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o jornal da oposição reapareceu quarla-leira de cinzas ainda mascarado e cheio de
fantasias. Entre o apoio à auterídade que re.peliu desordens e a' santificação dos
desordeiros, o «Díáríe» preferiu esta. -Era natural, como na turais

colunas, as mentiras de todo o dia .

tontra-Alnurante IlDlao Barala
.,.,��._._ .............. '"

I,:' ;'

sae, 'suasem

Procedente da Capital da ,R,epública, pelo avião do Cruzeiro do

:3ul, chegou "ontem a esta cidade, D Exmo. Sr. contra almirante Antão

Barata, dd. Comandante do 5° Distrito Naval sediado em Elorianópolis.
S. exeía. que vem acompanhado de seu ajudante de ordens Capi

tão-tenente Orlando Cruzeiro, roí aguardado na Base Aérea pelo repre

sentante do Sr. Governador do Estado, 'I'íe, Arruda Camara, pelo re

presentante da Assembléia Legislativa do Estado, altas autoridades do

50- Distrito 'Naval e de outras corporações militares e autoridades civis.

A05 cumpr-imentos que por seu retorno á nossa capital, recebeu

S. Excia, juntaI?os respeitosamente os do "O Estado".
r

,� lü1S ANTIGO DUBlO DII 8Ja.NTA CAT.AlUNA

'1'Rf#d0táde • D. Gere.tez SUtNEI NOCETI - Dlret.or Dr. RUBENS DE
Diretor 118 ....çle A. D.A.lllA8CBNO DA 8ILVA

ARRUDA lU.J10S

Contra o presa da Camara Municipal
Curitíba, 11 (A. N.) - ACamara Municipal numa de suas sessões.

deldnerou ,contratar no Rio ou em São Paulo um jurista de nomeada pa
ra defender os interesses do legtslativo da cidade, os quais os verea

dores acham lerem sido prejudicados com a aprovação pela Assembléia

Legislativa do Estado, da lei organica dos municipios. Acontece que f)'

presidente da Camara.. contrariando as normas legais e 0,8 praxes ad

ministrativas í'ixotr em cincoenta mil cruzeiros a quantia necessaria

para uma viagem ao Rio ou a São Paulo cam aquele (lIbjctivo.
Foi uma bomba, ACamara realísou uma s-essão extraordínaria sus

pendendo a medida. Houve aoalouradas discussões entre o p'residente
c seus colegas.
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As consequencias da guerra para a Italia
Roma 11 (U. P.) - A Iitm:sia sua distríbuição. A Comissão, com- tado na industr-ia do país. A Iugn

vai conseguir dois submarinos mo- posta de representantes dos Esta- eslavia vai obter 12 navios de guer
-dernos italianos para "fins" expe- dos Unidos, Inglaterra, França e ra e 5 auxiliares. A Grecia vai ob
rimentais", segundo o disposto no Russia, está num impasse por cau- ter o cruzador de 9 mil toneladas
tratado de paz italiano. Ao todo, a sa das exigencías da Russia quan- "Eugenio di Savoia" ·e um navio
União Soviética vai obter 27 vasos to ao numero de navios italianos auxiliar e a Albania receberá a os

de guerra, inclusive o. cruzador de I que reclam:a para si. Também na nhoneira "Illyria". Entre os navios
batalha de 18 mil tonelada" lista' estão incluídos 13 navios de que renunciaram os Estados Uni
"Julius Cesar", dois cruzadores e guerra e 14 auxiliares cedidos pa- dos figura o cruzador de batalha
13 navios auxiliares. O governo ra a Inglaterra e 14- outros navios de 40 mil toneladas "Italia". A In
italiano publicou a lista dos 65, na- de guerra e 12 auxiliares, dados glaterra renunciou a outro vaso de
vias de guerra e 62 navios auxilia- aos Estados Unidos. Os Estados guerra do mesmo tipo, o "Vittor io
res que serão entregues à U. R. S..Unidos renunciaram a sua pai-te 11'1 Veneta".
S., França Iugoeslavia, Grécia e frota italiana e a Inglaterra renuu

Albania. Para entregá-los se espe- cíou também, excepto a alguns na

ra apenas que a Comissão Naval vias a motor. Os navios em ques- O lMPERIO
das quatro potencias, aqui reuni- tão serão desmontados nos estalei
da, se ponha em acordo sobre a ros italianos e o material aprovei-

o ,s.r..Nerêu Ramos quasi restabelecido
.

RIO, 11 (A. N.) - O Senador Nereu Ramos, vice-presidente da Re

pública, continua em otírno estado de saude, não tendo 'sido confirma
da pela Casa <de ISalude, .se a sua saída será hoje ou amanhã.

r

o novo governador do Maranhãó
'São Luiz, 11 (A. N.) - A pOS8,e do 'vice governador do Estado, sr.

Saturn ino Belo, será no próximo dia 15. O alo será solene e realisar-se-á
na Assembléía do Estado. O Governador Arctrer Silva fnvesti,l'á o sr.

Saturnino Belo nas suas funções sendo o vice saudado em nome dos de
;putados ·estaduais pelo SI'. J. Pires Ferreira, presidente da Assembléia.

Agora vão trabalhar
RIO, 10 (A. N.) - AaediLa-se nos meios políticos que passados

os dias de carnaval, serão fei,los serias esforços no senlido das cOq'lis
sões criaidas pelo acordo poliLiüo entre a UDN, o PISD e o PR ,entrarem
em atividade eSJ)ecialmente a do planejamento adminislralivo, a qual
deveTá a'preciar o plano elaborado pelos tecni'Cos do DAlSlP sóbre alimen
il.ai,lão, saude, transporte e energia, já sU'bmetido á aprecia�ã,o do Pre-
siden[,e da República.

!.

R.einiciará 'OS trabalhos
ISão Paulo, 11 (A. N.) - A Assembléia Legislati·va do estado' reIDl

ciará seus tr·31balhos no proximo di,a quator:z;e. Entre os assuntos a se-
rem ,debatidos fi,gura o ligado ao reajustamento da constituição do
Estado á co,n'Stituic-ão :federal.

Apresentará
Recife, 11 (A. N.) - Deverá seguir parai o Rio de Janeiro hoje O sr. Ala
Ij'i,('"o Bezerr·a, por !lJvião. Diz-se que ir·á .aJbraçar seu amigo gov,ernador
Silvestre Perilc1es Gois Monteiro, constrund,o, varem, que apresentará
um relatorio ás·' altas autoridades federais solbr·e os aconlecimentos li

g'ados à sua atuação no cargo dc secr,etario de Segurança de Estado, do

qual acaba de exonerar-se.

um relatorio

o valentão foi assassinado
Recife, 11 (A. N.) - No subur.gio dos Afogados, José Jeremias Sil

va, vulgo José Negrinho matou a g'ol'pes de fa.ca o temirv,el desordeiro
conhecido em toda zona pOI' Antônio P,ereira Silva, vull,go Preá.

Preá d'i,as antes havia surrado o pai e a irmã do assassino -e saibá
(ia ultimo surrara pela· tercei,ra vez o proprio assassi.no, c qual fugiu.

Me�hora O clima político
TereZllla 11 (A. N.) - Nada transpirou até a'gora a r,espeilo do

.acordo inter partidario. üs c,hefes politioos declaram preferir o silen
cio, enquanto não C'hegam os resultados definitivos. Adiantam apenas
que as formulas sugeridas tem provo'cado dirver,gencias de opiniões por
parte dos deputadas dos partidos representados na AssemibMia, mas o

clima politico partidario vem-se tornando favoravel a melhores enten
(]ime.nios e resultados.

I ,.

_______________________________.-r--------�� ___

o Papa e ·os judeus ..

C1DAiDE DO Vf\.'J.'ICANO, 11 CI). P.) - O Sumo Pontifice invocou

as bençãos divinas para a campanha de caridade' dos judeus. Pio XH

recebeu hoje uma delegação de vinte e oito judeus _ nort e-americanos

que se acham na Europa desenvolvendo um movimento em favor da

sblbrevilvencia dos judeus deslocados, coletando, entre outras cousas,
.

.

.

fundos para ajudar os seus compatriotas da Europa e da Palestma.

Falando aos seus visitantes, disse o Papa :

"Não 'é e.st€ o primeiro grupo de judeus que ternos a satisfação de

receber aqui, na casa e no coração da família cristã. Agradecemos a

oportunidade da vossa visita para vos dizer, mais uma vez, como pro

fundamente o nosso coração paternal se tem dirigido sôbre as maní

f,estações de gratidão para com os :serviços que tiv-emos a Ielícidade de
prestar ao vosso povo- e a outros nos negros dias da guerra".

Mais adiante, afirmou o-Sumo Ponlifice que "Deus nos deu a mís

são de abrir o nosso coração aos sofredores a todas as -suas crianças
príncipalmente hoje, quando lantoS,.necess.itam .da peoteção celestial e

carecem ele assísteucía 'material. As cr.ianças toram sempre lão caras ae

Coração do Cristo. Terminou o Papá com ama 'exórtação li paz e ae

congraçamento (h1 família humana.

Cambio negro em São Paulo
RIO, 11 (A. N.) - T.elegrama de S. Paulo informa o se�ui.nte:
"O Banco do Estado de S. Paulo está especulando francamente o

cambio negro da farillha, denuDlci!ou o deputado' Juvenal Sayon depois
cie realizar diligiencias junto ás firmas Fortunado de Lü<refizi e Jorg'e

Shamas."
Segundo apurou O' ,parlamentar paulista, o Banco do Estado de S.

Paulo importou cem mil sacos de farinha. de trigo, pa1gando o pr,eço de

143 <cruzeiros á saea inclu!live a.s demais despesas. Essa farinha é v·en

elida a 180 -oruzeiros. As firmas compradoras, por sua vez distri'buem

aos varejistas e consumidores a 370 cru.zeiros ....

Denunciou mais o deputadO Juv,ena.l Sayon a parLici:pacão da Co

missªo- Estadual. de Preços de IS. Pau.Lo na alta do preço da farinha,

eomprov,ando sua denuncia com o fato da firma Jonge Shamas haver

importado vinte mil sacos de ,farinha e have-las deixado 'nos armazenS

á espera da deli1beração sobre os' preços de qu.e tinha conhecimento.

antecipado.

TA1l1BElvI SOBRE

Londres. 11 (U. P.) - Círculos
bem informados revelaram que o

desacordo entre as quatro poten
cias sobre a disposição do imporio
colonial italiano, somente poderá
ser solucionado pela assembléia

geral da ONU, uma vez que uenhu
n.1H perspectiva de eoncordancià
existe até .agnra Gntr"lr os repl'C�en.
tantas das .potenolas interessadas.
Nos tprmos do tratado de paz, si
as quatro potencias não chegarem
a um acordo sobre o assunto, dp
verá ele ser submetido á apreoia
ção da asernbléia geral. Os assi,,
tentes dos chanceleres continuam
discutindo aqui, sem ·exito algum,
este problema, devendo l�einiciarem
os trabalhos amanhã.

Homenagem à memo
ria de um subiu,
eDl Lajes

No J)róximo domingo, na cida
de de Lages, será solenemente
inaugurado o bust0 do dr. Cesar
,Sartori, saudoso médico e cientista

. ,

que, na cidade serrana, viveu a

maior parte de sua vida. A inaugu
ração coincidirá com a data de nas

cimento do dr. Sartori, e o -busto a

ser entregue ao J)ovo é um notável
trabalho do escultor lageano, sr.

A salvação
OSLO, 11 m. P.) - O ministro

ll.'opa
oriental sem a �juda ameri

do Exterior Halvard M. Lange,..._em cana. '

disc�rso perante o Parlamento, de- Lange não s� ref,�riu diretam��!,�
clarou que sómente a ajuda dos Es- ao Plano Bevlll sobre um.a umao

tados Unidos poderá salvar a En- da Europa ocidental, mas um ar

rapa de uma crise. que "poria em Ligo publicado no jornal do govêr

perigo a democracia 1Ia Europa no, "Arbelderbladte", diz que é ne·,

Ocidental". oessário um 'equilibrio nas rela-

O apóio sem J'ebuços à coopera· ções entre os Estados Unidos e a

ção européia, por parte do minis- Unlãe Soviétic� e que. as demo

tro do E:ll:teri'or norueguêS, conLras- cracias ocidentais podflm {armar
ta com declarações anteriores da um poder mediador, dentro "do ar

Dinamarca e Suécia indicanclo o cabóuço da ONU.

desejo de manter a Escandinávia
aJastada do bloco ocidental euro-

peu. Lange disse que a Noruega
está satisfeita por ver que não M.

condições pOliti'cas ligadas ao pro

grama de ajuda dos Est,ados Uni
dos. Se deixar de ser executaria

Malinverssi Filho. .,

.
A homenagem J)erpetuará ci'" nOllle

de um médic� cuja vida foi inteira
mente (I.edicada aos sofred.ores hu
mildes e/ ao estudo do� problemas
nacioriais.
Em nome da' comissão promotora

da homenagem ,recebemos gentil
convite do sr. Otávio Silveira Fi

lho, - convite êsse extensiv9 a to

d.os os admiradores do saudoso dr.
Sartori.

Relação dos telegtamas retidos
na estação local:
Manoel Libana, J.osé Luiz Miran

da, Augusto Zania, Jacob BOnhoD
dade, Lourival .souza, AtalnaJ)a Au

drade, Gaspar Coutinho, Bertoliuo

Felicio, Belelo, Rua Vitor Meirelles" êsse plano - disse - "as condições
Dona Lidia - Pedra Grande, Asce-: em muitos paises, especialmente
lina Mou.rão, Arminda Inocência, 'na Itália e França, se tornarão tão

Darcy Morim Beirão, Ernestino Var- dificeis, que aJelarão o comércio

jão, Victor Buhr', Dilma Gomes, WaI- exterior da Noruega".
mira Machado Frolen, Fernando Afirmou· que difícilmente se po

Carvalho, Bertolino Felicio Pedro e derá impedir uma grave cI'ise em'

Maria Dutra de Lima. vários pais·es importantes dn Eu-

da Europa

A.' espera da
deci�ão
Rio, '11 (A. N.) - No proxlmO'

dia quinze, encerrar-se-á o periodo'
de prorrogação de atual sessão le

gislativa, esperando-se nestes últi
mos dias que a camara elos deputa
dos e do senado aprovem uma se

l'ie de projetos que estão Íla de

pend·encia de decisão das duas ea,

sas do Congresso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ordenado de
U$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes' podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cidades:
Itaiaí - Joinville - Porto União

...:.. Lajes .:...:.. Laguna e Blumenau.
O serviço inclue-pequenas viagens

em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

eivel acqmpanhando fotografia, para
ex. P,ostal nO. 5 - Florianópolis.

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qu.alquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

Aviso aos Estudantes

Se rico. querei. fioq,r
D. modo facil • ,legal
Fazei, hojel uma inlcrição
No Credito Mutuo Predial

Dr. CLARNO G.
. G.L1.ETTI '

ADVOGADO
Crime e cível

Conltituição d. Soci.dad..
NATURADIZAÇOES
Títulol Deolarat6rios

Escrit. -- Praça ,IS de Noy. 2�.
lo. andar.

R.lld. - Rua Tiradentes 47.
FONE _- 1468

COMERCIANTE: Dá um

vro à Biblioteca do Centro Ãca
dêmico XI � Fevereiro. Coa
tribuirás, .<l.ssim; Pftl"A ti; fOl'D),ll·
ção cultural d(}1 catariDenlN
de amanhã I

l ("Caa:npwnha pró-livro" cRo

L c. A. XI de PeV4Ireiro}.,
_'�

Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA I'

Expresso São Oístóvão - Laguna -

7 horas.
16 horas. I
Auto-Viação Haja! - Itaja! - 15 bo·
'Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expresso Brusquense - Nova T<rento
- 16,30 horas.
Autô-Viação Catartnenee - Joinvile

- 6 horas.

Auto-Vlaçâo Catarinense �. Curitiba
- 5 horas.
Rodoviária Su}'Brasil - PÔTto Alegre

- 3 hora".
,

Rapido Sul·Brasileiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TElRÇA-FEIRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale·
gre - 6 horas.
Auto-Viaçã\o Catartnense - Ctn'hiba

- 5 horas
Auto-Viação Catarínense Joinvile

- 6 horas.
Tubaa'ão

Curitiba

Joinvile

Laguna

SEXTA·FEllRA
Rodáviária Sul BrasH -:- Pôrto

- 3 horas.
Auto-Viação CataTinense

,-
5 horas.

Auto-Viação Cata'l'ineooe
- 6 horas.

'Auto.Viação
- 6,30 hocas.
Expresso São Oristovão -

7 horas.
Auto-Viação Itaja1 -

ras.

EXlpresso Bl'UiSCluense
16 horas.
Rápido Sul· Bra.sileil'O

às 5 e 14 hora1l.
SÁBADO
Catarinense

Brnsque

Jolnl\TUe

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BoosUei>l'G

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

€R$ 300,00 a CR$
metro quadrado

( o

Desde 500,00 o

Consulte-aos sem compromisso
�

I,�
I'o,

t
�

Reinisch SIA
Auto-Víaçâo Catar-lnense

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão --:- Laguna -

I7 horas,
Empri"sa Gló;:oia '- Laguna - 71,2

e 61,2 horas,
Expresso Brusquense - Brusque �

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

raso

Rápido Sul BTasileiro - Jolnvile - às
5 e 14 horas.

'

QU�RTA·FERA
Auto-Viação Catarlnense

-,5 horas,
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense
- 6,�0 horas,
Rápido Sul Brasileiro _ Joinv!1e - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristov!o - Laguna'

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

C d d16A�����iaçãO Itajai _ Haja! - 15 ho- OU ena os OS
ra'lD�ss�91����uense Nova Trento

eD".enheirosRodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre g
_ 3 horas, Rio, (A. N.) - Na 1ft auditoria

Auto_.Viaçá�UI����e!! POrto da Aeronáutica realizou-se- o 'julga-
Alegre - 6 horas. mento dos engenheiros civis Geral-
Auto-Viação Catarínense CuTitiba

_ 5 horas. do Nogueira de Abreu Chaves e Mi-
Au>1:o-Viação Catarinense Joinvile guel Cunha Filho, ambos chefes

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense Tubarão de ·'Serviços de Obras da 3a Zona
-

A�t��faSção Catarinense _ Laguna Aérea, e do empreiteiro construtor
- 6,30 horas. Adriano Rodrigues de Carvalho,
Expresso São Cristovão - Laguna ._ ,

7 horas. acusados de graves irregularidades
Errrprêsa GlórIa - Laguna - 6 1/2 praticadas nas obras dos Aeropor-

e 7 1/2 horas.
'

Expresso Brusquense -- Beusque - tos da�Ro:Clha de 'I'ocautins. Os tra-
16 horas,

.

I balhos da sessão f de julgamento,Auto-Viação Itajaí - Itaja.f - 15 ho- �
,

raso iniciadas ás 13 horas, pelo respec-
Rápido Sul Brasileiro - J.olnvile - às

5 e 14 horas. ,
tivo Conselho de Justiça, composto

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó -ás dos coronel Lutero de Carvalho,
- 6 horas.

presidente; coronel dr. Eugênio
Alegre Carvalho do Nascimento, JUIz-an

Ouritiba ditor; e capitães, Newton Cotta

Joinvile França, Pedro Pereira de Sousa e

Carlos de Oliveira Lima, permaw�
Crutarinense - LaJ!1l;na ceram até ás 21 horas, quando foi

Laguna - co'nhecidb O seu resultado, pela

Itaja! _ 15 ho. condenação dos réus a 'três 'meses

e 15 dias de detenção. A defesa es

t�ve a cargo dos advogados Alber

to Moreira, Edgar Pinto Lima e "Ioluem extraviar 011 lnnttitzar -

Ev�dro Lins e Silva. Encerrados certificado de alistamento .,....�
- CUritiba 0r/trabalhos, foram os réus manda- multa de 10 a 50 cruzeiros. 01ltl"ld

JolnvUe ios apresentar devidamentlil escol- 31m incorrerá em multa de 21 a 11M

tados á 3a Zona Aérea, 'para desig- cruzeiros aquele que extraviar ..

EstudaFltes em férias que dese· - 7 horas. nação de local para cumprimento inutilizar o Certificado de�-
jem viajar conhecendo tODO o ,Es- Auto·Viação Ca.tarln€nse - Tubar1iú r1sta".
t d d

- �(h f d
- fi horas. da pena imposta.

a o po, erao V'JJter os uu oS ne- Expresso São CrisWvlio _ Laguna (Art. lU' ia LeI ilt' s.nICC' 1liiio
c8ssários executando, facil tarefa 7 horalS.

' • • • • •• '0 • •• •••• • •••••

que bem 'ex,ecutada Lhes proporei 0- Expresso Bru,sq'l.leI1se - Brosque O TESOURO tar)'.
,

d I 14 haras,' D
.

t
-

tá Inara ain a a gum saldo em di- Auto-Viação Itaja! _ Itajaf _ 13 ho.
a lt1s I'UçaO es ao a c-anoo

nheiro. raso d� todos. Dá esse tesouro ao teu
Informações à rua Vis.c,on'de de Expresso Brusqfrense - Núva Trento amigo ,analfabeto. levando-o a um !

Ouro Preto n. 13 das 91 ás 12 e das
- 9,30- hOz:as: .- '

" .

curso .de alfailletização no Grupo f

14 ás 17. e �xrJisr01'�ória - Laguna - 6 1/2 Esco,lar São J000, na Escola Indus- 1
Lrial de' Florianópolis ou na Càte- i

V,.
- , Hora riral Metropolitana. 1

laça0 aerea rio iit'
., ......;.......................

1

Varig _ f�U���F.EI�� li ençao - °d:r;:;!�!�;�O I
Panair - 9,50 horas - Nane. O 'RAPIDO .; R J ã 'P' t fReal S. A. _ ás 16 hora.s _ N«te.

a ua o o ln o,
i

Cruzeiro qo Sul _ Norte _ 13,55 horas. avila. ao. S.UI Iregueaes e amigos i
Real S. A. - 11,30 horas - SuL' lJue mudou·se' poro a mesma rua,
Panair - 9,50 boras - Norte. "'nexo. à. Tintul'I:uia Guarany, on-

TERÇA·FEIRA d 'f·' d
Varig _ 12,30 horas _ Sul.

e e.pera a J?re erenCIQ que tE!, O.

'Panair _ 13,07- horas _ Sul. lempre, lhe di.,pen_aram, '

Cruzeiro do Sul li2.QO hOI'&s
Norte.

QUARTA-FIDIRA
Cruzeiro do Sul 11',00 hora:s -

Norte.
Real S. A. - ás 16 horM - Norte.,
Varig - 12,30 horas - Sul. .

Real S. A. - H.30 horas - SuJ.
QUINTA-F'EIRA

Panalr - 12.17 hor6.S - Sul.
Panair - 9,50 horas - NOTte.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas -·Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas,

SEXTA·FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - SUl.
Cruzetro do Sul - 7,26 hS: -, Norte.
Pan.aLr - 13,07 hOraB -- Swl.

'

SMMDO
Cruzeiro do Sul - Norte - 13;55 hOl'as.
V'arig - 12,00 horas - 8u:L
Panair - 9,50 hor&3 _; NaNe.

noMrrNGO
Panair - 13.07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sui - 11.00 hs. - SuL

Uma boa lição aos russos
Londer Beach, California, -.

(TJ'j praxe,
corno sinal de cortezia, iJ'

P.) - Os estivadores norte' ameri- hásteamento no mastro pr-incipal,
canos no Porto desta cidade recu- da bandeira do pais que visitam;
saram-se hoje a 'efetuar o transpor- Quando os estivadores pediram aos

te de carga para um navio sovié- russos para hastear o pavilhão'
tico até que os oficiais do mesmo norte americano, estes fingiram
hasteassem o pavilhão dos Esta- não compreender, porem no mo
dos Unidos de acordo com os nor- menta em que os estivadores para---

'mais
irrternacionais. Iizararn o tr-abalho, os soviéticos,'

O porta voz dos estivadores de- apressaram-se a desfraldar O pa-
clarou que quando os navios che- vilhão norte americano em subs

_______________ gam 13m portos estrangeiros é de tituição ao da foice e mártelo.'

Londres, (U. F.) - A Inglater.-
ra Já consumiu os 100 milhões do

�mprést.imo americanol estando 'em

negociações para outro emprésti-
mo .da mesma imp,ortância. CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se'·

. . . . . . .. . . . . . . . .• . . . . • . . • . . • . . ••• ao escritor central de Florianópolis _ Rua FeIlpe Schmidt, (Edificio'

Maquina de escrever Amé,_lia_'Ne_to)_.---.....".._------
Compra-se Uma portatil. I Curso de Guarda-Livros ém' sua casa

Tratar nesta ·redação. Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -y S. Paulo,
. . . .. . . . . . .. pedindo, infermações ..,

Empregue bem ° seu dinhei Seja tambem npsso agente.' Estude nas horas VEgas
1'0, comprando ações do "Colé

-

e ganhe dinheiro.
gio Barriga-Verde".

Dr. A. G. ILindolfo
, Pereira

"Jlvogado e Contabilista
Conltituição de sociedadelJ . .

Planos contabei••• Organiíla
gõeil - Parecere. e .erviços

correlato••
Rua Gal. Bittencourt na. 122

Florian6poU..
Dal 17 hora. em diante.

Foi-se' o dinheiro

;I.,

- Roa' João Pinto 44
I ,

F!oria fiÓp\)I i�.

(,redito utue Pre
O maior ,e o .rnaís acreditado clube de sorteios do Estado

,Pro:prieLários:' J. Moreira & Cia.
Rua Visconde de Ouro Preto 13 - Caixa' Postal 5 - tel. - 1324

End. 'I'elg. - ORETOMUTUO - Flor-ianópo lis - ,Santa Catarina.
Resuitado do 9° sorteio do "'PILANO B" realizado no dia 4 de fe--

vereiro de 1948: - CADERNETA N. 30.655

Prêmio maior em mercadorias no valor de ,Cr$ 5.000,00

Aproximações inferiores
Em mercadorias no valor'

de Cr$ 250,00 cada uma

Caderneta n, 30.6--54
'Caderneta n. 27.998

Caderneta n� 1,2.900
Caderneta n. 1,.292-

Aproximações superiores
Em merc-adorias no valor

de ors 650,00, fada uma

Caderneta n. 30.6'56
CaicJern�ta n. 28.000
Caderneta n. 12.90,2

Caderneta n. 1.294

Caderneta n. 1.336

.'
,

,Caderneta n. .1.334,.

O r,e,suliJodo é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LOT'EIRTA FE-

DEiRAL, eLa primeira:'exLra,ção r,ealizacla no dia 4 de fevereiro de 1948 •.

,

AVISO: - O próximo sorteio cio 'mês de fevereirü realizar-se-á ne"

dia 3 de março p. vindouro.

Florianópolis, 5 d,e fev,ereiro de 1948.

Visto: Dante C .•Neiva, JnspetoT Auxiliar dos Clubes de Sorteios.

iProp.rietários: .T. Nloreira & Cia.

FuneJionário público
Lembra-te - descontando déij,'
centavos diários de teu venci·'
mento, salário ou remunera

ção poderás deixar para tua".

f8lmllia, um pecnlio até Cr$,
30.000,0"0.
Inscreve-to. na Associaeão."

Beneficente. ./

_ _ _ _ _

: [. , _ ..,.

i
!
i·

f
à,··

a�aBe
ATENDE DIA E NOITE

Rua Feli.,e Schm,idt" '60----"
Rua Tenente Silveira., - T"elefoneEntrada 1577

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

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seús portaodores de titulos já integralisados ou sorteado!!!'"

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os festejos carnavalescos em Florianópolis
Noitadas "delirantes DO Clube 15. - O vencedor do Uarnaval de
1948.-08 grandiosos bailes burlescos do Clube 12. ,- hHensii

alegria nas brilhantes reuniões da Rua João Pinto.
NO CLUBE 15 DE OUTUBRO rabens pelas noitadas Ide raro cs-I dinâmica Diretoria do 15 e, parti- (Teehnieolór)
O Clube 15 de Outubro está de plendor que nos foi dado assistir, OSI cularmente, ao seu benquisto presi- com:

parabens pelo extraordinário es- nossos sinceros agradecimentos a dente. Gene TIERNEY

plendor com que decorreram todas • .. .. Cornel WILDE

as festas carnavalescas do corrente O veterano Clube "12 de Agôsto ", comemorou .a passagem de Rei Jeanne CRAIN e

ano, E parabéns duplos porque sou- Morno, com <Cintilantes bailes carnavalescos, onde reinou o mais vivo Vicent PRICE.
he organizar um programa de fol- entusiasmo e a' mais sadia alegria, tudo decorrendo' na mais completa No Programa:
guedos momisticos de impecável cordialidade! 1) - A Marcha da Vida - Nae,
elegancia social e familiar e porque BAtILE DE ,sÁBtAiDO I 'I Imp. Filmes.
durante as 3 noites e uma vesperal A noite de sábado foi aberta com um ba-ile brilnantíssímo que se 2) -. Ã Canção do. Sol - Short
de danças delirantes não se regis- prolongou até altas horas da madrugada. A orquestr-a batalhou noite Colorido.
-trou nem o mais leve incidente - toda e os samnas e as marchinhas. "pararam" na boca cios foliões numa 3) - A Voz do Mundo - Jornat .

fato por assim dizer virgem nos seqüência interminável! Preçosc
SRA" OLIMPIA DIAS SILVA anais do Rei Momo, O amplo salão de danças , completamente lotado, viveu seu es- Cr$ 4,00 - 3,00 e 2,00.

Transcorre hoje o aniversário . Não houve um sócio ou convida- plendor de sempre, Nãõ temos a destacar nenhuma fantasia especial - Ás 7,30 horas - Cr$ 4,0'0 úní-
inatalicio da exma, sra. d. Olímpia do que se permitisse o menor gesto pois todas as garotas estavam fantasiadas com intensa graça feminl:tr-a, co.

.Dias Silva, espôsa do sr. Apr-igio ou a mais leve disposição de per- Poucos blocos desf'i laram nos salões, êsle ano, .Destacamos o "M--ue'l1�\ "Imp. 14 anos".

.Silva,' alto funcionário da Secreta- turbar o transbordamento de entu- a flla1'inha", e um estupendo "Bloco de Indios", q�18 armou .harraquí- IMPERIAL
Iria da Segurança Pública, siasmo em que se divertiam as nhas no salão, dansando em circulo, a moda de peles-ver-melhas l A� Fechado

.

para refórmas deeorati-
Ás muitas manifestações de apre- exrnas. famílias. mesas foram poucas, Lendo a Diretoria que reservar também as mesas vas e técnicas.

"Ç'O que receberá a aniversariante, Com seus salões sempre repletos do salão do restaurante para seus associados, passando o serviço de
juntamos as nossas. de associados dentro de uma aní- restaurante para o salão da biblloteoa. O movimento de serpentinas, Pu,"

X mação ensurdecedora, não se ve- conletis e lança-perfume Ioi intenso e os salões em certo :momenlri
FAZEM ANOS HOJE: rificaram excessos de qualquer es- estavam quasi intransitáveis, pois as serpentinas embaraçavam bas-

Menino'Alvaro Luiz, filhinho do pécie, de modo que todos quantos Jante os passos dos foliões! Pequenos sacos de conéétís presos no torro,
.sr. Osny de Lima Veiga, represcn- frequentaram a simpática socieda- abriram-se em certa ocasião, esvoaçando miriades dêles sôbre os que
-tante. comercial em Laguna, de durante o reinado de Momo le- se esfalfavam na sarabanda. vibrante!

Senhora Waléria Grams Ribas, es- varam a mais agradável e saudosa A assistência não podia ser mais gran-f'ina e "i-atinée", 'pois con-

�pôsa do sr, Oswaldo Ribas, viajante impressão do ambiente distinto deu- tau com Lodo o alto mundo oficial e social desta 'Capital!
-do Laboratório Wander. tro do qual se processaram fadas a'; Não devemos. deixar de fazer uma especial referência a Orquestra

Senhor Domingos de Freitas No- gritantes homenagens ao rei da Fo- exclusiva, do clube ao Hugo e seus "'bamlbas", entusiastas discípulos
-ronha, funcionário Público Federal.] lia, de Euterpe, que bastante oontr íbuíram para o completo exito {las gran-
:aposentado. j Podemos assim dizer, como re- eles reuniões carnavalescas do 'querido Clube da rua João Pinto,

Senhora Maria Silveira de Souzal sultado da 'reportagem sôbre o Car- Devemos destacar, no meio de tanto ho liço e tanta víhracão, a

.Digiacomo, espôsa do sr. Rafael! naval de 1948 em Florianópolis, que ação serêna dos membros diretores do Clube, com seu Presidente Mi-
'Digiacorno, comerciante. o Clube 15 de Outubro foi o ver- guel Daux, dirigindo a reunião, af'avel e cavalheiresco, com o Diretor

Senhora Esmeraldina Santos. dadeiro vencedor da alegria porque do Salão José Gusmão, que foi incansável em atender a tudo e a todos
Senhora Eulália B, Silveira, espô- deu a seus associados uma temporn- e ao nosso velho amigo Secretár-io-Geral major Elp idío Fr-agoso, fi-

ssa do sr .. Gustavo Silveira.
I
da inesquecível de delirios carna-

gura insubstituível na organização dos folguedos do grande Clube!
• ISenhor Anterior Sena, comercian- valcscos,

.

O BAILE DE DOMlLNGO!
".te, Merecem por isso franco e .entu- Não havendo baile no "Lira Tenis", a assistência do baile de. do-

siástico elogio todos os' sócios da- mingo no "12", roi realmente enorme, quasi sem precedentes nos anais
quele Clube, pela compreensão que do elegante reduto de recreações sociais de Florianópolis ..E tudo de-

Com a prendada, srita, Maria Ju- revelaram dentro da séde social, correu tamlbém dentro de um brilihantismo sensacional, terminando ó
lia Medeiros" filha do, sr. Jo�o, J?- respeitando-a e fazendo-a respeitar .. grande baile, quando as trevas desapareceram da terra e 'mais. um dia - Kay Francis e Franhic Thomas
esé de Cupertmo Medeiros, distinto Naturalmente que tamanho êxito - em:

B 'I surgiu, inf'elizmente C1111'\'os o !
gerente do Banco do rasi

. �m! em época ta-o dificil, onde a ale- SEMPRE EM MEU CORACÁO
� O ,BALLE lNFiAN'DJJL DE 2a, .F!EllRA! •

'Florianópolis, e de, s. exma.

espm;::tj "ria excessiva às vezes invade os.
A reunião infantil teve inicio às 16 horas, com o amplo salão com- Censura até 14 anos.

-d. Eponina Medeiros, aju.stou nup- domínios do bom senso, se o deve ' - No programa:
11 pletamente lotado! A garotada apresentava uma, variedade lmda e lTI-

,das o dr. Celso Ramos Fi 10, engc.�I' a diana e esforçada Diretoria, C0111- Brasil atualidades nacional
E J 1:5 fi.nita de fanlas,ias e 0'8 reco-recos, apitos, businas, c�hoca1hos aturdiam -.

'llheiro civil formado .pera ,

sco a
'. posta de 'cI'dada-os da mal'OI' respon., - Atual'dades W rn P thé Jol'"

1 f Ih d
,>

aquelle mundo de petizes, entre risos e alegria eontagiantes! I a er a - ,.

'Nacional de Engen lana, e I ,o _

o I' sabj'll'dade social, a cUJ'a frente se nal
1 E soib o ollhar bünqoso dos pápás. e das mamães, a garôLada pulou, ..

�sr. Celso Ramos, do a to comercIO
destaca o ·espírito de dedicação c

tlansoLl e cantou aLé ás 20 horas, quando. fez "alto", para tristeza dos Preços:
,da nossa Praça. de indiscuÜvel prestigio do st, As.� Cr$ 4,00 e 3,00.

, _ ,_ ,,' _ .' ... .. ..,... pequenos foliões!
trogild,Q Machado. Foi uma das mais grandiosas reuniões infantis que já assistimo;;
Fidalao n'O trato, o distint0 pré-

� no "12"!
sidente do Clube 15 soube aliar-se

Continua O ESTADO Lezen
•do distribuições de valiosos li
l.vrOd, inclusive romances mo

�dernos, entre as pessoas que
I.Gonstam de seu cadastro so
-oial,

As pessoas que ainda não
ha;aC!! preenchido o coupon
,que diariamente publicamos
iPoderão faze.:lo agora, habi
ditsuuio-ee, assim, a concorre
liam a tão interessante inicia
Ilfiva realizada sob o patroci
l111io da LIVRARl,:A ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

xxx

. ANIYZRSÁRIOS:

NOIVADO:

POLYPHENOL
«O Desinfetante da atualidade
'Terror do� microbios, acha-se

à venda nest praça

:íPedi-lr s a J. MARTINS &
SILVA, Rua Jeão Pinto, 16

Ceix'l Postal n'. 332

..... � •••••••••• e ••••••• ····'

:1 desvalorizauão
\dO crlJzei�n

Londres, 1 � (U, P,) - Os porta
"dores de títulos do go'vêrno do
'Brasil aparentemente não deram a

menor atenção aos rumores de des
valorização cio cruzeiro, Durante
toda a. s-emana, a marcha das eo

tações daqueles valores foi práti
.camente normal.

Na Bolsa de Valores, porém, hou
ve uma baixa continua, que atin

. giu até 4 pontos nesta semana, ao

'que parece com base na advertên
cia do presidente dos Estados Uni
dos clA que se veEificaria uma he

, eaLombe 'em seu pais, a menos que
"se ponha um fim à inflação,

O BMLE DE 'I'illRÇA-FJillJRA GORDA!
A;bl'iram a's dansas, às vinte ·e duas horas, dois ;blocos, o "Aí 1lern

a Mal"illha" e o "Bloco de Indios"!

Iniciaram assim a folia, mas logo se retiràram para o "LiTa", E

a saraJbanda "pegou certo", numa loucura. col-etiva carnavalesca. Nc'

tamo.s perdidos na vertl:g'em das dansas, altas figuras de nosso mundo

oHcial e o ,grande baile contou mesmo com a presença do Go'Vernador

do ·Estado, dr, José .Boabaid, acompanhado de seUls auxiliares dil'etos,
que formaram g-rande mesa em tôrnn de 5, exa.

E 1101Vamentc as figuras de Miguel Daux, Gusmão, Fragoso, Ba-ttic;

�oLti e outros membros diretores do "Clube", foram ineansáweis em

dispensar gentilezas aquê1a ,grande assisL.ência!
'

Uma re.ferência especial, não pudemos deixar de fazer, ao serviço de

restaurante e bar, a car.go de nosso amigo João Go,nça,I'Vt's, que esteve

impecável e a atuação dispensada a assisLênlia por uma infinidade r18

"gar(;'ol1s", o que por cerlo agradüu sobremaneira a todos em geral!
T,odos os bailes foram irradiados pela "mai's popular", a sempl'8

apreciada "GUAI1UJA", pela 'vóz de seUs locutor·es-dirigentes Ney Ser-

1':10 Vieira e o nosso cnleg'a Ac,:!, Crobral T'eive.
Pa'rabens á Diretoria do "12" por tão sensaiCÍonais 'reuniões carna-

aos folguedos sem desviar-se do;;

seus deveres de vigilância e con

trole, A sua presença estava ,�m

toda a parte, ele modo a evitar qual
quer al1eração se acaso fosse pre
ciso,
Isto entretanto não se tornou ne

cessário porque estimado como é

s, s, viu-se prestigiadó de começo a

fim por todos os presentes,
Em sua tarefa, o sr. Astrogildo

Machado foi sempre secundado pe

los demais membros de direção, to
dos empenhados em assegurar ao

Clube 15 a continuação do bom no

me já conquistado no seio de nossa

melhor sociedade.
Por tudo isso, não podia ter sido

melhor, nem rilais alegre o Carna

val de 1948, na vitoriosa sociedade

da Rua Alvaro de Carvalho .

GENTILESAS PARA COM "O

ESTADO"
Nã'O estaria comItleta esta nota

sem um registro especial à maneira

verdadeiramente aristocrática com

que foi honrado o nosso jornal.
Alem de nos distinguir com 11m

convite especial, "O Estado, teve à

sua disposição, nos festivos salões

do Clube 15, uma mesa reservada

exclusivamente para o seu represen

tante, o qlJ.al, nas noites em que

compareceu, foi constantemente

obsequiado pelo sr. Astrogildo Ma

chado com as mais cativantes aten

ções, numa brilhante e sensibiliza

dora homenagem à Imprensa, revi·
vendo, âssim, tradições sociais hDje
um tanto esquecidas, -

Aqui, com os nossos efusivos p1í-
•

......_._._ _.: __ __ _ _
_ .. _ _ -

Moedas do Brasil
Troca-.e ou vende-.e bem ótima. col.ção de moeda. d. prata,

niqueI, �,.onze e cobre, do Império ri República. Ca.rtall por ob.équio,
pa.ra este jornal. para. Numi.mátioo,

Celso Ramos e

Edith Gama Ramos
João José de Cupertino

.

Medeiros e

d. Eponina Medeiros
têm o prazer de participar à.
pelecos de lua_ relações, li)

contrato de casamento da lIIua

f,iho. Maria Julio com o sr.

dr. Calllo Ramos Filho.

participam às pe..oas
de luas relações que .eu

filho Ceho contratou ca

samento com a. utà. Ma.ria
Julio. Medeiros.

Celso e Maria Jul�a
confirmam

FlorianópoU.; 11--2-·948.

•

ODEON - Hoje às 5 e 7,30 horas
- Sessões Chies -

AMAR FOI MINHA RUINA

..... ;;. os de fino
pc l o d o e Café Otto é

RITZ - Hoje às 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

.. , A VERDADEIRA GLóRIA
Censura: Até 10 anos .

. , "No programa: .. .. • .. , ....•

Ponta Porã - nacional.
Noticiário Universal - Jornal.
Preços:

Cr$ 4,40 e 3,00 ás
4,40 às 7,30 horas.

5 horas - Cr$

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
Glória Warren - Walter Huston

PASTA DENTAL
ROBINSON

Covarde assassinato
no Estreito

Cego pelo ciume" lrineu .Tosé Pe�

reira, de 21 anos de idade, assassi�
nou covardemente a Antônio José

Santos, que lhe queria conquistar a

companheira.
O crime ocorreu domingo à tard�.

no Estreito.
Sabendo de que a vítima tentara

seduzir-lhe a espôsa, Irineu munilí.�
se de uma faca e saiu à procura dv
rival. Encontrou-o dormindo a

so_rubra de u!lla árvore; perto da
residência do mesmo, Esta circuns
tancia favoreceu os planos de Iri
neu que, sem perda de temp'O, vi
brou a arma no peito de Antônio.
José, sem permitir-lhe qualquer rea:- li

ção, e depois deitou a fugir, ComI>
fora visto praticar o barbaro cri�

me, foi perseguido por populares e

depois pela polícia, sendo preSQ em

flagrante.
O golpe foi fatal, poís quando a

ambulância chegou' Antônio Jo,W,
Santos já era cadaver,
A autopsia revelou que a faca

atingira o coração da vítima, ca��

sando-lhe morte instantanea.
Em declarações às autoridades o

criminoso disse não estar arrepel1�
dido porque seu fim era esse mes�

mo, matar aquele que lhe quena
roubar a am'q.nte.·
A respeito d.o crime foi instaura�

do o competente inquérito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q. �S'rADO - Quinta feira 12 Clá Fevereiro de ".48'
----------------------

SEGURaNçA DO LftR LIDa.
Rua do Rosario, 104 - 30 andar Te!. 23883.
Endereço Telegrafico: • 'SEGULAR" - RIO

Resultado do Sorteio realizado pela Extração da Loteria
Federal de 31 de Ja.neiro d.e 19lt8, de acôrdo com o

Dec:reto-Lei n> i.930, de 3-9-191s5
.

LOTERIA FEDERAL
1.� Premia 84 9 .G.e p.:: nio t 4. 358 '3.0 Premio 14.557

4.0 Premio 8.426

Plano Mercantl
4

A mais moderna creação em
refrigerante é o

,
88.419
74368
64557
8.419
4.368
4.557
419

Primeiro prêmio
Segundo premio
Terceiro prêmio
Milhar do 10 prêmio
Milhar do 20 prêmio
Milhar do 30 prêmio
Cen teo a .do 1 ° prêmio
Dezena do 10 prêmio'

Direta 19
Inversa 91

Com um pequeno dispendio de 10' cruzeiros por mês o

possuidor de um titulo do PLANO MERCANTIL está habilitado:
a) - participar de 3 sorteios realizados pelas última"

extrações da Loteria Federal.

b) � entrar imediatamente na posse do Prêmio, cons

tituido por móveis, mercadorias e utilidades a sua escolha:

c) -'- ter garantido o reembolso final das mensalidades
pagas, acrescidas de 20%,

d) - no caso de falecimento ocorrido depois do l° ano

de inscrição, estando o titulo em dia, as mensalids des serão
rest;ituidas aes herdeiros

Inspetoria Geral: Av. João Pessoa - 103 - 8.° ando salas 8i. 7/819
Curitiba, Estado do Paraná

Visto: Inspetor Geral - ]. Pevesi - Diretor Gerente -

Dr. Lucidio L. _Filh� - F�sc!:ll do -Govêrno -; Armenio Cruz
Diretor Tesoureiro - Antonio O. Negro .

O PROXIMO SORTEIO REAUZAR-SE·A em 28 de Fevereiro de 1948

T

Em garrafas grau es

[xperimente�o. ..r ôelicioso
I

o Mucus da
Asmo Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e -violen- Itos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arru l-

num :J.. saúde e debilitam o ooraçâo , Em ,
3 minutos. Menciaco, nova fórmula,
médica, começa a circular no sangue,
dominando rapidamente os ataques.
Dêede O' primeiro dia começa u. desapa
recer a dificuldade em respirar e volta.
o sõno reparador. Tudo o Que se faz ne-

ceeaário é tomar 2 'pastilhas deMonda."
ás refeições e ficará completamente li v re
da asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo quo se trate de casos

rebeldes e antigos. Mondaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração li vre e fácil

rapidâinente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

ii;'ndaco A�"�:m��m ',1Agora tambem, a Cf 10 00
:.-_-

Oportunidade
Grande companhia catari·
nense, que e.tá aumentando
leu quadro de funcionarios,
preciza de duo. (2j peSlloail

de ambo. o. lexo...
.

Informaçõee à Rua Viloonde I
da Ouro Preto 13. dali 9 àll I.

.12 e das 14 às 17 hora". t '

o BRONQUiTE................. _. .

I

Aten(,ião _!_ O Governador d(l
Estado dr. Aderbal Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa·
ção Beneficente dos Punoloná.
rios Públicos Estaduais e Mu·
níoípals de Santa Catarina,
��ndo registado sob o n, 1.

O primeiro magistrado do
Estado, demoerãtlcamente, in-

Representantes Exclusivos gressa na Associação Benefí-
J. MARTINS &. SILVA cente, com os mesmos díreítos
Rua João Pinto. 16 e deveres que terão os mais

F;orianópolis - Sta. Catar ias I modestos servidores públicos.

ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
AUTOMÓVE1S EM GERAL

COM IRILHANTINA
E OLED PERFtmADO-

"YIJUNG"
PRODUTO DA pt:RrUMARI�"h

RUOY-=8.PAULO ;7,

..

FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS

JOÃO KELLER
IMPORTADOR -- S. PAULO

ESTABELECIMENTO SUISSO-BRASILETRO
Av. Éão João. 127ô .- Caixa PoetaI, 3283

T E L E G R. J O K E

o. • .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # I

IM
SENHORITA!

A ultima creação em refri
gera'11te é Q Guaraná KN_OT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está . I
ecompenh.anâo a moda. I

ALVARO MILLEllt
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIQ CLIMACO
SILVA

'JONTADOR
Causa. Civeill e Comerciail.
Contrntos , Distratoli, etc.
Serviço. de Contabilidade

em geral.
Caho Poatul , 105

Flol'ian6poli» - S. Catarina'

DENTIS-T A
Dr. Mario Da Campora

Cirurgião dentista
Atende exclusixomente com

horCl marcada
l.mmnISVHH WOH S3 R TEntão coopera IJa campanha de ua rajano ne 25 --

I3Mabetizacão de adultos, fazendo Florianópolis
que os teus conhecidos que não sa-j Diariamente dos 9 às
bem ler nem es-crever, frequentam , 4 "

os cursos notarmos de aldahetíza- aa9} as 17 horas
I

ção : Hospital de Caridade ou Gru-
••.•.. •.............

······1\po Escola,r Anchieta. TEUS FILHOS
. . . . . . . . ..

.

aplaudirão te. rcsto,
I

Se ricos quereis ficar
De modo facil e legal qaando souberem que cola·
Fazei hoje uma inscrioãe beraste pró Restabelecime.a
No Credito Mutuo Predial to da Saude d� war•..

Sob.'
'1

12 e Transporte!) regular",u de cargos ao p
ô

r to Cl. ..

s10 FRANViSVO DO SUL para NOVA fORI
Inform ações com os Aç;en tes ,

F Icrtanõp clie - Cerlos HoepckeSTA -01- Telefone 1.212 ( End. teles,.
São Francisco do: Sul - Carlos Hoepcke S/A - eI - Telelone 6 MOOREMACK

o Sa�i.

liVI:R(jEM E,SPECI ·ll
(. lA \VETZEL INDUSTRIAL-JOINVII"LE (Marca r�liml

TORNA' A :ROUPA BRANQUISSIMA OI'

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Empregue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores intciatlvas Catarinenses

Adqui ra ac�ões da « C I T L.»
Transportes Aéreos S. A·

�BI·igam os

deputados
-0-

S. Paulo, 7 (A. N.) - Houve, on
iem, tumulto na Assembléia Esta
'dual. Estava na tribuna o deputado
Juvenal Saycn, que atacava rude
mente o govêrno, a propósito da
proposta para aplicação dos sal
<los de depósitos das Caixas Eco
nôrnicas, até o limite de 50 milhões
de cruzeiros! Em dado instante, o

orador, que vinha sendo seguida-
· mente' aparteado, foi interrompido
pelo sr. Gabriel Migliora, chaman
do-o, então, de "palhaço".
Houve protestos, tendo a mesa'

llrocurado restabelecer a ordem,
enquanto o sr. Gabriel M1gliora se

· dirigia para 'a tríouna um des-

fôrço pessoal, sendo contido. Aí, o

presidente suspendeu os trabalhos
.até que serenassem os ânimos o que
-se verificou minutos depois em am-

.biente de paz.

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

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen

�o de seu filhinho!
�

Mas, não esqueça, que o melhor

'presente para o seu "PIMPOLHO"

<é uma caderneta do CRÉDITO

':MUTUO PREDIAL.

'DOENÇAS N,lfRV��AJ,
r- (:!4ll11!1 011 prO!:J!'OIUflOil t)A meMe�'I!'''

...,... &lI! doençu nervOl!lM, tIll"lIlJ1.�
'inli.mdN! (lU t<llJlll'jllO, do .u,l� 11'{,'>r'

,

1eU�U:!lellte re:medih�a.. O CiUJIlDd"''' I
,m�E). (l's.1�O de. i1l<l!ol"&ne�ll, "" ,�.
.raJluUear 00 huUvh!eoll afet.c!H-,"f
'Wa �BfOl'mhia••1I. O �r.rlCII H&
.1®l'lal fllo DI!)�nçal'l me'lltals ��J!lh
II. lOIa A:lIIIbR}a&órle, 4:80 Atelul", Im.
ta{�l<nl(l('lt'!! ItO �Og:rt�eJ;I JHlfy<s!1if)g �.•

�1Z•..:�n. til" l't1lij3 n_4i&t'f!t ft. <In.. �

-O. .. ..

'incalhoD no mar
Lisboa, 7 (U. P.) -v-- A 180 kms,

.desta cidade encalhou um carguei
ro brasileiro {1Ue leva a bordo 4fl6

-tonetadas de carvão. O acidente foi

"devido a uma grande tempestade.
A tnipulação salvou-se.

'. .. .. .. .. .. .. o ..

Desraentinde

\." ....

Londres, 7 (D. P.) _ O govêrno
'britânico desmente as noticias pro

-,paladas pelos russos de que firmou

,�lianças militares com, a Suécia,
-Noruega e Dinamarca, nem tendo

'túmado qualquer iniciativa a êsse

"1respeito.
... "., ........ ........ ........ ........ .. ......

Envlf' mI() �e1J 9.ml�o dlsta.t"
-am número da revista O VA
:LE no ITA.TAJ, �diç.i�o d��t
<ca,ca 11 F\lorianópoUs, e as!!!I;I

e�ta1"á contribuindo pu.ra
m!�hH' difusão eu!tull

,iffj nOlU1B tfllTl'a
.................................................

I
Carga lenta para I

Bahrii\ !
Garage Deiamb srt \

..- :•.......................... --- •.................................•.............••.••.••

Funeíonáríos Públicos Esta'
duais e M;un!ncipais, do meís
(graduado ao mais modesto ser

vídor público; inscrevei-vos na

Assoeíaeão Beneficente e esta
i'eis preparando um peculio pa-
1'a vossa famllía,

.

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

-'oram demitidos
Duseldorf, (Alemanhã) 7 (U. P.)
Dois membros comunistas no

gabinete' da confederacão do Reno
setentr ional e vVestfà'ua: na zona

britanica ocupada da Alemanhã,
foram destituidos do governo, esta
manhã, pelo primeiro min ístrn

· Karl Arnold.
••• 0 •••••••••••••••••••••••• 11 ••••

SONOTONE
A,ar�lhos para Surdez

'TESTE p.Tn:HOMETRI,CO e DE
-'MON TRAÇÕES do. Aparelhos fei'
tos a domicilio ou à rua General
Bitencr,urt, 67 Pel:lIôOIil do interior
·,do Eot ,do que'll'�m escrever para
•.0 Enc.areço coima

Cop
í

t.e l CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000.00. Chamados: 1" 40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje mf'smo o AgeNte da "CITAL" em sua cidade e ele lhe dará m�lho,e9 e�cl",recirrt.e:\tos.

/

Penitenciaria do Esta.
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da ,Penitenciária do Estado aviso 30 co

mércio e produtores interessados que es� Repartição aceita propostas
para forneeímento de SORGO.

Florianópols, 18 de Dez.embro de 1947.
IVO CORTE

Sub-Diretor Ind. Int.

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

OU�R VESHR·SE COM CONFORTO E ElEGAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
RUIil Pelippe Schmidt 48

1
J

O Crédito Mutuo Predial, oferec�
aos seus associado>; o melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ .'5,00
mensais.

o escendelo das vacinas

f'

I

Domingos Alberto Pereira
N.avarro

PóRTO ALEGRE, 7 (A. N.) - A Comissão Permanente da As

sembléia Estadual debateu, o escândalo das vacinas contra a peste sui.-'

na, mandadas para esta capital, mas desembarcadas no Rio e remetidas

para lugar ignorado.
Abordou o assunto o deputado Celeste Gobato, sendo pedida a

abertura de um inquérito afim ele apurar quais os responsáveis pela
desídia.

Empeeze de
r»
��'\!"

-

navegaçao

Vidal Ramos Netto e

MarIa Arruda Ramos
t�m o prazer de comuniea.r
aOI! lUlU. parente. e peHoa.
de .ua. re!açõel, o contrato
de cosc rnerrto de .\lCl filha
LIA. com o aenhor Domingo.
Alberto Pereira Navarro.

participa à. penoa•. de illiI,a.

relaçõe.. o .eu contrato d.
casamento com a

.enhorita
Lia Arruda Ramo.

NAVIO-MOTOR "ESTEL�" ..
d

.

maxirna rapidez e garantia para transporte de suas merea oru:n

A�ente3 em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

I
, NAVARRO e

I noivos
,---,_

.
,

Florian6poli., 5 de Fevereiro da 1948

QUANDO TEUS FRHO,
te perguntarem o 'I_e í

'.m lázaro, dize-Ih. q.e � .

IUD enfêrmo qae poderá rI-
'

coperar • saade CctID Q IH
au:iiio.

Moça sabendo cortar ofere
ce seus serviços para costu
rar nas residencies,

Cartas paí:â Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Le ies, , . .. . .

Inscreve-te na Assoc'iação.
Beneficiente dos Funcioná
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarina.
Três crnseíros mensaes

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

QUEtxA8 M Rl<:rUftf/lçnt:;'"
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

lat�re••" e. realmente; ttmO! proYi�llcili
""co. endireitar o que eltiYer errade Da

eara Que al�mb fruta do se repita; II

l'Lf{O o eacândalo
-

que li OWl reel'llUçh
AI Ii!"'oiu poder� 'fi!' II eButll.r. enc:1II!IJ.,
lÜIe-a .. S�CÇAO JU�CLAMACOll;S.
<I.� O 1"t,STADO. I!ue o _ lICf'Á le'<rach
'�1 demora ao conhecioento de qu_
.j� fi;' f'.lto. reeesendo •• •• UInll i ..forfU.
�.o da resultado, embora em �il'WllI ."' •
"'. lllK< .�i"", publi"ado. ,.em " I:'eeh·
....� .""" " !>romA"ol!l f�

.'
'

.............. � . . . .

, Queremos que todos façam
parte do quadro soeíal dos
componentes do "Colégio Bar
ga-Verde". Pur isso, o pag's
ment.() da ação é feito em ;
prestações.A GRANDESA DO BRASJ[,

De.pende da instrução de seus fi
lhos. Fazei com que todas as pe.�
s-oas anaLfabetas .frequentem um

curso noturno e tereis contribuido
para o progresso do Brasil. Escola
[ndustfial ou Loja Maçonica•

................................... ,.. .•• c
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. OM1ÉRICA,.DO RIO, JOGARÁ NA

.

O ira " u e, COLOMBIA E NO EQUADOR
.

Rio, (Via Aérea) - O América

de basquetebol do / Botafogo letra-, está em prepa:ativos para excursio-
.
, nar a Colombia e ao Equador onde

da A
,.

'

d 'S I jogará oito partidas - duas em

(I merlca ou" Guayaquil e seis em Bogatá - re

cehendo liquidos 200 mil cruzeiros
e mais os "bichos" dos jogadores,
Com a chegada de Della Torre os

�ubros reiniciaram os preparativos
com intensidade, pois, o técnico ar

gentino pensa em colocar seus pu

pilos em forma no curto prazo que

separa o América do primeiro [ogo,
Mas, por outro lado, Della Torre

pensa em levar alguns reforços' a
fim de garantir aoseu grêmio uma

boa apresentação no exterior.

Nos dias 25, 27 e 28 do
ex:bições ,dosensacionais

-

campeao e um
•

carioca

quadra

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Prédio para comercio
Vendo um na Rua Conselhei-

PASTA DENTAL
ROBINSONa temporada do letra-campeão carioca

de basquetebol em nossa Capital

TORNEIO DE PREPARAÇÃO
OLíMPICA

Rio, (Via Aérea) - Por iníciati- Café Otto traduz qualidade!
va do Departamento de Esportes do P ..qo-o no seu fot'nec.edor.
Estado de São Paulo, será levado a

efeito, naquele Estado, entre fins de
abril ,e principios de maio uma

grande competição internacional,
Como já noticiamos, o Botafogo Dia 26 - Pela manhã - Passeio Dia 28 _ ÁS 21 horas - Jogo Bo- com o intuito de comemorar o SO' ro

Me f a.
de Futebol e Regatas aceitou o pela cidade. Ás 20 horas -:-- Horne- tafogo x Lira Tenis Clube. aniversário do Estádio Municipal e

Es cr it ór io Irnobi liar io A. L

convite da Federação Atlética Cata-
t
nagern da torcida botafoguense. ReJ Di3 29 - Almoço oferecido á em-

preparar a representação brasileira
�Jve!l - Rua Deodoro. 35.

rinense, para que o seu "five" de cepção na séde do Figueirense F. c, baixada do Botafogo pela F. A. C., 'aos jogos olirnpicos de Londres. O

S I no If'te" trebasquetebol, tetra-campeão carioca, I Dia 27 - ÁS 21 horas - Jogo Bo- clubes e torcida botafoguense de torneio em questão, denominado a a '" a.u..1
:realize uma temporada de três ío- tafogo x Barriga Verde, na quadra Florianópolis. "Preparação Olimpica", contará PRECISA-SE
gos em nossa capital, em fins deste do Lira. Dia 1° - Regresso ao Rio. com a participação dos mais reno- Tratar à rua T1Jfadt"Qtes r.o 5
mês, enfrentando Lira, Ubiratan e \ d di b d Telefone 1393

I C E f
ma os ases mun iais a rangen o ...

]3a;i;:o;:�:· da temporada nesta amneonato sladual de utebol �;an��:�i:�� j�ed�:�:�t�:: :u:l!�� Conclue em outro local

, SOCIEDADE DE AMPARO AOS
capital do maior quadro de basque- P I R

.

pt·
faz desconhecer a nós mesmos,

TUBERCULOSOS
tebol da América do Sul, é o se- au a amos x éhmelraS sempre incapazes de grandes reali-

gui�te, confo.l'Jp.e elaborou a F. A. �.: �om;nnfi n.m B8nmenau . I zações e� pról do nosso. amadoris- Rece�emos e agradecemos a se�
DIa 25 - as 13 horas - Recepção li I. U II' ". I mo. E nao fosse esta atitude sem guinte carta:

á embaixada no aÚodromo da Bale Obedecendo ao programa de jogos �o cotejo da série melhor de quatro I inexperientes no que diz respeito Graças ao valioso concurso pres-
Aérea de Florianópolis. ÁS 2,1 ho- do Campeonato Estadual de Fute- pontos, entre o Paula Ramos, desta Esportes do Estado de São Paulo, tado pela Imprensa local, em cujo
ras - Na cancha do Lira Tenis Clu- bol de 1947, domingo próximo, em capital, e o Palmeiras, daquela ci-. os D1."aJ')ileiros compareceriam a número se encontra êsse conceituá-
be - Jogo Botafogo x Ubiratan. Blumenau, será realizado o prrmei- dade. I Londres como atlétas absolutamente do orgão" realizou-se nos dias Si

_ ... I inexperrientes no que diz respeito
'

de janeiro e 1° do andante, a tão
O campeao local seguira sábado, a um certame olímpico..Se assoher- iad f t da "C tol s c-

em ônibus especial. ' . "
anuncia a

.

esas. .

ar a

I banam de tal forma com o espetá- Ventarolas", em benefício desta So-
A0 que apurou a nossa reporta- culo, e mesmo com a classe dos ad- ciedade.

gem, o clube da Praia de Fora aca- versá rios, que perderiam tudo o E, porque essa ilustrada Redação>
ba de conseguir vários carros, afim contrôle de si. Muitos por nervosis-

se dignou prestar-nos uma coopera
de transportar sua numerôs� torc�-; mo, outros por ��tusiasmo, vendo ção, digna de todos os elogios, alia
da, o que naturalmente muito ani�1 alguem pular mais de 2 metros, ou da ao fato de fazer-se representar
mará os jogadores trícolores. fazer 100 metros em 10" 1/10. na festa em causa; mais devida se

torna a nossa obrigação de agrade-

ti
ti
"
O

Combinado - Ar i, Marco e Mora- fi·
Tatu. goleiro to Paula Ramos ci (Diamantino); Quido, (Leôni- ,

das), Bráulio (Leônidas e .Jair ) e IA tarde esportiv.a da sabatina foi Boos; Lebetinha (Augusto e Leôni- •
inic1ad� com a solen�dade da pro- das), Nizeta (Ibio), Leônidas (An- •
clamação dos campeoes de 1947, gusto), Nicolau e Lauro. t.,
pelo eXl110. sr. comandante Alvar'),' Os melhores foram Tatú Minela •
Pereira 'd'O Cabo, c:ignissim� pre- Abelardo, Mandico, Ivan: Nenem: ...sídente da Federaçao Cata�men�el Marco, Boos, Nizeta, Lauro, Ibiü c' •de Desportos, que pronunciou ra- Bráulio. '

-pido improviso, terminando por, . " •
'Convidar altas autoridades presen-

I

Pela prática de jogo violento c fi
tes para a colocação, nos jogadores agressão ao player Abelardo, o mé- •
;do clube tricolor, da faixa de cam- dió Quido foi expuls'O do gramado. •
:peão. O juiz foi o sr. Newton Mongui-
Em seguida teve inici'O o jogo. O lhot, que apitou bem, não tendo si- .fi

campeão, embora muito deixasse a do porém, muito severo em repri- �
-desejar, talvez devido a vários rle- mil' o jogo violento. ",04

, 6)
sentendimentos entre os seus joga- . A partida preliminar esteve a.,e
dores; conseguiu vencer o selecio- cargo das equip�s do River Plate e

..nado pelo expressivo escore de 3 do Atlântico, tendo vencido o pri- e'X 1.
"

meiro por 3 x 2. '

,
,�

•
•
•
e
•••• �ji,

Paula' Ramos '.3 x Combinado 1
O Paula Ra1).10S, campeão da ci

dade, enfrentou na tarde de sábado
último o combinado da cidade, con
seguindo belissima vitória pelo ex

pressivo escore e três tentos con

tra um.

O prélio ofereceu lances sensa

cionais, tanto no primeiro corno no

segundo tem p o, principalmente
frente aos arcos dos dois quadros.
O "team" do combinado foi bas
tante infeliz, naturalmente devido
á falta de treinos e a magnifica eXI

bição do guardião Tatú que prati
cou . arrojadas defesas, mantendo
se firme em todo o transcurso do

jogo.

Os "goals" do Paula Ramos fo
ram todos consignados na primei
ra fase, por intermédio de Abelar
do (2) e Mandico. O ponto de honra
do combinado foi feito por Leôni

das, no segundo tempo. Nessa fase
foram anulados dois tentos de am

bos os clubes, sendo seus autores

Augusto e Lázaro.

Os quadros jogaram Obedecendo
ás seguintes formações:
Paula Ramos - Tatú: Naldi e Ne

nem; Mvnela, Chocolate e Ivan; Lá

zaro, Carioni, Mandico, Fornerolli
e Abelardo.

Figue1'rense
Deverá ter lugar domingo próxi- do futebol citadino.

mo, no campo da F. C. D�, o pri- Os dois clubes concordam com

meiro encontro da série melhor dc a realização dos embates, restando
três, entre os furtes quadros do .apenas solicitar á entidade a devi.da
Avai e do Figueirense, velhos rivaIs licença.

Avaí x

!.proxime.se maIs de se.!

limlgos e parentes envland(f,
-Ihes um número da �vlsta (1
VALE DO ITAJAt, edfção rifl.

,A nossa Capital ·vai ser dota
{la de mals um p.stabelecimenU
de ensino e este será o "Colé
gio Barriga-Verde".

cer-lhes, como agradecemos agora..

na certesa de que, sempre contare

mos com a colaboração dêsse orgão;
Assim agradecendo; com a mais

viva estima e distinta consideração;
somos

Cdros. Atos. Obgrdos.
.

pela S. A. T.

Clito de Sousa Dias, Secretário.
Almerinda Sanches' Bezerra da Trindade

MISSA DE 7: DII
A hmilia de Luiz Sanches Bezerra da Trindade participa (I

falecummto de sua saudoso rnõ", 'logro avó, e bisavó ALMERINDA
SANCHEZ BEZERRA DA TRINDADE, ocorrido no Rio de Janeiro, e

convido leus parentes e amigos para assistira"'\ à miSla da 7' dia,

que manda celebrar, por lua alma, no dia 14 do corrente, às 7 hora.,
na Igraja de Sonto Antol'\io.

Florianópolis, 11 de Fevereiro de 1948.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIF'ILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento

da ai:Wi.

Companhia Sul Brasileira de fiação e Tecelagem
4venida Vapaoema o.· 38 Vaixa Pos1al, 224

CURITiBA PARANÁ'

L I N H o ALGODAO
OLEOS nes

CELULOSE lECI DOS
f··

IN'DUSTRIA E COMERCIO.
,

�
•
•
•
w
-
.,
�
•
"
•
•
•
•
•
i.lI!lI

•••••••••••• flf($18••••••O·•• fh·If: ••·.'••

-

. \;

UM GR.ANDE PROGRAMA,
DENTRO DE UM GRANDE PLANO,

abrangendo'amp!o sector de atividade no Sul \do País
. '"

I
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n FSTADO-QuhUa.felfS 12 de Fevereiro ae "(!u8
. 1

DR. MABIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultoe

e ertanças
Consultório - Trajano, 29

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

Residência:
Felíps Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAELI.A
QJIplomado :pela Faculdade Na-

r:
d. lIIecílcina da Unt......ldao
BruU). Médico por concur·
k'viço Nacional de Dou.

_ Jltmta1s. Ex Interno da santll
_ a. lliIJel"1córdk"e HoqIttIIl
",út.ricQ do Rlo'ma capital ".

deral
aDICI.& JUD� - oomrç.u .

mm'VOSA8 .

- ONIwltófrlo: Ediftc10 Am4Pa
NETO

_._ hUpe Schmidt. eon.w_
DU 16 4. 18 hOru -

Rellideneia :

Largo Banjomin Conlltant n, 6

.. POLYDORO S. THIAGO
liIIIIMU4IO do Hospital de O!U1dada

de �lorU1n6pol�
·Adlífri;ente da 'Maternldade . ,,_ .

,#lbl!lfIOA MlIDICA - DISTtl'lD
GI08 DA GEBTAQAO li: DO

PARTO

·,_tu <dO!! Orgãos mternoe, ..
peol.almênte do coraç'o

�s da tiro!.!e e aemalJ

sIAndulas ip.ternas
�R&PIA - ELECl1KOCAJl..

1!ilQ4imIU.Ji'U. _ MElIlAJaOLISMO
BASAL

il\!DiIIa1IIJ.1lU 41Ariamente alUI ill ...

18 horas

,Qt,� chamados a Qualquer
.� Inoluel .., durante a noite.

,�TORIO: Rua Vitor MeU.

les, 18. Pone 701.
Trom·

II. IAVA! LACEIOA
.� 1iIdd!lco-e�ca de Ol1loo
- 0IIY1c!0L NariII - Gv._ta
:Pluorição de lente. de

·contato,
Reiniciou suo clirlÍca

Consultorio: Felipe Bchmidt 8
Dali 10 às 12 hs, e dos

14 à. 18 h'oras
TELEFONE 1418

tadasko Social do «6 Estado» I
.

=�k�����:���=li Vr dito· tuo Predial!
fJrI3t. _............ Jret. Ct'YiI D -.-

...
•••••••••••••• • '-'- ••••••••••••• ' ;; A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de msrcciciorias agora, ccen

.•
íIaae ••••••••••••••••••••••••••••••••••_........................ .....

" no vos planos oe optados cí legislação em vigor •
� (.) ... e··��·········· •••••••••••••• $ ••••••• o ••••••••••••• e ••• � �

• •
� ou Osrp •.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.�

"=' DI-s"r.-bue 20 %

em premi-os ;:� cio Pai (mia) _. •• • • • • • • • .. • • •• • •• •• ••• •• ••• ••• •••••• ••• • •••• •• • I

� .
....... '.'

� _

� .
u ••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••••• � •••••••••••••••••••••• $' Atualmente I de Cr$ 5.000.00, 5 de Cr$ 650,00 e .,

AGradeoeriam.oa, blmbém,. (pll� .. IlOticla. .. .......... .e
'

h
.

de "r$ 250,00' !
�tm:t08 • outro. de ......._ 011 .. ..-ou amjpa. li V 'IfD!'

• •
8; o v alor d o s ore-n o; aum snta de ac ordc com •
• o cresc.rnento da arrecadação :· . "

•••••G•••••••••••••••••••••••.o�••••••

powsk1. 82: Pone 7111

DI. ROLDÃO CONSONe
1il!.1i'i.UIl4lIA GlilRAL - AIlI'A m
i1imllalA - )(OJ:;1I18TIAfl D"lli t:® !
•••• JfBORAS -ii PA.WJ.'()Qj ..

�o peja Faculdade de.MciGI; J
� dm UntversIdade de Sic !

IffllUo, onde 101 assistente por t'" i
t)liN IUl.OoI do ServIço Cir11rB1co li, I'Prof. AlfpIo· Correia Neto .

� do estômago ti Y1u ....
iIitiU, lntutln08 delgado e� I!I1i'61o.o, rins, próstata.�. j�, ovú1oJII e trompa. Vag,_ j�. .!údrocele, VaNetl • benI.!

. . OONSULT.A3:. .. f'éIWI I la " noras, II. Rua lJ'<It)<I)!> ���t, 21 ('Illtos da CUa PIlo �
raíso), Te!. 1.1198.

PfIIlD1IINCIA: Rua EstevlIlI .n,
alor. ·17.: TGl. li 7M

Bit NEWTOf� D'AVlLA
� - "\Tiu Urin6riU -

Dslmeu doa lintestinoa, r6t-o 4j
Uiõa - Hemorroidas. Tra:tll_

to da colite ameblana.
ftI!l.&te:rapill - :tzLtra 'Ve1:lJll.etlMl,
Conifulta: Vitor Melrelel!, 38.

i!!,� c11ar!amente la 11.00 lU
'-l, ia =� das 16" hII. em diante

.

. : VIdIal Ramoa, M.
o

ron•.1{)87

II. LINS NEVES

III. '1.
_

5. civAJ.CAiiiI
lf't!1Iüea exclusivamente de �
a_�l Marinh;), II

Telefone II. 70

Hol�st1a.a de sen.ho�
�o..'t6!l."io - Rua João P!'l!rto I!L .,

- @Obrado - Telefone 1·4.61
Ituldtncla - RUA Sete de Setembro
- (r4if!c1o I. A. P. da EIII:1n)

Telefone !ri. 834

.. PAULO FONTE!
Cl!n1co e oPf..rador .

�t6rlo: Rua' Vitor Melirelee, ..
Telefone: 1,�

�tu c1II8 10 la 12 e du 14 Ia lQ1
Ji!uldbcla: Rua BlumeBau, :RI

Teleione: U18

TINTURARIA CRUZEIRO
_Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo!õl

Profissional competente - Serviço rapido e g�untido.

BOM.NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais..

Informações nesta redação. _

FAR�ACIA ESPERANÇA
do FlU'maehtleo JHLO LAUS
Hoje e amanhl .Há .. IIU .ref&1'W.

Dr-CU Ilaeio.l!aia e' _raqelru - BOJlleopáli.. - Puf!&..
_m.. - Artip. d. berr.-elta.

'

Garalate-IJ•• uata ebMnbda ao roeeltúrt. _6diaI.

TILOGRAFIA I
(orrespondencla

'

Confere I Peça pelo telefone 719

Comercial Diploma J
Pronta entrega

)
Qualidade superior

.

DIREÇAo: METODO:

j' SERRARIA UNIÃO
Amélia M PigoZZi Moderno e El1cients Movida a elet ricidade

I
Proprietario

OSWALDO DUARTE
RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

-

LENHA

'�';'IU,j� ®_m;ç n7� - �s: J Â S ;.
UH')BJnn6� � T:&.UIU"O»fil

..

CifraI! do Balance d. 1944,

I

CAPITAL E RESERVAS
RespoDliabilidadep
Recere
Ative

c-,
o-s

80,900.606,30
5.978�401 .755,91

67.053.245,30
142·V6.603,8.0'

.......... , � .

CamiJal, Gravatal; Piiame••
Meia. da. melhore., pelai "me
nores preçol .6"na · ..CASAJMIS
CELANEA ...;.. RuaO. Mafra,

� '_e .

LEMBRA·TEI
Inúmeros seres holDUlos,

qne já foram . felizes cOiB.

tn, aguardam teu a1lXluo pa
ra' que pouámvoltJt.r-'

-

....
ciedade.- ....COlabor:a c"";'CUr-,
panha Pr6 Restabelecimeat.
d_ Saude do Lázaro.

Bom binóculo
Gande. visã o

•

•

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

al<=ança quem tem sólida ;;:;
inl'trução.

Bons livros. sobre todo. os-

8�suntos :
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 � Florianópolis
.......

sÍ CONSEGuiREs· .....•
Que um too amigo ou cenna

cido analfabeto fr.e,quente um cur
so noturno para aJprender a le·r e
a ·esCrever, pl'esta:r:ás um grand&
serviço á tua Pátria. Catedral, Me4
tropolitana ou G�uil)Q Escolar São
José.

Sinistros pago! nOl> (lltlIDolt l\) ano.

RellPOJliabiiidodel
98.687.8'16,30

76.736,401.306,20•

Díretoress
Dr. Pamphílo d'Utra Freire de Carvalhc, Dr: Francisco
de Sá, Anisio Mallorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

EmpreS8:Sul Oeste Limitada
Linha de transporte cp letivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vioe-Versa, J

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 d-e novembro, 24 - FlorianópOlis - Fone 1.431.

o Batalhão Barriga-Verde' O VALE DO ITAJA1
foi constituido de catarinenses Procurem Da Agênela
deswmidos e o "Colégio Bar- J�rogresso,
riga.Verde", usará a mesma LIVRARIA 43, LIVRARIA·
bandeira. ROSA

tia. Continental de Seguros
Rio de Janeko

Fundado em ".924-
INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACfDENTTIS P:ESSOAIS

Car>ital Realizado e Res-ervas ; ,. Cr$ 6.140,440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 ....•... ,.,." .. Cr$ 18.162.62i,30
SÉDE (Rio de Jan€iro) srJCURSAL (Sã.o Paulo)

ÂV. Rio BranCD, 91 - 30 ando Lgo. da Miserioordia, 23 - 10° ando
Teleg. ,"CONTINENTAL" T,eleg. "C0NTAL"

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

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Ava:ri,as nas Principais Cida,{jes 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 IS-eUS Agentes Geil'ais Se
nhores.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua Joã.o Pinto n. 10.
Gáixa PQstal, 39/40.
FkJrianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para que ninguem diga que é menLira, abaixo vai trans

crita uma deolaração de um soldado que inLegrava a patru.lha

poli{lial nos dias de carnaval:
_ "Dei uma bOl"rachada na cabeça de uma menina, que

ela empacotou tres vezes".
.'

.

Se ouvis'se isso, qualquer um indagafla do nome do sol�a
do, para a necesaria acção. Quem oUJViu foi o redator do Dlá-

"io .da Tarde.

Portanto, deve ser verdade... verdadeira.
Guilhe1'1ne Tal.

Os
lem

homens honestos, sensatos; que não têm
as palhaçadas com que o «Diário» de ontem

e provocadores e ao ataque despudorado aos agentes

odlcs recalcados
se atirou à

.A. .

na. censcrencra; repe-
defesa de desordeiros;
da autoridade.

'P_OIRQUE DIFUNDIR o OOOPERlATIVLSMO?

Graves ocorrencias durante o Carnaval
!Iementos indignos de frequentai' uma sociedade provocam;:
perigosa desordem.- A pOiamos irre8trUamentl� ii ação eser .. ··

gica da poUela em defesa do respeito e do decoro da ea
pitat.-Outras flcorreilcias na tarde e na noite de domingo•.
o Carnaval não findou' sem i\' Diretoria dessa sociedade, a em virtude da razão dos ferimentosr

um rastro de sangue. cuja frente se encontra o espírito' recebidos.
Embora as consequências não te- esclarecido do sr. Heitor . Santos.] É possível qué entre os' feridos'

nham sido fatais, são de suma gra- tem se desdobrado em esfôrços, , ..os
I haja um ou outro inocente. Mas.:"

vidade 'Os acontecimentos que se últimos tempos, para tornar aquele disso não cabe culpa alguma à po-
verificaram na noite de segunda grêmio, um centro elevado de am-' Iicia, cuja intervenção energica:(De A. Abr'eu distribusdo pela Diretoria de' Assisiencia ao para terça-feira no Democrata Clu- bienle social, digno de representar: aplaudimos ir-restritamente, porque-Cooperatiuismo be. parcelas importantes de nossa vida' sem ela muito peiores e mais san--

Nenhum cometimento humano, s-eja de cara ter econômico, polttí- Infelizmente não é possível con-. citadina.
. I grentas teriam sido as consequên�

co ou social, receberá elas multidões a que servirá ou pretende servir, o seguir nem desejar que todas as' Esses esfôrços se fizeram senLlrl cias.apoio imprescindível a sua exístõncia, se não se rodear, desde a nascedou pessoas procedam no convívio com na própria séde, que passou pOl'I Ela precisa agir dessa forma cou-
TO, de um conjunto de elementos que visem a sua propaganda e difusão. seus semelhantes, de maneira dig- grand.es mel�orame.ntos. �ueria comi tra a turma do� "acaba-nove�la" queAs idéias no mundo mudern« sãe Iançadas e mantidas frescas e vivas na. isso a refenda Diretorra, propor- confundem SOCIedade com rinhader-:
nas concíêncías, á custa do rádio' e do jornal que, manhã á noite, mar- Smpre houve e sempre haverá cionar aos associados do Democr::.-' ro de box e cujo maior prazer €/
telam com albsoluta fidelidade, Lemas e os assuntos que devem apare- elementos menos compenetrados de ta, um carnaval alegre, animadCl!, acabar com o l2.razer dos outros..
cer e manter-se na' ordem do dia das conversas dos cidadãos. suas responsabilidades perante os capaz de satisfazer aos anseios fie' -Sern essa ação intransigente da po--Não mais se anunciam somente produtos f'armaeêutícos, drogas e outros e que não se pejam d.e pro- diversões das exmas. famílias. I lícía, dentro de pouco tempo as ia--
quinquilharias. A índusuia do anuncio tomou conta de todas as ativíua- vocal' cenas menos dignas de um

I
Infelizmente' todo esse trabalho milias não poderão nem mais sair-''-des humanas, a ponto ele não mais se conceber o mínimo acentecímen- ente racional. .

.

foi inútil. .

. I à rua, pois os provoca�ores, não>
to sem que as bombarras da prnpaganda o transformem num espetá- Tais elementos, às vezes os en- Na 'noite de segunda para terça-, sendo devidamente c�stIgado:<;, se.'
culo maravíjhoso ou numa t ragv.ua de proporções inauditas, conforme centramos nos melhores setores S0- feira, quando as dansas estavam

I tornarão cada vez mais atrevIdos.. _seja ele um ato feliz ou um outro menos animador. ciais, como uma aberração e daí no auge do entusiasmo e a

mOCidade, Os que não tem nada com a bn-;A divulgação das atividades cooperatrvas se deve Jazer para que certos incidentes desagradáveis que vivia horas de inebriant.e alegria, ga, que, procurem não, se imi�CU��a doutrina e a tese Roohrlaleana penetrem em lodos os lares e em Lo- se registram, não raro, nas reuniõ s sem o /mais leve pressenhm.ent� dei que aSSIm na�a lh�s aco.ntece�a.e 3"

dos os corações, com a mesma vivacidade e a mesma, harmonia das cau- mundanas da própria elite. tormenta, eis que surge a fatalida- polícia podera agir mais râpida-:
fias nobres que avultam na alma ibrasilei.fa. Em época de carnaval esses in- de.'

'

.

! mente. •

.

Não será com meias medidas ou com íníciatívas tardas e jrôpegas cídentes são mais frequentes, por- Elementos que revelaram sua in- A propósito desses acontecimentoS"
que se dará ao cooperativismo o lugar que Ilhe cabe ocupar no conjun- que os tais elementos, convencen- ca'pacidade moral de frequentar t;m, que polarizaram os comentários da:
to das atividades humano-sociais. Ó império dessa divulgação e da pro- do-se a si próprios de que a rela- ambiente familiar, desencadearam,1 cidade,.

foi aberto rigoroso inqué-«
paganrla sistematizada do regime cooperativo reside, primariamente, tiva liberdade admitida durante o a desordem. rito afim de serem apontados os ,;es-'
no fato de que nem a totalidade dos grandes centros tomou contacto reinado de Momo é sinônimo de. Num momento relamp�go, a Sé-I pousáveis e �ubme�idos às �evid�[F'com ele. Esta circunfãnoia agravante, que vem inhjhindo a maioria. das licenciosidade, acham que não -Ie- de do Democrata Clube fICOU trans-. penalidades, inclusive a da mdeUl-'
DGSSaS populações urbanas, será razão bastante porque se deva criar, vem controlar seus atos e desan- íormada em far-west. Ofensas, pro- zação pelos prejuízos materiais C'
conduzir e realizar, no campo da .publicidade, um programa que sirva dam, assim, em vergonhosas faltas vocações, luta, garrafas, mesas -'1: morais sofridos pelo Democratas
á elucidação das massas, respeito á forma e ao conteúdo . do sistema de compostura. tudo entrou em ação. , Clube.
económico-sootal contido na tese cooperativista. Muitas vezes ou sempre, as OC01'- Surpr,e�ndida pelo inesperado da

/ Oportunamente daremos outros:..
É preciso distinguir comércio de cooperatíva. Se bem que da ins- rências do carnaval são atribuídas ocurrência, a Diretoria apela para' detalhes a respeito.

tituição do intercâmbio comercial, há surgido a fonbe exclusiva da ri- ao excesso de bebida. Mas é enga- a policia, que imediatamente e den-] -----------------
quesa dos povos, não é menos verdade que esse regime pode ser alt.e- no. tro da mais digna .conduta, acudiU1lJniilo dosr ado, sem' que se adulterem ou maculem a:s relações humanas. A bebida serve apenas de descul- para serenar os ammos. .

A mola propulsora, e impulsora do comércio é o lucro que, para pa, porque a causa verdadeira de Lamentàvelmente, os desordeirl's, thaufleursele representa o objet.ívo e a meta final. Quer dizer, a atividade comer- tudo é a falta ou o esquecimento estavam no seu dia e receberam �sl Já chegou o carro Ford encomeu-:cial repousa no capital e este no rendimento. voluntário da bôa educação. .

mantenedores da ordem a pont.a�esl d d I União dos Chaufféurs .de:No cooperativismo o fenomeno é justamenLe o contrário. Para ele O cidadão conciente do seu pa- e a cadeirad:s, m�c��cando se�l<J-, S:n�aP�-a�arina, afim de ser sorfea--'Ü lucro não é uma meta a atingir pois 'que não existe lucro. Nele, o ca- pel na sociedade, sabendo que a mente. os tres polICIaIS que .

Iaml do em benefício da futura séde so--pi'tal não tem a proeminência nem as regalias. que o fazem valer nas bebida lhe altera a compreensão cumprIr o seu d.ever.
A • daI daquela entidade de classe.instituições capitalisLas. O homem, a .pers'oualidade i'ntegral, o corpo das cousas, não deve beber. Se o Chamado urgent� reforço, a po-/ Afim de assistirmos à en�rega, quei.nstrument.o·s fisi,co - e a alma·- fU'llQãJo inteligente e p.ensante, - é fizer e depois praticar atos que o lícia penetrou na sede do Democr�-l será hoje às 15 horas, no Palácio.'que vale no cooperaLivismo, Todos são ilg:uais, Possui-r maior numero desabon.em, a culpa é dele e não do ta Clube e como a sua presença n�o, F d d

'

Tuffi Amim & Irmãos;de ,quotas, nã,o .signi'fica possui'r O maior número de Votos. Representar alcool. ('t d agiu enercricampn- oI' os srs. ,

osse respe� a a,
. d" I

�

t 'fomos gentilmente convidados por'O maior ,capital não supõ.e a representação do maior numero de vonta- Isso tem 'mais razão de ser dito, te, consegumdo depOIS e uma II a, omissão da Diretoria da l'e-.des. Há, nas assembléias cooperaLiva.s, tantos vo.tos quantos são os as- quando se trata de discussões, exaustiva submeter todos os

eXal-r'um�
c

.

d d'

. fenda SOCIe a e.'80ci.a,dos que ·comparecem. Quer dizC1� a fórmula cooperativa idenlifica brigas ou desordens dentro da séde tados.
. Agradecemos e prometemos com-e homem na sua 'ca,paddade e voll,lade. Coloca .o individuo em face dos de uma associação qualquer, nos Dispensa acrescentarm'Os que fo-

!prÓiprios inleresses e Hle dá autori,d.acle para dispor dos seus bens, na momentos em que nela se encon- ram aqueles momentos de pânico p_a_r_ec_e_r_. _

fOTma ,como melhor lhe aprouvel', t.anLo signi'fique ele a menor parce- trem famílias para se divertirem. ouvind.o-se gritos de senhoras e se-I
R

-

I t·la da associação, como lhe pertençam o quinhão. e a parcela mai,ores. Cabe às diretorias, nestes �as()s, nhoritas 'que, com toda a razão; fi-j p.cppçao es Iva
Als entidades cooperativ,as são, dí-lo Waldiki Moura, a expressão agir energicamente e sem contem- caram alarmadas e desesperadas, Terezina, 11 (A. N.) - Os pes

exa,ta da democracia no terreno .econômi-cü. E foi feliz nesta ass,ertiva, plações, expulsando o sócio per- pela brutalidade dos acontecimen-,I sedistas desenvolvem g-rande ati
a aibalizado técnico do Serviço de Economia Rural. turbador do ambiente social, afim tos. vidades nos preparativos da •., fes-

/Se a demo.crada prega a l,i/berdade, esLa'belece o princípio de que de evitar venham a sofrer as h- A séde do Democrata Clube. ficoiti tas politicas para recepção, sabado'
mais meNme' quem mais produz, e, mais dev,e ter, quem lEaior soma d·e mílias ali reunidas. em estado de destruição. CadeIras el proximo, do sr, João Emilio Fal-
enel'g'ias dispeude, no trato da terra, no apaslcenlamen:ro dOiS rebanhos, Por terem procedida assim, pon- mesas quebradas, �arrafas em

\:a-I Cão Costa, candidato a prefeito mu-'
na fo·rmação da riqueza coletiva. do na rua imediatamente, os ele- cos espalhadas por todos o� cantos, nicipal de 'Derezina.

Mais
-

e.fi-ciente e mais duradoura será a pl'opag'antda, se efeLivada mentos incapaz s d.e se c'Onduzirem outros móveis e objetos feItos em

nos rumos de uma. necessidade socia.l e se ooompauhada de exemplos corretamente, a maioria das nossas pedaços.
frizantes, incoDlLestavei-s na ma.gniLude do. seu alcance. entidades recreativas poude fes- Do ".entrevero" sairam nUl11,',-

A pregação cooperativa vai ,tomando impulso em Santa Catarina tejar um carnaval alegre, intenso rosas pessoas feridas, umas com

por quanto já não mais se dismü·e a valia do sistema, cuja efici€ncia e gritante, sem qualquer contra- bastante gravidade. Entre elas es

dia a dia, vem se ·comprovando, mediante a apresentaçã.o e o exame de tempo. tão cinc'O soldados d.a nossa Polícia
casos coooretos, por parte de 'quem deve pro.por e realizar (libra de bl Acontece, porém, às vezes, que Militar, um dos quais se encontra
monta. nem todo o esforço da Diretoria e na enfermaria daquela Corporação,

Os que estamos inLeressados na difusão do coopeLivismo, não o toda a sua preocupação de defender
\Somos para satisfazer vaidade nem para conseguir louros. Fazemo-lo o bom nome da sociedade, nada pO
com a coruviüção ser,ena e segura de que é nosso 'Clever pr.opiciar ao po- dem çontra a falta d,e' dignidade de

vo, o conlhecimento daqueles fatos ,que lhe interessam somremodo. A es- certos indivíduos.
te paNO, para ,quem o cooperativismo representa um oasis no deserto Há alguns desses que saem fora

••.,••a••••••�••• ID•• Il I!II;:;•••�'
da hipocrisia, da exploração, do assamJ:Jarcamento, é que di'l'igimos as de todos os limites. Portam-se em

antenas da nossa orientação publicitária. Nenhum ouro intuito nos mo- t reuniões sociais como se a' honra,
ve nesta campanha, e nenhuma o'utra razão será 'bastante for,te para o pudor, o respeito devido a senho
:nos demover da rota que pretendemos per.filhar. ras e senhoritas fosse uma coisa

Instruir, 'educar, conseguir adeLos e {feí'ensores, ,coo'perati'vistas inexistente. Para esses espiritos
'Práti�os e ativos, eis quanto nos propomo,s abjetivar nesta jorna.da. saturados de libertinagem, nada

Difundir o coopel'a�ivismo, a sua pr,áUca, os seus frutos, as es- mais existe do que a sua má edu ..

iplêndic1as realidades que ele tem provorcio{la'CIo neste e em outros Es- cação.
tados, no Brasil e no resto do mundo, impõe um tralbalho árduo, . Só assim' se explicam '3 graves e

constante e continuado. deploráveis ocorrências verificadas
O conhecimento dos nossos deveres e das nossas Obrigações; são na noite' de segunda feira, durante

t8 certeza de que não ha'vemos de esmorecer na consecução deste nos- o baile à fantasfa promovido pelo
",o novo objetiyo. O cooperativismo será, dentro em pouco;- como já o Democrata Clube em sua séde social

,1\ em parle, um:} magnifica realíqade catarinense. à Praça 15.de Novembro. I

Florlan6polh� 12 (je Fevereiro de 1948
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Realidades Catarinenses

PASTA DENTAL
ROBINSON

EnsaioS3 .• politicas
São Paultl, (A. N.) - Afirma-se

que ó sr. Ademar ele Barros, esta-

ria em entendimentos com os lide

res elo PSD para integrar sua exe

cutiva estadual.
Essa manobra visaria a unifica

cão das fHeir�s pessBdistas e os',

preparativos da futura sucessão'"

presidencial.

FRECHANDO •..
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