ••novo� planos aclaptados Q legislação em vigor
- (a) _ ••••••••••••••••••••••••••�................ •.•••••••• ••••

: :� ou ear �

e. Distribue 20 %

cem premtes •� 40 Pai (mmIe) __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •

��.::::������:�:::�::::::::::�::::�::��::��:��::�:::::::::::::: = Atualmente I de' Cr$ 5.000.00, 5 de Cr$ 650,00 e :
.---- : 5 de Cr$ 250,00 :

• •
• o' v alor dos premios aumenta de acordo com '.
• o crescimento da arrecadação •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lira Tenis Clube,

. DR. lIlA.RIO WENDHAUSR:!f

CUnica médica de adulto.
e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

FeliP'S Schmidt n. 38
Tel. 812

DI. A. SANTAELLA
�o pela Faculdade Ns·

F: de lleúlc!na da Um..-erfi_
, :&run). lIédIco por eoneue
hrvlço Nal'clonal ele Doa

... __tala. 'Ex interno da IJalI.ta
_ III JI1Ierlc6rd1a"e Ho.pHaJ
� do Rlo'11& capital "..

dera!
...-.oA T:J� DOOOU
- eouuIt6frlo: Ed1fJcJo .AmeIa

NETO
-'_ l'ellpe SebmJdt. CoDm11U1

nu 18 AlI 18 hi>ru' -
Ruideneia:

.

-Largo Benjilmin Con.tant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO

.... do Hospltal de OazI.dallll

de Florlanópolls
a.iai1ente da Maternidade

....-zOA ImOICA - DISn..

lIIOtI DA GESTAQAO B DO
PARTO

...... 408 órgios internoe. ..
JMM)lalmente do coraçAo

__vai da tlrolde e dema1.8

IIl&ndulas ínternas'>

"'OIDIIUPIA - ELEC'l'ItOC.....

_&IJP'U. - MElI1AJiOLISMO

BASAL

......... 1I1t.r1âmente doa 15 t.�

18 boras

...... CIb&lIladoll .. Qualquet'

...... bl.clUll1ve durante a noite,

tIQJIm1JLTO!UO: Rua Vitor MeU.

1l1li. 18, Pane '101.
·••'MJlOIA: A'I'eléll da Trom·

,powslt1. 82. Pene '181

, .. a. s. CAVALCANTI
lRrIdea exoluslvamenie de crI.I;�
_. 'BaMan:t: 1. M&rlnb�. 1.

Telefone II. 731

II. SAVAS LACElOA
_ atd5ce� de Olllol
- 8ImdaL MuJa - oar.a:oca.

� I'••,ol'içao de' lente. de
oo�tato. '

Reiniciou liIua clinico
Conlultorio: Felipe Schmidt 8

Da. 10 à. 12 h•. e das
14 à. 18 horal

TELEFONE 1418

Serão realizados por ô"ta clube
em sua séde social, nos dias 7, 9

elO, respectivamente, sábado, se

gunda
.

e terça-f'eíra, grandiosos
bailes à fantasia, com inicio) às 22

horas, No domingo, d\a S, haverá

uma vesperàl infantil elas 1 (i as
20 horas.
Reserva de mesas - As mesas

serão reservadas a partir das 14

horas do dia 31 do corrente mês,
na séde social do Lira. J!: ...hriga
teria a apresentação do talão dó

mês de fevereiro, para o que C.

sr. cobrador estará pre.s-mte para
esse fim,

Preço das mesas: Assínatu-a

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

haverá mesa reservada,
A compra de mesa. só poderá

ser ef.etuada pelo próprio sócio
ou pessôa de sua f'ami lia,
Ü clube não distribuirá convi

j.e. Para as pessoas em trânsito
nesta capital a Secretaria do Lira
a orítérío ela Diretoria,. e sob a

responsabilidade de um sócio, ex

pedirá ingressos, mediante o paga-
menta de uma anuidade, isto e,

OP BTCr! �!���:. de ingressos será 'pro- Dr. (LARNO G.

j
BOA O

_

UNIDADE!
cedida até ás 18 horas do dia da GAt.:LETTI

iA D V O G A D O ' para quem tem mu torealização de cada baile, pela Se- "

cret.aria do clube, Crime e civel OU pOUCO dinheiro
Não será permitida a permanên- Con.tituição de Soci.dad.. Deseja empregar bem aeu

NAT.URALIZAÇOEB lt 1
.

d ..cia de menores de 14 anos, depois capi a a Juros compensa ores
Título. Deolarat6rio. d 8 10 12 t ?das 20 horas nos bailes dos dias 7,

I
e, ou por cen o.

9 e 10. E.crit. - Praça 15 d. Noy. 2�, Procure hoJe me,smo o
lo. andar. . .,.

dPara o necessário controle o':r1'

I
Departamento ImobllIarlO �R.lid. - Rua Tiradent•• C7. Á ,-

parte da. Dire.tori,a -solicita-se dos FONE •• lC68 CREUI· RIO KNOT, a rua Joac
srs, sócios o ohsequio de apresen- ---.-oI!!!!!'!!��"!"'!'!"!"!!!'!!!!�--""

Pinto nO 5 (anexo a red,açã�
tarem o talão de quitação refc- UM ANALFABETO de "O Estado"), que tra-

é um celZO. Não deixes teu amigo balhando m combl'naça-'o coT\1lr,ente ao mês de fevereiro, na en-
� e·....,

.
na cegueira da ignol'ância. Dá-lhe

O ESCRITÓRIO IMOBILIÁRICtrada, ao porteIro. a lUlz da instrução, levarndo-o a um

Fpolis., em 17 de janeiro d8 curso de aMabetizáção de adultos. A. L. ALVES, firma espe-
1948.

. . •. . .. ,. '..... .... .... . .. , cializada �om várÍ'os anos d�
Funcionários Públicos Esta· pratica no ramo, poderá �e ..

duais e MunIncipais, do malis recer-lhe a máxima. garantia
graduado ao mais modesto ser- e eficiência nos negócios qu�
vido.r público; inscrevei-vos nà lhes forem confiad08.
As,Sociação Beneficente e esta
reis preparando um peculio pa
ra vossa famnia.

OARNAVAL DE 1948

DIt. ROLDÃO CONSOM.
A1lUJ'IIIQIA «nlRAL _ ALTA Oi
81JJiG1A - 1I0LMTIA.I D. ..
•••• IfHOBAS -IPABTOtI ••.•

lfelrma40 pela Faculdao.e ce )ltolb·
etaauI da UnlTersldade de Slo

"1110, onde foi assistente por-· ...a.
__ lii1o.i t!o Serviço C1r11r&'1co ••

Prot. 4llplo Correia Neto
lIiII'UW1a do estômago • nu Itl.
........ m.t.tln08 delgado e 1l'08M,
1Ir61cl.. rlns, próstata, �a.

1Wo, OYtrloJII e trompu. VU_
lide. Jddrocele, var18e. • h.....

OONSULT.&a:
... b" fi. horas, t. Rua rti�
IlllUlúdt,' 21 ('8.lto. da C... r...

ra1l!o). Tel. 1.fi88.
�NCIA: Rua Estevu ....

Illor. 17.: Til. II 7M
, DL NEWTON O'AVILA
� _ �1u Ur1n&r1u -
Deatu da. mtesUna. rito •
... - Hemorroidas. Tratam_

to da coUte ameblana.
fte1o�ap1a _ Iilfra 'fI!!llDaJho,
COD.íWta: Vitor lolelrele., :13.

&tacle �ente b 11,1() lia.
" , tarde, du 16'· M. em d1ante

JIea1d: Vldal Ramoa, M.
I'on. lOG7

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

DI. UNS NEVES
lIol�8tlas de senhora

CloIwoltórlo _ Rua Jolio Pinto L ,
- Sobrado - 'Telefone 1.461

1tGII1d� - Rua Sete de Setembro
- (1lditftc10 I. A, P, da EJlldn.>

Telefone li. 834

.. PAULO' FONTES
Clfn,Ico e operador

CG&nlt6l10: Rua' Vitor Melftlell. •
Telefone: 1,oWII

CouaItu da. 10 li 12 e deli 1f bll
�cla: Rua Blumcnau. II

Telefon.: 1._

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tfeo lJILO LAUS
Hoje e .muhl Hri .....relerill.

nr..u aaeloaaU • eatraBIelru - U••eopitlu - P.rfIIo.
_art.. - ..�•••• 'en.aeItL

1Iara..... uata .....rTla••• reeelblirle .Wce.

A DIRETORIA

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 4-i

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Serviço rapido e garanUdo.

V. S. quer o pr6gresso dà
n.ossa Juventude� Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhan.do os organizado,
res do "Colégio" Barriga-Ver
de".

/

DE TI>ANSPORTfcS AÉREOS. LTDA

R'elojoarid Proqresso
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

COMPRE
\

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

'to

TEUS FILHOS·
.,IaJldirão te. redo,

qundo .ouberem qae cola
boraste pró Restabeledmeaa
to d. Saude do Lázar••

O' /

ti

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

'Caixc de niqueI. fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N, 4·A o-s 240.00

Fabricação ita}ia;'1.a

Caixa de niqueI

Altura 16 cm. O me.mo com repetição
NO.lo. relógio••ão acompanhado. do. re.pectivo. certificado.

de garantia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba-· Praça Tiradentea. 26C·· Paraná

II. • • • • • • • • • • • • . •• 'e .

O Crédito Mutuo Predicil, ofere
ce co. lIeus ras.ociado. o melhor
plano, no melhol' .orteio. por Cr$
5.00 men.ail.
...................... o .... o •• 000 ....DATILOGRAF·IA A.proxime-se mais d" 8".'

amigos e parentes enviandO"
-lhes um número da revista O,
VALE DO ITAJAt, edição ele-Correspondencla

Comercial
I

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

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

RUA ALVARO DE .CARVALHO. 65

METODO:

Moderno e Eficiente
VOC2 PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Rest.-
belecimento d. Saude d. i •

Lázaro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o TEATRO DO ESTUDANTE, HONRANDO O IDEALISMO SADIO DA, NOSSA MOCIDADE, REALIZARÁ.) HOJE, NO TF.A..,

TRO ALVARO DE CARVALHO� EM HOME,NAGEM A EXMA. SRA. D. RUTH HOEPCKE DA SILVA, O SEU SEGUNDOj
ESPETÁCULO, ARTISTICO.

o casamento 'do ex-rei

FlorlanõpoUs. 21 de Janeiro de 1948

o festival que o 'Teatro do Estu
dante realizará hoje no Teatro Ál-
varo de Carvalho, contará com a Davos. (Suica}, 26 (U. P.) - O ex-rei Miguel, da Romênia, e a

princesa Ana de" Bourbon e Parma, cujo noivado foi ontem anunciado
presença da exma. sra, d. Ruth d I I'aqui, não se casarão senão decorridos alguns meses ec arou 10,)8, o-

Hoepcke da Silva, primeira dama ajudante de campo do ex-soberano rumeno major Jacques Vergolti.
do Estado, que mais uma vez, as- "O rei 'Q,ão deseja dar a impressão de que partiu da Romênia com-

sim, presta seu nobre estímulo à o ,fif.o exclusivo de contrair matrimonio" - acrescentou o vrnajor V,3r-·

miciativa da nossa mocidade estu_l·gott: _

diosa,

--'_,._ -----_. ,-----,--_. "--- --

fransferidos os comunistas------ ---- ..

<,
o Teatro do Estudante t<Minas Gerais»

Escreveu: Acy Cabral Teive
Aí está, portanto, o trabalho cons

trutivo e realizados dessa turma de

joyens amantes do Teatro, que sem

desfalecimentos vêm-se exercitando
diàriamente, cada qual se compene
trando do seu papel num esforço
digno de nota e capaz de entusias
mar qualquer apreciador da notá

Os ensaios, sob a orientação ar- vel arte de Tália.
tistica de João Frainer, se conduzi- Como disse o grande "Procópio

"� ram de modo satisfatório e promís- Ferreira" esse conhecido e abali
sor, tudo fazendo crêr que num Iu- fado homem de cena, quando de
turo que não está muito longe, te- sua estada em Florianópolis, "a ar
remos verdadeiros artistas amado- te de representar é fácil. Difícil é
res da difícil arte de representar, encontrar quem acredite nessa fací-

O Teatro do Estudante fará a lidade" ...
apresentação da peça em.S atos, in- E é isso mesmo l, '. Têmos, agora
titulada "A MULHER DE MEU TIO'" o exemplo da mocidade do Teatro
- uma envolvente história de com-! do Estudante. '

plicações cômicas, que por certo; C�m sacrifício e com 'bôa vonta
muito farão rir à assistência.

I
de conseguiram reunir uma turma

Nesse mesmo espetáculo o "Tea-, de abnegados e entusiastas, que dia
_' tI'O do Estudante" inaugurará o ce-' a dia vem se agigantando no palco
nano de cenoplastía mandado con- como uma promessa de dias mais
feccionar mediante valiosas doa- auspiciosos e retumbantes.
ções da Exma, Sra. D. Ruth Hoepeck Aguardemos, pois, a sua apresen
da Silva, Sr. Celso Ramos, Reinisch tação de hoje. A maior colaboração
SIA 8 a Laminadora Catarinense. que se pode d� à êle; é comparecer
Os móveis que figurarão nessa no casarão da �ca Psreíra e Oli

�oitada de arte fora� cedid�s gen- veira, levando pa a 'lá o Il,osso aplau
tIlmente pela casa A MOBILIÁ- so e a nossa soli riedade à gran-
'RIA", da Viuva Soncini; de causa do teat o catariaense.

Hoje, terça-feira, o palco do ve

lho Teatro Alvaro de Carvalho re

ceberá, novamente; _ a visita tio
"Teatro do Estudante", essa pleia
da de jovens que dia a dia vêm tra
balhando com entusiasmo e esforço
para o aperfeiçoamento do teatro
catarinense.

O que, de há muito nos faltava, Londres, 26 (U, P.) - Dois sahios que trabalhavam na estação-
nos está chegando.

. de pesquisas de Westcott e que eram antigos membros do Partido Co--'
munista Inglês foram transferidos para outra estação exper-imental'

Santa Catari��,. CO�l grande Iai-
que não trata de pesquisas de interesse militar.

xa de seu terntono, Junto ao mar] A estação de Westcott se especializara no estudo de projetis de:
é conhecida e tida como terra de, reação a jato e projetis-fogueLes. Recorda-se a propos ito que ha rIois-

marinheiros. meses ocor:reu em Westcott �ma explosão quando ·era. exper irnentudo

N· f I' t
"

d Hi um novo tipo detentor a reaçao a jato morrendo no acidente um Clf'm-'
as u guran es paginas a ais- tista br itanico e um f éênico alemão.

tóría de nossa Marinha de Guerra --...'-- _

Requereram .mandato de segoranva
As causas da explosão jamais foram oficialmente reveladas.
Belo Horizonte, 26 (A. N.) - Deram entrada na' P Vara Civel"

vários mandatos de segurança impetrados por servidores municipais"
contra atos do prefeito que os destítuicam dos cargos efetivos e ['edll-'
ziram seus vencimentos.

Os recursos são baseados nos artigos 180 da Constituição da Re- '

pública, e 110 da Constituição Estadual, além de dispositivos dos b-'
tatutos dos funcionários municipais.

Idênticos pedidos foram ajuizados por funcionários da secretár-ia
da Câmar.a Municipal, lambem prejudicados por decreto do Executivo"

muito são os episódios escritos por

catarinenses, cujos nomes, estão es

culpidos na vasta galeria de heróis
nacionais.
Lembramos-nos disto porque

.

já
a nossa Capital é séde de um Distri
to Naval e agora recebe a visita. do
encouraçado "Minas Gerais", a cujo
bord.o viaja uma turma de Aspiran
tes.
Acontecimento quasi raro em a

nossa Capital, dar-nos-á ensejo de O' acordo no Rio G. do Sulmais uma vez admirarmos o mages
toso e conhecidísímo "Minas Ge- São Paulo, 26 (A. N.) - Na' reunião de ontem da Sociêdade- Rural '

Brasiteira, os membros presente protestaram a nomeação do'
sr. Ugo Borghi para a Secretar-ia da Agricultura. O sr. Alkindar Juu
queira ex-secretario da Agricutura, na assembléia que se realizará

de quarta-feira próxima, exporá as suas atividades como titular da pasta.
heróis navais! Saudemos, uma vez Na reunião de ontem, a que compareceu o sr. Alkindar Junqueira fo

ram .reíníciados. os entendimentos para a unificação das entidades re-

presentatvas da lavoura.
.

rais", unidade de élite de nossa glo
riosa Marinha de Guerra.
Catarinenses I Descendentes

mais, as glórias de nossa Marinha!

Sejam benvindos, à Santa Cata

rina, oh! tripulantes do "Minas Ge-

'André Nilo Tadasco Protestos contra a nomeacãa
Porto Alegr-e, 26 (A. N.) - O assunto do dia nos meios pol iticos :

é o acôrdo interpartidário recem-firmado no Rio e sua possível reper
cussão nas esferas administrativas e par-lamentares do Estado. Natu-'
ralmente, aos pontos mais iusistentemente focalizados não se apreSém-'
taram até .agora indicios seguros para uma previsão. Nos círculos pti-'
Iitícos cogitam entretanto de passiveis alterações para breve prazo
nos serviços .administrativos r-iograndense, de forma a permif.ir ú
UDN uma ,estreita participação nas atividades governamentais, em
harmonia com os têrmos do pacto firmado Quanto aos nomes quo ve
nham � ingressar no governo do Estado a se confirmarem essas hípo..
teses sao os mais desencontrados os palpites.

raís"! II

Bens da Igrej.aCampos, 26 (A. N.) T Sebastião Praga, 26 (U. P.) - Os bispos ca� .

Martins é um pacat</' trab'alhador tólicos da Tchecoslováquia reuni�,
" que reside, na Usjda do Outeiro, ram-se hOJ'e para estudar qual a ati-Rua 'J Felipe Schmidt. 21 - sob. t

. . . ./
, nes e mumClplO ,e poucas vezes vem tude a ser tomada pela IareJ'a Ca-.

f
· Reassumiu a clínica' �

eolal d I-até
Campos, tólica Tchecoslovaca em face ,do.

IVa e revouçao Eleições na Ita lia a ��:'i.d:::';;:::o;,,;:��:;;�::;� �;�;:on� '��H:'�:n!���o�::::�;
,La Paz, 26 (U. P.) -. Quarenta prisões, das quais 20 nes<[a c:1pi-

Roma, 26 (U. P.) - "O govêrno defrontou-se com uma linda morena, propriedades agrícolas da Igreja",.
t�l, fizeram abortar na noOlLe passa'da um "putch" que tinha por obje- está disposto a manter rigorosamen- alta elegante, cuja figura o arreba- de sllperfície superior a 50 hecta-'
tJvo d'errubar o govêrno boliviano. J te seu compromisso de fazer reali- tou. Encantad.o e completamente res, ,para distribui-las com os agri-.Todos os culP!ldos ��rtencem ao Moüvimento Nacional que foi aJas- �ar as eleições gerais legislativas em perturbado, tentou beijá-la em ple- cultores pobres.tado do poder por ocaslan da r�volução popular de julho de 194G e J. na via pública.
que custou .a vld,a .do general Vlllaroel, então pr,esidente da Bolivia, e

ubril próximo, provavelm,ent� no

de seus mais proxlmoüs colaboradores. dia 18 desse mês. A jovem, demonstrou ser mais
Foi oficialmente anunciado que reina a ordem em todo o país. Mas se qualquer partido sair do forte do que o conquistador, agre-

quadro da luta legal e democrática, diu-o valentemente, deitando-o no

o govêrno não mais se consideraria chão e deixando-lhe no rosto várias de referência à Espanha em todos-,

ligado a esse compromisso" � afir- dentadas, além de ferimentos produ- os discursos pronunciados nos Co-·
, mou o ministro da Justiça, sr. Gras- zidos por socos e unhadas, muns sôbre a situação mundial, é

_ Hav,�na, ,26 (U. P'L - Os cubanos aguardam ansiosamente a l'RIl- si, desmentindo os boatos de que a O agressor .amoroso transformou- posta em destaque ama.rgamente pe-

çao publIca. a_ declaraçao do chefe doo �stado Maior do Exército, lou- data das eleições será transferida se assim em vitima, sendo socorri- la imprensa. A olJ?issão surpreendeu,.
vando o capltao Castlllas, por tel' ass.assmado 'a tI-ros o deputado COnlU- .

t d d.o na 'Santa Casa e depois tranferi- d.e parte de Bevin, mas causou efei-,
ms,ta Jesus Menendez. para maIS ar e.

9 chefe do estado maior, .general Genovevo Perez, declarou OD-
do para a delegacia a firo de prestar to mtais penoso, vinda, de Attlee e'

tem a nOIte que Menendez haVia "tenta;do levar o Exército e a Policia Mudas de esclarecimentos sôbre as razões de sobretudo de Churchill, cujo discur-
Ia rebelar-se .contra 00 go:"êrno ". Acrescentou êJ.e - "Sentimo-nos orgu- seu gesto. so é criticado.

��cig�a�aea�:�u�1g�1���el,�a pelo capitão Castillas, na defesa da honra Eucaliptos p
.

t·d S O t· d T· d dMenendez até recentemente foi presidente do Sindicato de Traba-
(TERITRICORNIS), ar I o • emocra leu a rio a e'Ihores. ge Açucar, tendo ,sido morto por Castillas quinta-feira, quando

'Ü (J'ap�tao tentava p.rende-lo por ter convocado sem autorização um VENDE-SE A Cr$ 030
comlClO em Manzalllllo.

' " Pelo presente são convidados os me'mbros do Diretório Distrital d�

_______________

==- R_u_a__F_e_r_n_a_n_d_o_-=-M.:..:.:a_c.:_h:.:a.:_d:.o.:..:..,.:.3:..0:., Trindade do 'Partido Social Democratico, para a ,reunião' a realiZêlr-Si'l
dia 29 - quinta-feira ás 19 horas e 30, na residencia elo sr. ManoeL:
Faustino.

Pede-se o

1Yindade,

ExposiVãD Mecatti
Está em Florianópolis, o conhe-

, cido pintor Dario Mecatti, que aqui

A família P.etebísta em luta realizará uma interessante exposi-
P' ção de telas, no Edifício Ipase, dos
orto Alegre, 26 (A. N.) - O sr. va foi lícita e regularmente con-

José Vecchio deixou a presidência vocada Pelá maioria dos seus mem-
dias 24 a 31 do corrente.

do P. T. B. gancho, exp licando co- bros e 'previst� nos Estatutos. "
Agradecemos o atencioso convite

mo causa de sua atitude uma carta A !lOlte,. reah�ou-se nova reunião
1 que recebemos para assistir à res

do senador Getúlio Vargas fazendo n!1 sede do partido, sob a presídên- peativa inauguração.restr ições a sua atitude. .cia do sr. Nelson Fernandes, com- _-" .

São Paulo, 26 (A. N.) - Ontem, parecendo, entre outros os depu- E
• -

N"I- D.pela manhã, um grupo de part.idá- tados Cunha Lima, Cassio Ciampo- XPOSI"80 'O Iasrios da ala do sr. Nelson Fernan- lini Porfírio da Paz; Conceição "
des entrou na séde do P. T. B. 10- Santa Maria e um representante do ,Inallgurou-se� ontem, na séde do
cal, cujas chaves estavam em poder sr. Valentim do Amaral, primeiro Democrata Clube e sob o patrocinio
de outra ala. Mais tarrle, ao chegar suplente do Partido. A reunião foi do Ch�be de Cooperação Cultural, a
o sr. Wenef'redo de Toledo, presi- realizada a portas fecIiãdas, com- exposição do pintor conterrâneo Ni-denle da Comissão Executiva eleita pareceram 26 membros do P. T. B. '

.

l1a dias e çonsiderada nula pelo sr.' Ao que soubemos foi su,o'erida lo DIas.
,

Nelson Fernandes, tentando êsse na reunião a eXiclusão de ;Iguns' Para assistirmos ao ato recebemos

prt2_c_�r en.trar �o prédio, foi sua elementos contnários á direção do atencioso convite por telegrama, que
pasagem lmpedI-da por um guarda. P. T. B., os quais seriam os srs. agradecemos penhorados.
q,ue se e]]lco:nt�ava á porta. I Aniz, �idar, Baltazar Barrarquel,
Falando a Imprensa, sr. Wene- EuzeblO Rocba, Nel,son Junqueira Dr. Roida-o VonsoDI·fredo de Toledo declarou que a de Azevedo, José Sazan e Nelson

eleição da nova Comissão ExecUlti- Raeta Neves.

Interditado um' .hvrn brasileiro'
Lisboa, 26 (U. P.) - As autoridades locais proibiram a venda, cm

Portugual, do romance "A Calçada da Glória". de T'homás Ribeiro Co-'
laço, editado no Brasil com prefácio do "Ieader" católico, brasitoíro
Tristão de Athayde,

As livrarias, locais foram forçadas a devolver os exemplares envia
dos "em consignação, sob a aleg-ação de se tratar de "fOI; te sátira poií
tica , muito embora se saiba que grande numero rle exemplares entra
clandestlUamente em cada navio que procede do Rio de Janeiro.

o d. Juall fracassou

Surpresa na Espanha'
Marlrid, 26 (U. P.) - A ausência!'

o assassinato do�líder comunista

PARA FERIDAS,
E C ,Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F' R I E I 'R A S ,

ESPINHAS,. ETC.

con;parecimento de todos os membros do Diretorio.
26 de Janeiro ele 1948.

João Pio Duarte Silva, presidente

FRECHANDO
NUNCR EXISTIU IGURL

Na retificação ontem feita pelo Diário, ,cumpre ainda re

tificar. para que o sujei to concórde com os predicados: onde
está um ilustre p1'ofessor, lei-se um p'I'ofessor.! ..

Guilherme Tal.
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