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o SR. NERÊU RAMOS, PRESIDENTE DO P. S. D., PARA RECEBER
OS CREDENCIADOS PELO óRG10 COMPETENTE DA U. D. N.

"

� DIÁRIO, DE ONTEM, CONFIRMOU·A, AINDA QUE DE
ONDE PART

DE SANTA CATARINA EXIGIU
HA DIAS, POR ÊSTE JORNAL.
EXIGÊNCIA NÃO PARTIRA DE

Ao' �ado do presidente Outra

, H. 10.162,

B. Aires, 13 (U. P.) - ° presiden-] e observar completa neutralidade
te Juan Perón, um dos lideres da nos conflitos politicos". Esclare
revolução militar de 1943, declarou ceu, no entanto, que a neutralidade
que a Argentina "precisa adquirir não significa desinteresse pelos ne

a sua maturidade politica", e que, gócios públicos, mas apenas a não
no seu entender, significa o fim das participação na política.
revoltas armadas contra a autori-
dade legalmente constituida.
Usando o seu uniforme de general

de brigada, Perón apresentou os

sabres a nove novos generais de

brigada, numa cerimônia no Minis
tério da Guerra.
No seu discurso, afirmou o pre

sidente Peron que "com a finali
dade de criar uma Argentina gran
de e progressista, que marche na

vanguarda das nações civilizadas do
mundo, devemos adquirir logo
a maturidade politica, como as ve- Congresso POII-tl·COlhas democracias. Com isso VIra

paralelamente o fim da infeliz ne- Roma, 13 (U. P.) - Está marcada

cessidade de intervenção das for- para o dia 17 dêste, a realização de

ças armadas mesmo temporáriamen um congresso do Partido Repuhli
te, na direção politica do país". I

cano Italiano, devendo o conde

Acrescentou Peron que a função Sforza fazer um discurso sôbre a li

dos militares, no futuro, deve ser nha de conduta mantida pela poli
a de "assegurar ao povo :o direito tica exterior da Itália, ora sob sua

de exercer a sua vontade soberana orientação .

forças ianque
na Europa
Washington, 13 (U. P.) - O ge

neral Marshall, em discurso, defen
deu a permanência

.

de exércitos
ianques na Europa como uma ne

cessidade para defender os paises
demoerátícos contra os planos im

perialistas de Moscou.

o IUJB .lNTlGO DUJUO DII 8..6NTA CATAlUNÁ

.r.NprMt'rIB " D. Qere.MI SmNEI NOCE',fI - DIretor Dr. RUBENS.' DE
,
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Declaradas vagas as cadeiras
.S. PAULO, 13 (A. N.) - A Assembléia Legislativa, em ohediencra

á lei da cassação, declarou vagas as cadeiras dos deputados comunis
tas, esperando, agora, instruções do Tribunal Regional Eleitoral, afim
de proceder ao respetivo preenchimento.

RIO, 13 (A. N.) - Encontra-se nesta capital o sr. Pimentel, presi
dente do Sindicato dos Comerciários de Pernanbuco. Em declarações ú

impr-ensa disse que é precavia a sitnacão da classe, em vista do salát;'l
fixo D rIo C'tlíl'Sfanie atnnento do cnsto ,tl' viti;).' Aiteant01.• , támbem" que .

os' comere iários pernambucanos silo ínteiramente solidarios com o 11l'(,"·
sidenLe Dutra no combale ao comunismo e que tudo farão para liqui
dar os remanescent.es bolchevistas em Pernambuco.
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Informações utets
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o ESTADO
Jledaçio e Oficina. l rua JoIe

PiDto a. !

Diretor: RUBENS A. RAMOS
I'reprletirio e Dlr.-Ger."·

SIDNEI NOCETI
DiretG1' de Redaçle:

II. DAMASCENO DA. SILVA

I
Chefe tle Partnaçio:

ftANCISCO LAMA.lQU'a
Chefe de J)npreulo:

'OAQI"'m CABRAl· DA SILVj
Ravresentante:
A. S. LARA

It_ Senador Dantas. ,,, - r
andar

TeI· 12-5924 - Rio tle SaDelre
RAUL CASAMAYOR

a.,. 'eUpe d,e Olivelr.. 21 -
8· andar

TeI. 2.'878 - Sio P..I.

ASsnüTURA8
Na C"pital

b•. , CrJ
Ie...trli (;1"
l'rbIlestr. Cr3
IIfh ,.' ,.... C ..$
IU.era a'f'u180 •• CrI

No Interior
b. . Crt lH,of
h.estr. .' - .. .. cra ",,-o
Trimestre Cr' '.,oe,
wt..ero avulso .. crt t... I

A.tacloll' mediante t:QIIU'H"

o. crllrlnal� meDm& .....
1t1lblicados, nio �rlo

devol'f'idoo.
:A tilireçio não se resp.1Il
ubiliza pelos conceito.
emitid.o@ nos alUI'M

lIUII!Iinado.

Farmácias de plantão
1 Quinta-feira (feriado) - Far

mácia Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.

3 Sábado - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
4 Domingo - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
10 Sábado - Farmácia Moderna
-_Rua João Pinto.
11 Domingo Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
17 Sábado _ Farmácia SantQ An
tônio - Rua João Pinto.
18 Domingo - Farmácia Santo An·

. tônio - Rua João Pinto.
24 Sábado - Farmácia Catarinen

se - Rua Trajapo.
25 Domingo - Farmácia Catari

nense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado

peta Farmácia Santo Antônio sita á
rua João Pinto.

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

O leitor deseja obter uma
reIl�à. mensal, semestral ou
anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó�

elos ao Credi:;írio KNOT, á ruli
João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l Esc·titório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - l'h�
com isto uma renda anual, se

gur� de Cr$ 12.0,00 por Cr$ .•

1..000,00 empregado.
Melhores informações e de·

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

C'A CATAA.lN[KSL
OE TRANSPORTES AÉ'I![OS lTOA

Funcionário público
Lembra·te - descontando. déz
centavos d,iários de teu vencI
mento, salário ou remunera
ção poderás deixar para -toa
falmilia, um peculio até Cr$
30.000,0'0.
Inscreve-te na Associação

�enelicente.

Avisa aos seus portadores de títulos já integralisados ou sorteados -Rel-'ni"sch S"/A.de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se üÜll\rnRGIO E 1NDUSTRIA Dl!]
ao escritor central de Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, (Edifício MADEIfRAS
Amélia Neto). Aoham-se a disposição dos srs.

acionista, na séde" social, os d()a-
cumentos a que se -refere o 'artigo'
99 do (I,ecreLo-lei

.

n: 2627 de 26 d&'
setemlbro de 1940, ,re-fer,entes ao·",

período de 1946-1M7:'
.sWnei Nbcetti - Diretor Pr&>·

sidente;

Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA I-Expresso São Oistóvão - Laguna

":"17 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itaja! - 15 no·
'Expresso Brusquense - Brusque -,

rn� I
Expresso Brusquense - Nova Trento I'- 16,30 horas. '

Auto-Viação Catarínense - Joinvile'
- 6 horas. I
Auto-Viação Catarínense - Curitiba'

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - Pônto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TElliÇA.-FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale·
gre - 6 horas. •

Auto-Viação Catartnense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Viação .

Catarinense
- 6 horas.

Auto-Viação Catartnense
- 6 horas.
Expresso S!lo Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Emp�sa Glória - loagwla - 712

e 6'>2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação .Itajaí - Itaja1 - 15 ho

raso

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

QUARTA-FERA
Auto-Viação Cataeínense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catartnense Laguna
- 6,30 horas,
Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho
raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.

Serviço Especializado
Linha regular para: Imbituba - Laguna -,-,Tubarão - Braço do _---.-.-.-.-.-.-....-.-.-.....-.....-.-.....-.-;.-'

Norte - Orleães - Urussanga - Crescíuma - Araranguá - Bom Re-I A. G. I,tiro - Lajes - Joaçaba - Tijucas - Brusque - Itajaí - Gaspar - Dr. LindolFo I
Blumenau - Jaraguá do Sul - Joinvile - Curitiba - São Paulo 'e lo
calidades intermediárias.

Serviço de redespachos junto às Estações das Estradas de Ferro em

Imbituba - Laguna - Tubarão - Blumenau - Jaraguá do Sul e Join
vile.

Atende os serviços de cargas e encomendas por via aérea para re

despachos para qualquer parte do Estado.

FAÇA DA EMPRtSA GERAL DE TRANSPORTES A SUA EMPRtSA

EMPRÊSA GERAL DE TRANSPORTES
de

GUILHERME GONÇALVES D'ÁVlLA

'804 OPORTUNUJADEf:
para quem·tem muito·
ou pouco dinheiro

, Deseja empregar 'bem seu,
capital a juros compensadoree
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário de
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Estado" ), que tra
balhando em oombinação com
o ESCRITóRIO IMOBILIÁRIC
A. L. ALVES, firma. espe
cializada com vários anos de·
pratica no ramo, poderá ote
'recer-lhe a máxima ga...antía
e eficiência nos negócios que
lhes forem conttadoe.

.....
41."
%1,,»
'.0.
'.1l1li

Joinvilie

Matriz: Flo- Filial: BIu

Pereira
Advogado e Contabilista
Con.t-ituição de, .ociedode•.
Plano. contobei••• Orgoniza
gõe. .. Parecere. e .erviço.

correlato•.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
DCUI 17 hora. e:m diante.

Joinvile

Tubarão

Gurttiba

QUINTA�FEIRA
Auto--Viação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 noras.
A uto-Vlação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - Tubarão
- (; horas.
Auto-Viação catertnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Errrprêsa GlórJ:\ - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 haras.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 hor-as.
Auto-Viação Itajaí - rtajat - 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinv!1e - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

- 6 horas.

SE;XTA-FEliRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Auto"Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 6 horas .

Auto-Viação Catarinense - Laguna
- 6,3'0 horas.
Expresso São CTistovão - Laguna -

7 horq,s.
.

Auto-Viação ltaja1 - Itajal - 15 ho·
raso

EX!presso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile -

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - Curitiba

Pôrto

Curitiba

Joinvile

Curitiba

Brusque -

Auto·Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHeLro

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.
- 7 hQras:
Auto·Viação Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Cristov!lo

_

- Laguna -
7 horas. ,

E:lqlresso Brusquense - Bl'usque -

1'4 horas.
Auto-Viação 1taja1 - 1taja1 - 13 ho·

raso

Expresso Brusquen.se -_ Nova Trento
- 9,30 horas.

E:x;presso Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas.

Joln:vl1e -

rianópolis menau

"' - ...

QUEiXAS E RECLAMAÇOM
PREZADO LEI1'OR: S. o Que �.

�atere'8a é. realmente, uma proyidéncia
.�"O; "ndir�itaf' c oue t".tiver errade n

'�at'D que a!J!llm.. falta nio ae repita: a

liAO o eacândale. que a .na reclama.,
.,. "neis podl!rá 'rir a eauaar. encud.,
ah"_il • SltCÇAO RJtCI,AIlIACOY:I!I.
oi. O ESTADO, que O GUO eer' lenw..
.em demora ao conhecimento de ilU_
de direito. recebendo ". I. uma Intor...•

tio do eesultado, embota em W,U"" .a-

101 Il1o aejam publicado" ..em a HIlla·

_Çlg> _ ,. proYidlim.l .. �

Viação aéreaHr��a
SEGNDA-FElRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Rea,l S. A. - 11,30 horas - Sul
Panair - 9,50 horas - Norte.

TElRÇA..FEIRA
VaTig -' 12;50 horas - Sul.
iPanair - 13,07 horas - SUl.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA-FEIIRA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas
,Norte.

Real S. A. - ás 16, horas - Norte.
Varig - 13;00 horas - Norte.
Real S, A. - 11,30 horas - Sul.

QillN'M.·FEIRA
Panair - 12,17 hO:MS - Sul.,
·Panair - 9.50 horas - Norte.
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 hOl'as - Sul.
Cruzeiro do Sul - lQ,oo hs. - Norte.

SEX'J1.A·FElRA
Varig - 10,40 horas ....:.. Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
ReM S. A. - 7,30 horas - SUl.
Cruzelro do S'Ul - 7,20 hs. - Norte.
Panatr - 13,07 horas - Sul.'

.'

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

'

Panair - 9,50 hora,s - Norte.
r>oIDNGO

PllIIlair - 13,07 horas - SuJ,
P{llllair - 9,50 horas - Norte.
I;)'uzeiro do Sul - 11,00 hs. - SuL

Rua Álvaro Rua S. Pau-

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

ACHEI!
A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor-me 'serve - 'I'íradentess,

44
. . .. . .

de Carva- lo, s/n.

Industria, Comercio
,e Seguros Root 83A.

AVISO
A.0ham�sB a disposição dos 8rs.

: 8!ei'oni'stas, na; sede social os do
'Cllmentos· referontes ao período de"
19!i6-194.7 a que se refere o art.
99' de decreto l'ei n. 2627 de 26 dev-

o setembro dê: 19'40.'.
Ha:jaí, 2' de JaneÍl'o de 1948 .

Sidnei l'<ocetti - Diretor-Gerent,e:

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

AR.NOLDO SUAIBEIZ. CUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA\
Das iS ãs 22 horas,. com bO�4

marcada, a cargo de abalizado pro
fissiona.l

Roo Arcirpreste Paiva 17

SI ,OONSEOULRES
Que um teu am,ig,o"ou eanlla-·

eido anair'rubeto frequente um cur
so notUJ',llo para 31prender a ler E!>'
a escrever, prestarás· um grand&·
serviço ;í. tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou GnJJPo Esc.olar S�
José.

lho, 2 Tel.: 1.414
I '

\�

Queremos que todos façam,·
parte do qnadro sooial do�"· -

componente's do "Colégio Bar
ga-Verde". Por isso, . o paga-·
inento da. ação é feito em ".
prestações.

• ••••••••••• uf--

'RACOS.
ÂNfMICOI

TOMEM

"ati erelSltl�1
"SILV'E'IRAU

-

Grand. 16,,1..

Tel.: 1.677

Endereço Telegráfico "D'ÁVILA"
TRANSPORTES- RODOVIARIOS EM GERAL

DURANTE TODO DIA

nos VAPCJOS

.__.�-_ --!- _._ ••••••••••_-_._--_••_�.------••_-- --_••�••_---_•• _ •••_ •••••_-_ .. -._._•• -

'"

locais» DO interior<'Agentes
Preci.omo. em todas a.' cidades. Negocio foeil e lucrativo
Paro amboe os sexo., mesmo no. hora. vogas. Eaerever

.

à Caixa Poetai 3717 -- SÃO PAULO

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Enl'le ao 8éu amigo

fIataJa"j
Funcionários Públicos Esta·

um número da reTist& O iVA:· duais e Munfncipais, do mais
LE DO ITAJAf, etll� .... graduado ao mais modesto ser
cada a FlomnópoUs, e..... vidor pú"lico; inscrevei-vos na
estar' oontrllndlldo,... I As.sociação 'Uenefioonte e esta-
maior cJ.lfuio ealtual reis preparando um peculio pa-

•• ll08l& tena ra vossa famfiia.

•

crianças
áreas,' podendo, também, ser

Balanços
Próprios para jardins ou

armados. e,m sala espaçosa..

PREÇO : CR$ 300,00
ótimo presente de Natal. _ Fábrica

João Pinto n. 44 - ,one 1.134

de

Reinisch '_ Rua

Cia. Continental de Seguros
Rio de JaneiTo

Fundado em 1.924-
INC�NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS .

Capital Itealizado e Reservas Cr$ '6.140.440,50
Sinistros Pagos' até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,30
SÉDE (Rio de Jan-eiro) STJÇUR.SAL .

(São- Paulo)
Av. Rio Branco, 91 _:_ 30 ando Lgo. da MU;eI'wordla, 23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" T'eIeg. "CONTAL"

AGltNOIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Av3iri,as nas' Principais Cidades do País e do Exte-

rior.
_ .

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operaçoes na CIda
de d'e FLORIANóPOLIS ,com a nomeação de 's'eus Agentes GelI'ais Se
nhores.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Florian6jlOlis.

;
;.,..

-

7'>,

J
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Conclusão Ação Socia' Catarinense
. "Ficam convocados todos os representantes .de»

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

dos os presidelttes de comissões espec_iais para u�a
reunião extraordineri« a realizar-se die 15, 5a.-feua,
às 8 horas da noite, na séde da Caixa de Esmolas

editicio do Alber gue Noturno .

A DIRETORIA

o E�TADO Quarta feira 14 de Jan�lro ,.. 1948 3

·�!:LIRA TENIS CLUBE: PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO. DIA 17 (SÁBADO), GRANDE SOIRÉE CARNAVALESCA,
COM INICIO ÀS 22 HORAS; DIA 25 (DOMINGO), SO IRÉE MIGNON AS 20 �30.

Um . sorriso no meio, da deselaçãe I
j sidet�ções teceu o nosso en�revIsta-1
. do sobre o tema, das quais nos I

ções comerciais, se mostraram ple- ocuparemos noutra edição, por se-

Con'tinua O ESTADO tezen- namente satisfeitas com a qualida- rem muito oportunas e práticas. I
-do distribuiçõe.s de valiosos [i- d� dos produt�� catarinenses, prin- .

EXCELENTE INICIATIVA I
wro« inclusive Tomances mo- cipalmente a fecula.

.

Retomando o ,fio da en�revista; I-derno« entre as pessoas que Acentuou, então, que a Suíça e a falou-nos a seguir de sua VIagem ai<.'Consta:n de seu cadastro so- Belgica são os me�hores fregueses Holanda. J.

I I dos produtos. catarmenses onde os Este país luta ainda com sérios 'I,>t!:1a •
,

itAs peesoe« que ainda não' mesmos encontram pront: aceI a- problemas internos, pois a devas- � '""" ....__..

itaiam preenchido o coupon I ção e compensadora c�taça? tação procedida pelos exércitos

uque diariamente publicamos I Isto, naturalmente, e. d�vldo ao nazistas foi total e geral. DOENÇAS NIERV9"'1Ab'

.""'odera-o faze-lo 8 nora, hebi- sistema, adotado pr.I�cIPalmente O povo holandês, entretanto, e Cenll oa ,rol'r•••o. d••ed1ellu
"'" 6

� I & ••Je, .. 4II0en1<M nervoau. q••lI!.'
fljtaado-se, assim, a concorre-! p�la firma ,Ernesto Higgemhae 1 trabalhador e patriota e a Holanda

lraiatl.... te.1110, 1110 ••1_ 'w.
<Iram a tão in teressa fi te inicia-L Cia., que so embarca produto em breve retomará sua estabilidade reltamente remediáveis. O Clllr�IIl(i.oM

tiva realizada sob o patroci- rcolldições.. . .

econômica.
'

••o,·trato da iporilllcla, M p'ifé.
.

d LIVRARIA ROSA à I .

Neste particular salientou a nn- Aproveitando o asssunto, o sr. ,re,.!IIIlear OI indh1t1l1uiI atet....N 1\1.
tlTUO a '" .

dr t
' laIII eDf.rmitl O 8er....�fI Ra

f.Deodoro n. 33, nesta Capital. í
portancía das pequenas In us nas, Ernesto Riggembach expos-nos uma da••1 ti. Doen� ntala 1ÜII!,1k

I muito mais indicadas para um pro- iniciativa por. ele sugerida a gran- t.... Alabalat6r1., 'lilJ .,••cI...r.
I duto de bôa qualidade, do que as des indutriais holandases para 01'- lIll_mente •• tiO.Dt.. lIlU"fIlIII_ u..

M. G. 'LAZCANO grandes empresas capitalistaS, como ganização de 'uma linha maritirna, üac••,,,, u a•• .0_...... �

Tivemos o prazer de receber a as instaladas em S. Paulo, mais çorn de navios pequenos, capazes de es

'visita amiga do sr. M. G. Lazcano o fim de especular o comércio da calar nos portos de Rio Grande,
:'1\11. D. Vice-Presidente de Vendas da tapioca de que para amparar a eco- Florianópolis, Itaiaí, S. Francisco e

f,Linotipo do Brasil. nomia nacional. Paranaguá. Esta linha' já está em

S. s. que conta em nossa cidade As nossas fecularias - esclarece funcionamento. T· f. ,

,com vasto .circulo de amigos, no
o sr. Ernesto Riggembach - de pro- Todos os meses recebemos a visita Ova Irmo

..

Hotel La Porta onde esteve hospe- priedade de pequenos agricultores, de um navio o qual carrega produ- r
.

.T. MARTINS & SILVA
.dado, foi alvo de reais manifesta- desde que montadas de acôrdo com tos catarinenses em condiçõ_es nor- Acaba de ser fundada, nesta ca

,çoes de apreço e simpatia. I certos requisitos, representam um mais, libertando-nos assim da de- pital a firma J. Martins & Silva, pa-
Os de "O Estado" agradecendo a dos mais decisivos fatores de ri- pendência do porto de Santos, onde ra esploração do comércio de re-

,_gentÜeza da visita almejam que, quesa particular e pública. os navios de grande calado são
I

presentações e comissões.
',.5. s. tenha feliz viagem e' estadia. em 1 Cada família produz de acôrdo obrigados a esperar dias e mais I Fazem parte da mesma os senha
.Pôrto Alegre para onde se destina, com suas possibilidades, mas entre-I dias para fazer o respectivo carre-, res João Martins e A. Silva,

ga pro�uta bom, pronto- para

eX-ll gamento, o que muitas veze� oca-" ':0 ESTAD?" �bnega felicidades
MANOEL AGUIAR portação. Enquanto que os gran- siona o estrago da mercadoria,

en-I
a nova orgamsação.

Está em Florianópolis o sr, Ma- des estabelecimentos industriais, quanto o carregamento aqui é feito
moel Aguiar, Diretor-Proprietário 'na necessidade de atender uma em questão de horas,

S·
.

f'-do jornal "A Imprensa", de Tuba- grande produção, falham quanto A empresa .se confessa satisfeita I De riCOS qfue�ellS icar

1vrão. Ao prezado colega apresenta- á qualidade do produto e cau- com os resultados obtidos e por
F

e D_10hdO. 8Cl e lega
t . .

" d f I 8Z�1 oje uma inscrição1mos cumprimen os. sam assim senos preJUlZOS aos todo este mes ou no mes e eve-
N C

.

f d d té
, .

'h' d o redito Mutuo Predialornece ores a ma ena prrma e, reiro devera c egar aqui um os

de modo especial, ao desenvolvi- seus dirigentes, afim de estudar a
...,..._...._...... _.". ....,.__._. _ ...... _ ••

' '.

Antenor Tavares, Ang-élica Mar-mento dessa importante indústr-ia possibilidade de enviar· embarca- rosos sacerdotes, e fazendo-se ouvir
dtíns da IRo'sa, Virgilino Joã-o a

ções ainda menores, em condições, um mavioso coro infantil. Rosa Alrredo José Matias, Alayde
Precisamos convir que a ta- de fazer o porto de Laguna, -donde Foi um quadro surpreendente pa- Alvi{n A,dluoci, A'oel.iJno- Nunes, Ali-

pioca, no Brasil, ainda é o pão do carregará diretamente toda a pro- ra os olhos e também para a alma. ve Mar ia ,sardá, América Pínto da

pobre. ducão do sul do Estado. EM LISBOA Luz, ALberto Luiz Costa, Antômo
-

B8'l\I1eira 1Pinto- FHh.o, Ary Ferre'!-'Por isto devemos estimular a A firma Ernesto Riggembach já Prosseguindo a viagem de regres- ra de Mello, Antô[ti{j' Loury 8ique,i-
pequena "-indústria, orientá-Ia, en- está providenciando para que ° so, est,eve em Lisbôa, Hospedou-se r.a Ars'elwu da ISilova, A,lda. ,Luz, He.r
corajá-Ia e os res'ultados serão os primeil'o navio a chegar na Lagu- no Aviz Hotel - uma das maiores cu'lalllo e Estevão, AtanásÍoO da Ro
mais favoráveis.

. .

na encontre pronta a carga comple- maravilhas encontradas em seu iti- oba. Lilllha'�,e,s, Ana Brasil MllCioe:l,
, . � AleBla Pereu'a Mac'hado, Ana do Es-Pensando assim, a firma El'l1est.o ta e assim compensar a bôa vonta- ne;arIO. Nesse hotel h� u�a verda-

pirito Santo, Al()lIl!sio e Waldecir
Riggembach & Cia. já conseguitl 3 de da companhia. delra fortuna em antIgUIdades. Pere'ira Mach'ado, Andreza Benta d'l}
moniâgem de 85 novas fecularia:" REGRESSANDO Móveis, acessórios, objetos de uso Sonsra,' Alti.f;o Espindola, Arl,ete e

cada uma com uma produção, em Terminados os objetivos de sua' doméstico _ tudo é artigo da anti.! Amj.lto/IlJ Gollini, Aur,ea Jor�e, Alma.
'd' d 3'1 d f I

.

t '

'

'I t· . . AI Vieira de Sousa, Oscar VIeIra dosme la, e mI sacos e ecu a, IS 0 viag,em a Holanda, ° nosso 1 us re guldade e do malS fIno valor.
's .', .e Mari'a Tereza de Sousa,tI Desinfetante da atu!lidade dentro dos últimos cinco anos. entrevistado dirigiu-se á França. diária é elevada mas vale a penal A��"�aria dos Passos, Aercina Nar-

'Terror dOIl micl'obioll. acho� É uma indústria caseira, cuja ma- Este pais é dos �ue.mais está so- hospedar-se. nesse suntuoso museul cizo J�mis, Almiro ,e Adélia Ham?S,
se a venda nesta praça. quinaria é toda ela feita aqui e que, Crendo as consequenclas da guerra. de arte antIga, AdulCCl JaCtCjues, Albertma

.

VIena,
& t

-

}' "
.

d .

P 1:-'

-I
Armando Lluz Gonzaga, AflC'te Ma-:Pedidoll a J. Martin. portan o, n30 cana lza ouro para Ao contrarIO �o que suce e na A VIda em o.rtuga nao e tao
ria Guimarães, Ari,s1ton F,e'l'reira,Silva. Rl1a Pedro Soare. H) o extrangeiro.

"

Suiça e na Belglca, que possuem barata como deVIa ser. Nota-se que António ,Fioreooano, Alvaro Henri-
Caixa POlJt!'l.l nO 3 �8 Outras e interessantíssimas p.on .. divisas monet�ria� na França rei- a situação econômica do país ainda

I
que Bon�on, Antônio �isl�ollJ de Sou-

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

na 3 desvalorlzaçao do franco. O não se rdez dos choques da guerra. sa, Aurmo Pedro da SIlva, Allta

OFERTA ESPECiaL DE INO NOVO povo está entregue às especulações
-

O BRASIL - PAíS IDEAL e. I::wria Mac'had�, Adema,r T{}len�
,

•
,.' , d . . - I tJUo. Benta F,e'rrell'a de Abr'eu, Ha-.

.

• I
do cambIO negr.o,. que afeta to as Conclumdo suas Impres�oes de I Zoihcia Pir;wlh, iBal�uino Jo,s'é Go-
as camadas SOCla.IS. 'Viagem, viagem que conSIdera ai mes, Birajar,a. Vi,eira de I�ou,sa,:� �r$ 2.600,00 I
Contou-nos, por e�emplo, que um, mais importante e proveitosa de. Be!,Thar�ina, Ge.

rreroso e OSÓI.'lQ}\ll-
.

- �
" simples almoço num restaurante quantas já realizou, o sr. Ernesto! v'�lra? Carlos e Godo,fredo da SIlva;�

.

h . I '8lr1vel'ra. Carlos WaMredo IMmmado,�I ICO - MOO. VE;!lEADOR de ItUXol'hcombumgate,glardraef� dmeI'lvflnranO, I
RIggembach rematou com estas pa· Ca:rlos .Adolfo d,e Oli\;�iral" CG',�rlols',j cus ou- e a a a a... •

avras: da Silva, üels'O Vidal, ....ar (}s ua _

-.:,; coso - Mas o Brasil é ainda o melhor berro ,e' Arnaldo Gonza,g.a ,�ildva,'· NA ESPANHA país do mundo para se viver Aqui Ca:eiana Dias Luiz, CasimIra nO 1'-
d

� I : iari'll,a Rosa \VeI':Ther, Cândida Fran-
, I 1./ Dirigindo-se à Espanha, admirou- sobra o que nos. outros falta. terra

ci,slca da Silva, Oatarina ,e Flávia,
artaii.L

'

. se da bôa situação interna do país. á vontade para uma pessoa poder Caetana Dis Luiz, GasimÍlra lRodr'-
' A vida é relativamente barata, há trabalhar e fazer o sen futuro. ziski, CIBmente Pedro de Sou,sa,

fartura, o povo' mostra-se satisfei- Com um pedaço de terra mulher As pessoas acima citadas, de;vem
· i,. •

'

E compareoer na ,séde da Crédito, Mú-to, apezar de viver sob o regime da e fIlhos qualquer homem da uropa t Predi'al afim de úraLar'8Jm de'

I' d "

'1"
, no,1 (Ita ura. se Julgana um mI IOnano. . . asslmLo de seu interê.sse.,� Em 'Madrid teve ocasião de assis- Sentimo-nos orgulhosos ao ouvir .•..•.•• •....•..•• . ••••.••

'!
til' à Missa de Natal, na Catedral. tão sensibilizadoras palavras, que:1 Foi um ,espetáculo grandioso, que do 'fundo d.o coração agradecemos·�i

,i o impressionou profundamente. ao nosso amável estrevistado'i jun-',� Acentuou-nos o sr. Riggembach tamente com a gentilesa da entrevis-· • Distribuidores exclusivos: .

�1 que não é calólico, mas que viveu ta com que nos honrou, felicitanao-i ALMEIDA BASTOS & IJIA. momentos de grande enlevo espi- o, ao mesmo tempo, pelo caloroso

1 Felipe Schmidt, 2 - lo andar - Florian6polis I'Ítual durante a Missa, oficiada com inter:esse dispensado ao progresso
a presença de nove bispos e nume- de Santa Catarina.

FONES 1.199 e 1.479

's� ric611 quereia fiear
Da modo facil e lagal
Fazei hoje uma inacrição
No Credito Mutuo Predial

Prote'sto contra
ii invasão

IRMÃOS DELAMBERT
LENHA A DOMICILIO

Damasco, 13 (U. P.) - O .emhai

xador inglês nesta cidade, protes
Iou junto ao govêrno sirio contra

a violação da fronteira da Palesti

na por bandos armados, pedindo
sejam tomadas provid.ências para

que ° fato não se repita.

Novo jejum'
de Gllandi
Nova Dehli, 13' (U. P.) - O

maatma Ghandi iniciará hoje novo·

jejum afim de conseguir ° congra

çamento de índús e mussulmanos,

hoje empenhados numa odienta

guerra racial.

DR. MARINO W. PINTO DA SILVA

Via aérea chegará hoje a esta ca

-,pitaI o Dr. Marino W. Pinto da Sil

:va, D. Superintendente da Cia. Se

;'guradora dos Proprietários do

\Brasil, como séde em Curitiba.

Para esperá-lo comparecerá aO'

Aeroporto um grupo de amigos.
"O ESTADO" deseja ao ilustre

'visitante feliz estadia em nossa ter·

�1'a. ',., i'4
g< _

- � ..,

'Iii'lll•••

POLYPHENOL

Esião sendo
chamados

brasileira.

AGENTES 'NO INTERIOR

_

..

Preciso em toda. a. cidade.
do Bra.il

Negocio facHo para ambol
oa aexo., mesmo nal hora.
vaga". Escrever à Caixa'
paliai. 3717 -- São Paulo

������.",....,.,.��........,.��������"����....,._.._,._��""-��"N��l
r- it(l \1.luo �. (I

(à

I
GORA· ( M N VOS PL NOS' DE SORTFIOS !
'\ �
,J:-�••_.JPw. '!! _ _ _._ _•••••_•••_ _ - -

�.._.._.n••_•••_._ _._ _ _._._ _ __ ___. _ _"oI"J"..-_ .-_�u.._,.!w
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Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e clvel

Con.tltulção d. Socledad..
NATURALIZAÇÕES

I
Titulo. D.olarat6rio.

E.crit. - Praça. IS de No". 23.
lo. andar.

Relid. - Rua Tiradente. 47. IFO'NE 00 1468

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
QUINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL DE CONCORRBNCIA
I - Devidamente autorizado pelo

Exmo. Sr. Ministro da Aeronáuti
ca, faço público, para conhecimen
to dos interessados, que se acha

. aberta, a partir da presente data,
a inscrição á concorrência para a

venda de uma lancha a gazolina
equipada com motor. "Torni.croff",
com capacidade para 12 toneladas.
II - O encerramento dar-se-á no

dia 20 de janeiro ás 14,00 horas, de
vendo as inscrições �erem dirigidas
.ao Sr. Comandante da Base, devi
damente seladas e assinadas.
III - A abertura das propostas

será procedidas no dia 22 de janei
ro próximo ás 14,00 horas, na pre
sença dos interessados, na Secre
taria da Base Aérea.
IV - A lancha em apreço poderá

.'ser vista no trapiche desta Unidade.

Quartel na Base Aérea de Floria
nópolis, 23 de dezembro de 19·17

(a) Nelson da Silva Fonseca -

Cap. Av. Fiscal Administrativo.

Atenção - O Governador do
I

Estado dr. Aderbal Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa.
lÇão Beneficente dos Funeloné
rios Püblíeos Estaduais e Mu·
níelpaís de Santa Catarina,
sendo registado sob o n. 1.

O primeiro magistrado do
Estado, democráticamente, in
gressa na As.socia.ção Benefí
eente, com OS mesmos direitos
e deveres que terão os mail
modestos servidores públicos.

• • •. • •••••••••••••••
'

•••
'

.• o· •••••

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

QUINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL DE CONCORMNCIA

I - Devidamente autprizado pelo
Exmo. Sr. Ministro da Aeronáuti

ca, faço público, para conhecimen
to dos interessados, que se acha

aberta, a partir da presente data,
a inscrição á concorrência para a .

venda de dois' caminhões "Ford"

1948, mdtor 85 HP, ns, BB-184575420
e BB-4290�79 com capacidade para
'3.500 quilos.
II - O encerramento dar-se-á no

-

dia 20 de janeiro ás 14;00 horas, de
vendo ás inscrições serem dirigidas
ao Sr. Comandante da Base, devi
darnente: seladas e assinadas.
III - A abertura das propostas

�rá procedidas no dia 22 de janei
ro próximo ás 14,00 horas, na pre

sença dos interessados, na Secre

:taria da Base Aérea.
IV :___ Os camihões em apreço po

desta

QUANDO TEUS FILHOS
te pergm'ltarem O q.e é

11m
. U.zaro, dize·lhei q.e ê

'11m enfêimo que poderá re

eaperar a saude cem .. ...
auxilio.

,.<It •••••••••••••••••••••••••

"Quem extraviar ou muüUzar e

(certificado de alistamento paprt
'multa de l@ a 50 cruzeiros. outru...
tóim incorreri em multa de 20 • I"
cruzeiros mquele que extraviar ..
Inutilizar o Certifieado tI.- R__ •

�t.".
(ArL 121 ia LeI d(l Se"l�� MiJi.

-

'1')'.

·

.._ 1••' ..r
I
I
I
I
I.

.

I

"7
- -c,

,

SEJA SABIDO.iI� COMPRE

Compre caminhões que transportarão as

suas cargas pelo mais baixo custo de

operação. Caminhões que tr-abafharão
mais sat.isfatorfarnen te, num per-iodo

de vida mais longo. COMPRE
caminhões DE SOTO. -;. Você pode
ter a certeza' de que o magnifieo
desempenho e a economia que
constatará quando comprar o

primeiro caminhão DE SOTO,
continuarão a comprovar-se

indefinida'mente - porque esses

caminhões são construidos
para funcionar melhor e

mais economicamente, não

apenas nos primeiros tempos,
mas atravêz de anos de

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

motor, embraiagem,
transmissão, molas, bréques

e chassis, é desenhada e

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

serviço, maior
satisfação e

durabilidade.

De Soto
CAMINHÕES

DE
GRANDE

DURftBILlDIIDE

A

ASSISTENCIA DE SE-RVIÇO E PEÇAS
NA CAPITAL E POR TODO o INTERIOR

,

Cio-.q)ÍA�UJ,G�
�jf�H$1ID!l$jJ$1r* * * * * **

I
I.

.

I.

I,
.

I>
,

I
I
I
I
I
I
I

.
,

I

.1

','

*

Clube dos ·Funcionarios
Publicos Civis

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS, Aumente o Capital do Colé-'
.

i.gio Barriga-Verde, afim de
O Comall.dante do Dest�ca�en�o que possamos construi-lo, Iasde Base Aerea

.

de Florianópolis, erevendo-se, hoje. mesmo, n"
AVISA aos Candidatos ao Consurso

seu quadro soeíal de compo-de Admissão para a Escola de Ae- nentes,
.

ronáutica, que o novo Exame de

Seleção dos candidatos já inscritos, . .

será realizado dia 17 do corrente às

Serr�r·la 'Delamborl..8,00 horas do dia 17-1-48. U V
Assembléia Extraordinária-derão ser vistos na garage

Unidade.
De ordem do Sr. Presidente do Conselho, convoco os. Srs. associa- que o exame de seleção realizado Quantidade cntD e Jlre�o unico

Quartel na Base Aérea de Floria-
'_ .. , .., _

.

.

r 23 de dezembro. de 1947. dos para a· reuniao de Assembléia Geral Extraordinár-ia, a realizar-se dia 3 do corrente foi considerado I' Metro Cubieo CR$ 75,00
nopo IS,

di 24 d fl t
' , '.'

I
' NULO, conforme amplamente di-.. •• ••

F
••O.NE••S. 1.1.9.9. e .1.4.7.9. • .•

'

••(a) Nelson da Silva Fonseca _ no Ia, ° ue� e mes, as ,14 hor�s e �O minutos, na sede SaCIa,
_

a

.Cap. Av. Fiscal Administrativo. I Tua arcipreste Paiva, com o fim de discutir-se sobre a vantagem ou nao vulgado.•

.!>... .... .... .... .... ..•. da venda, por concurrência pública, do prédio deste Club, sito à rua NOTA: - A condução para a Ba-

T ai
.

L se sairá do Trapiche Municipal às.r jano,
Não havendo número legal à hora .rnarcada realizar-se-à outra 8,00 horas do dia 17-48.

reunião de Assembléia meia hora após, com qualquer número. ARY LOPES BUONO - Asp. Av.

Florianópolis, 8 de janeiro de 1948.
- AJUDANTE - No Impedimento.

. ' .

Preterindo-o está

SENHORITA!
A ultima creeção em reiri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

acompanhando a moda.

FERIDAS. REUMATISMO E.
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogue Ira
Medicação auxiliar no trotamento

Inscreve-te na Associação da lIiflJill

�enefi?ie�te dos F!lnciollá-'
.... '" .

O
.

TESOÜÍtO
..........•

rI.o� P_Ubhcos EstaduaIs.e Mu- Da instrução está ao alcance
meipars de Santa Catarfna, de todos.' Dá esse tesouro ao teu
Três cruzeiros mensaes -I amigo analfabeto, levando-o a um

dez centavos diários e estarás curso de alfabetização no Grupa
.

d •

I
Escolar São José. na Escola Indus-

prepara"! .0 um pecnhol para trial de Florianópolis ou na Gare..
tua familla.�! _. ,_;;���i'l"" I� dral Metropolitana. ,

João Teixeira da Rosa {for.
Secretário Para as pessoas de fino

paladar Café Otto é
lIem par.

LIRA TENIS CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3.

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

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

.

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.

l
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I mais . moderna creação .em

refri,nerante é o

'Em garrafas grandes
[xperimente-o. ['. delicioso

r

�
•
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KNOT

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

Fabdcação italiana
.

Caixa d. niquei. fab"';,aação •

Italiana
Caixa d. niqu.l Altul'O 9 ern ,

N. 4.A Cr$ 240,00
Altura 16 cm. O me.mo eorn I'.petição

No.co. 1'81é1gio. .ao acompaahadoa do. r..pecti't'o, certificado.
d. 1J000antia.__

PEÇAM-NOS G.\TALOGOS ...;. ENVIAMOS GRATIS
, JUCEND & FILHO .

FRAQUEZAS EM GERAL C1SI'itihG•• Praça Tiradent•• , 260 •• PGI'ahá
� "V I N HO C R E O S O TADO <..

•

.SILVEIRA» �-------------------------------_----,------------

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 511t a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

I Movimentação com chequei

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000�000,OO

A primeira .Agua de ColaDla f.lta RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
,.õ •.ando loi fabricada na d4atl•
.48 Colôaia pela Fábrica 41. ll...... R_U_a_T_'_....i_8_.._O_,_2_3_._F_IO_'_.I_a_"_6_p_O_I_I_5 •

lMaria FariDa.

COMERCIANTE: Dá um U.
vro à Biblioteca do Centro Aca·

-démíco XI dJe Fevereiro. Cem·

,tnbttiráB, sssím, para • forma-

,ção cultural doi eatariDeoael
de amanhã I

("Cll!rllPanha prÓ-llvro- ..
Co A. XI de Feveretro) •

..00_··· ..

LENHA A DOMICILIO
-QUANTIDADE CERTA E PREÇO

úNICO
FONES 1.199 e 1.479

:VOC2
.

PRECISA 'éóLABóili'
Da Campanha Pró Reata
belecimento da Sallde d.
Lázaro.

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

DENTISTA
Dr. Mario .Da Campora

Cirurgião dentista
;Atende excluaixarnente com

hora morcada
Rua Trajano. na 25 - Sob.

F.lorian6poli.
,Diariamente da. 9 às 12 e

das 14 às 17 horas
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

............................................ o ....

SERRARIA DELAMBERT
FONES 1.199 e 1.479

.,QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

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

-

LÊMBRA-TEI'
.

IDúmerol leres hamuoa,
que já foram felizes com.

ta, aguardam teu allXl1io ]ta
n que possam voltar á ,o

c.iedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecime.t.
d. Saude do Lázaro.

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

o Batalhão Barriga-Verde
·foi constituido de catarinenses
-destemídos e o "Colégi� Bar
zlga-Verde", usará a mesma
',bandeira.

\\-....
I

i

Conseguir alfabetizar um patrí
. -eío, convencendo-o a frequentar
..um cu rso noturno, 'em breve se
'remos UIIll dos povos mais adian
tados rio mundo: Grupo Escolar S.
,:José ou Escola Industríal.

\,

úRelojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO-POSTAL

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

A

VOCE

DATILOGRAFIA
Correspondencla
Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

80S to um em no escovo seca

Agrada mais... limpà mais... Rende mais...

. COMPANHIA -ALIANÇA DA B�·
".da .. 117. - &Ue: IAI.
UH:,rdD10* • 1'B..&Jl8POB.'t'..,

Cifr•• do Balanço d. 1944'

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia til Pigc:zzi

RUA ALVARO DE CARVIlLHO. 65
AISSOiOL'\ÇÃO DOS EX�Cül\fBATlEN'1'ES DO BRASIL

Secção ele Santa Catarina
f\'SSFiMBLrtIA GERAL EXT'RAÜlRlDINARIA

2a Convocação
Pelo presente, convido a todos os nossos sócios bem como aos ex

combatentes em geral para comparecerern a nossa Sede instalada a

rua Fie!.ille Sohrnidt !!.2a, - II andar (altos da Relojoaria Gomes), na

clia 14 - do corrente ás 19,00 horas.

ORDEM DO DIA

Eleição da Diretoria,

CAPITAL E RESERVAS
ReêpoDlBbilidadett'
Recete
Ativo

Cr. 80.900.606,30
o-s 5.978.40L755.91
• 67.o53.245.31J
• 142.176.603,80 '

Siniltrol pagol nOIl CUtimol I\) .00.

RelpoDlabilidadel
98.687.816,30

• 76.736,401.306, 20

Diretorel:
Dr. Pamphilo d'Utra Preire de Carv..lbo. Dr: Pr8ociaco
de Sá, Aniao Manorr.,! Dr. Joaquim aarreto de Araujo
e JOI! Abreu.

Universidade para Extrangeíres
em Perugía (Ifalia)

Leva-se ao conhecimento dos Interessados 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 programa&
dos cursos que serão desenvolvidos pela

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGrA
nos seguintes periodos:
de 10 de Abril '3 30 de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 1°{de Outubro' a 23 de Dezembro.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGA"eIA 1
PRoéuRE

alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Scbmídt 48

Penitenciaria do Estado
AVISO

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

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

Florianópols, 18 de Dezembro de 1947.
.. ... IVO CORTE

Sub-Diretor Ind. Int.
._�I_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .ESTADO- aUlrla 'el'81'4 de Janeiro ele "."8

CLUBE 12 DE AGOSTO--Programa para o mês de Janeiro
DIA 13. DOMINGUEIRA. INtCI A ÀS 21 HORAS. DIA 24. S A B A D O.SOIRÉE CARNAVALESCA. INICIO ÀS 22 HORAS.
A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARA NOS DIAS 7� 3 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À FANTASI�
COM INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9, VESPERAL INFANTIL� DAS 16 ÀS 20 HORAS.

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES, NA SECRETARIA DO CLUBE, A CONTAR DO DIA 2.

� _-�---- -_ ..-.---_._._.�._ _-_._ _
. .-_._ _---_...•-- - .-_.•.•.•-_._-_-_._- ..., ,....-..•.•-.-."!' ,

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

ESPORT
,

Banco de Crédito Popular e Agrícola
,de Santa Catarina

PAGAMENTO DE DIVIDEKDOS
Avisamos aos snrs. acionistas, que estamos pagando ..

dividendos relativos aô exercício de 1947. f,

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1948.

p. Banco de Crédito Popular" e Agrícola de S. Catarina
LOURIVAL' ALMEIDA Diretor Gerente.

Manoel Corres
e

Alice Bel/i Corres
,

comunicam aOI parente. til

pessoa.'i de sueli relações. o

contrat.. de casamanto, de
seu filh'o Henry com a.

uita. Lygia Maria Szpognnicz

De 2 a 6' de fevereiro· a
reunião de Vela

os

Clube DozeA seleção eataríeense está - ativa.- Dia
29 o embarque,

de Agosto
CARNAVAL DE 1948

A Diretoria .do Clube 12 de Agôsto realizará em sua séde, bailes fi
fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7. l) e

10 de Fever-eiro, respeclivamente, rsáhado domingo e terça-feira, reser

vando o dia 9, segunda-f'eira, 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 segu intes :

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

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

)
. A compra de mesa só poderá ser efetuada, pelo próprio sócio

.

Oll

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

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

'I'esouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos nela
Secretaria, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

A apresentação desse convite torna-se obrigator ia no ato da en

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des
tacada a parte picotada correspondente ao 'dia- da realização de cada
festa. Esse. convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da
rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR li
DIRETORIA AGIRA 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 pessôas ou famílias de suas

relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, Ingressos para todas OH
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 quadro so

cial do Clube e que estejam 'de passagem por esta cidade, cessara ím
preter-ivelmente ás 19 horas do dia da realização de cada festa.

CRIANÇAS - De acõrdo 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.

Secretaria do Clube 12 ele Agôsto, em Florianópolis, :102 de Janeno
de 1948.

A seleção caiarinense está atina nhares, as diversas guarnições da.
Conforme telegrama que a Fe- F. V. M. S. C. vêm treinando com

deração de Vela e Motor de Santa afinco, obtendo bons resultados.
Catarina recebeu do Almirante Le- Ante-ontem efetuou-se mais 'um

/

mos Bastos, presidente da C. B. V. ensaio r-igoroso e,
-

para sábado 1.'
1\1., foram marcadas as datas de 2 domingo próximo estão marcados
a 6 de fevereiro próximo para a outros. "
grande reuneão de vela, a realizar- Vemos que os responsáveis pela
se em Pôrto Alegre, com o concur- vela barriga-verde estão ativos pa-
80, além de guarnições uruguaias ra que o nome de Santa Catar-ina
.'Ü argentinas, dos eatarinenses, C <l- seja defendido condignamente por
riocas, capichabas, paulistas, e uma equipe otimamente adestrada,
gauchos. capaz de figurar com relevo entre
A F. V. M. S. C. já selecionou a as melhores do continente.

equipe que' a representará na im- Palestrando com o sr. Moacir
portante competição, tudo índican- Schutel, esforçado secretár-io da
do que a presença dos velejadores

I
F. V. M. S. C.,' viemos a saber que

catarínenses nas águas da Guaíba o embarque da representação cu ..

constituirá um verdadeiro sucesso, tarinense dar-se-á a 29 do correu-
Sob as ordens dos comandantes te 'em ônibus .especial. A ernbaixa

Adernar Nunes Pires e Rafael Li- da será composta de 25 pessoas.

o Vasco derrotou o Pai
melros por 3 a 1

Rio, 12 - Um público numeroso canteio. Bate a falta Canhotinho e

assistiu ao cotejo de sábado á no i- o mesmo Bovio de cabeça, faz o 1°
te, no 'estádio de São Januário, en- goal do Palmeiras.
tre as 'equipes campeãs do Vasco e Reagiram os vascainos e aOR 33
Palmeiras.. minutos, numa boa entrada Chico
Na rase inicial houve equilíbrio fez o 1. goal do Vasco.

.

de fôrças, sendo de destacar que os E com fortes cargas de ambos os

atacantes vascainos foram mais po- lados o tempo conclui empatados
sitivos, só não levando vantagem de 1 x 1.
no placard devido ao excelente de- Não se màdifica o panorama, do
sempenho de Oberdan. jogo nos primeiros 20 minutos da

1 x 1, foi o resultado desta eta- etapa decisiva da luta, decaindo
pa. ambos os quadros.
Continuaram renhidas as ações . Quando passavam 27 minutos,

na rase final, conseguindo o Vasco depois de uma bonita combinação,
impressionar nos últimos minutos Djalma marca o 20 goal do Vasco.
quando assinalou o placard a seu Reagem os "periquitos", amea-

favor por 3 x 1. çando .Q reduto final vascaino.
Da equipe do Vasco se mostra- Aos 44 minutos, aproveitando

rarn. mais eficientes: Barbosa, na- um bom trabalho de Moacir, Fria
f'aneli e Jorge, na defesa e Maneca ça marcou o 30 goal do Vasco.
e Chico, na parte ofensiva. Os quadros foram os seguintes:

O trabalho, de Danilo foi bastan- VASCO - Barbosa, Augusto e

te apreciável, quer defendendo, nafaneli: El i, Danilo e Jorge:
quer atacando.' Friaça, Maneca, Dirnas, Lelé e Chi-
Oberdan foi o melhor homem rio co.

.

Palmeiras. Caeira, Procópio e Tú- No sflgundo tempo Nestor. Djal
Iio, na defesa e Lima e Lula, no ma e Moacir substituíram Dímas,
ataque, superaram seus cornpa- Lelé p :Ell re�nectivamente.
nheiros. PALMEIRAS - Oherrlan. Capil'a
Dirigiu o jOgO o sr. Carlos de e Turcão; Procópio Túlio e F:u

.oliveira Monteiro, cuj,a atuação me; Lnla. Ar!.nrzinho, Bovio. Li
foi" segura, e agradou plenamente. ma e CanhO'tinho.

O jogo �teve um inicio bastante

I
Na pflrLp final o ataque jOgOU

movimentado ,e até os 20 minutos assim: I.ula, Canholinho, Osvaldi-'
não houve, domínio acentuado de nho, Lima e Miranda.
nenhum dos bandos em luta. Pelas bilheterias do esf.nrlio oe

Aos 21 minutos Bovio, atira € São .Tanuário passou a importân
Barbosa conc·ede sensacional ps- cia de Cr$ 208.340,00.

A DIRETORIA

Sociedade de Amparo aos Tuberculosos
BALANCETE DE DEZEMBRO DE 1947

RECEITA
A Balanço: - Saldo anterior .

A Doações : - Rec. de diversos 138,90
.

idem lista Correios e Te-.
légrafos .

idem cofre na Radiolux

10.69�,o()

492.,00
108,00 73�,9B

A Contribuintes: - Rec. de mensalidades
A Festivais: - Liqd. festival do barracão

Som: Receita Cr$

80.00
4.796,60

16.300,50

DESPESA
de Despesas Gerais: - Pago a diversos .

de . Patrimônío : - Valor de madeira, pano, roletas, etc.
de ,Socorridos: - Dispendido com socôrros .

de Balanço: Saldo para janeiro 1948 .

Tatal

9'2,!0
1.240,00
2.52G,!'iI)
12.450,90

1�1·309,50

• Discriminação do saldo:
Na Caixa Econoffi'lCa .

Em cofre , .

9.000,00'
3.450,90 12.450,90

,Fundo Patrimonial .

Florianópolis, 31 de dezembro de 1947.
(Ass.) Dorvalina. Alves - Pr,esidente.

Clito Dias - Se()retário.
He?'cilio Nascimento-President,�

1;.240,OG

feito expressivo . do S. Paulo F. C·
Empato B com o campeão argentino

.................................................... 0< "" •••• ,. •••••••••••••••••••

r
i
;
;
i

,

"'No magestoso estádio dl;l paca-, jogo
e os tentos foram feitos ·por i

embú, em São Paulo, p�rante enor- 'Teix,eirinha e Remo para os brasi- i

me assistência, arrecadando as bi-· leiros, e Di Stefano e Labruna, para �
lheterias a apreciável soma de .... os argentinos. 1
208. 961 cruzeiros, realizou-se do- i
mingo último o anunciado prélio Os quadros formaram da seguin- !
entre o São Paulo campeão paulista te maneira: . I, !
de 1946, e o Riv,er Plate, campeão São Paulo - Gijo, Saverio e Ren- !
argentino. ganesch; Rqi, Bauer (Armandó) e I !
O quadro local, que não foi mu.ito Noronha; Ferrari, leso, Antoninho,

.

bem sucedido no certame paulis- Remo (Leopoldo) e Teixeirinha.

ta, conseguiu convencer diante do Riv.er-Ptate - Garrizo, Vaghi e

campeão platense, logrando empa- odrigues; Yacono, Rossi e Ramos; para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
'tal' por 2 x 2. Peres, Moreno, Di Stefano, Labru- certa de 10,/. ao ano com recebimento de iuros mensais.
João Etzel dirigiu .muito b.em o na e Loustau. I. In[or1:Jitações nesta redação.

/.

Eugenio Szpoganicz
e

Elvira Olinger Szpoganicz
·porticiQam 00. parentes e

p...soue de lIua. ·relações, o

contrato de casamento de
suo filha Lygia Wloria com o

sr. Harry Cor!'ea.

.

HARRY e ,LYGIA
confirmam

Flori?nópoIie, 10 de Janairo de 1948

BOM NEGOCIO

Os Rins que devem eliminar Itodos os traços de substancias:
toxicás ou impurezas do organís- I
mo, estão permitindo que um

texcesso de acida urico se acu

mule e penetre em todo �

organismo.
.

IA falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins ê a
.

causa fundamental das dôres
reumaticas, lumbago e Irregula-

.-' ridades urinarias.
Este acido urico rapidamente f6r
ma cristais agudos. que se alo

jam nas articulações, .c?usanda �
a sua inflamaçao e rigldea,

aS-jcruciantes dôres do reumatisma
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de- I
ve fazer voltar os rins ao seu: {estado' normal. afim de poder Iser filtrado o acido urico. :t por.
isso que as Pilulas De Witt coa- í

seguem dar alivio permanente.
nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di
retamente

.

sobre os rins. de->
volvendo-lhes a sua ação na:tura�'
de filtros das impurezas da>

organismo, ;

Achem-se â venda em todas as

farmacias.
'ILULAS

DE WITT
Para �s Rins e a Bexigo

EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
o GRANDB' ii MP_<; ECONOMICOG

Rádio-Técnico
A Eletro-Técníe» f�tá neces

sitando, com urger-cia , de um

técnico par a consertar rádios;
Paga bom ordenado, mas exige
competencia.
Tratar na mesma, à lua Tra

[auo , 25.

Se ricos quereis ficar
De mod . fac I e legal

.

Fazei h j uma iose' içao
No Oredio Mutuo Predial
, � .

RITZ -'Hoje ás 5 e 7,30 horas:
. John Loder - Audrey Long _
Edgar Barrie e Russ,el Wade - em:

FERA HUMANA
Censura: Impróprio até 14 anos•.

No programa: - Filme· Jornal -
nacional .
Metro Jornal _ Atualidades.
Preços: - Cr$ 4,00 e 3,00.,
ROXY - Hoje ás 7,30 horas

. 'últitn·a· exibiçâo
ComeI Wilde - Adele Jergens -

Phil Silvers e Evelyn K'eyes - enli=

ALADIN, E A PRINCEZA DE
BAGDAD

Censura: Proibido até 14 anos.

'No programa: Cine Jornal - mi""
, cionaI.
j Atualidades Warner Pathé - Jor
nal.

Se ricos quereis fica.
De modo [acil e legf11
Fazel hoje um� inscriQão
No Credito Mutuo Predial

l,OlmI'USV1IH WOH sa '

Então cnopera na campanha da
aHabetização dE> adultos, fazendOi
que os te-us conhecidos que não sa
bem 161' nem pscl'ever, frequentem.
os cursos notuIlnos de aLfahetiza
ção: Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Anchieta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Cadastro Social do «O Estade»
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DR. MARIO WENDUUSRl'f
Cl1nica médica de adultos

e crianças
Consultório _. Trajano. 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Restdêncta :

!i'eli� Schmidt D. 38
Tel. 812

i II. lAVA! LACElDA
I ... aMtco�ca 4e Olboe

1-
0P160L Num - �.a:AtL
P...crigé!io d. lente. de

I contato,
! Reiniciou sua clinica
.

Conaultorio: Felipe Schmidt 8
Da. 10 à. 12 h•. e das

14 à. 18 hora.
I TELEFONE 1418

. DI. LINS NEVES
J[01�lIt1a8 4e senhora

00IYult6r10 - Rua JoAo Pinto L ,.
- Sobrado - Telefone 1.46i1.

lhIIldIn.cla - Rua Sete de setembro
- (l.I&f1clo I. A. P. da EBt4Y&)

Telefone IL 8M

DIt. A. SANTAELLA
If.,lomado pela F'aculdade Na·
� de Meúlclna da Univer.ld&
� � Brasil). Médico por coneue
g.;I � 8erv1ço Nll'clonal de Dou·
il'4<l MentaIs. Ex interno dia Santa
.. de K1Ierlcc:mua. f. Hoepttal
�útzice do Rlo·11& capital .,..

deral
�.& "DIC.,A - DOJll{OA8

. lOlBV()SAJI
_. rloluultófrlo' Ed!f1cl0 AmAWII

NETO
- RIJa hl1pe Schm1dt. con.uluua

:ou 16 AI 18 hOras -
. ReBidan�ia:

Largo Benjamin Coniltant n. 6

DI. ROLDAO CONSONa
�IA G1ilRAL - ALTA L-'i
íIIIDIGIA - HOIdl8TIAA D. _
• ••• lOlOBAB -D PABT08 .• .

ilWma40 pela Faculda<1e de JII..et..
Ci1UIa da Uníveraídade de 8&0

ImWiO. onde foi assistente por Ta·
.... _o. do Serviço Ci111rglco C.

Prof. AUpio Correla Neto
Jlrllrlrla do estómago e 'rla. II••
lIHu, 1ntestlnos delgado e lP"ouo,
lU'<»I4... rins. próstata. bex1Ca.

itvo. avario,. e trompu. VIII'Jco.
..a1e, JUdrocele, varizes • hVINI

OONSULT.AB:
... I U

..
15 horas, .. Rua '81:91

. 1ttIIUI114t, 21 (·altos da CII8II to. -

,ralso) • Tel. 1.tí98. -

iIP'iIIIID.lIIUIA: Rua Estevt!. "II
ator. 179: Te.l. J[ 7&6

... POLYDORO S. THIAGO
� do R6spltâ1 de Oar1daCllt

de l'lorianópolls
A.!IIaiai;ente da MaternidaQe

!IlIIiliIlIflOA MEDICA' - DIBTOJa.

� DA GESTAÇAO B DO
PARTO

.,_... 408 orgãos mternos, _

peola1mi!nte do coração
lIIIocDoaa da tirolde e demat.t

Blf,nduIas Internas .' ..

lIl'IIIDOftllAPlA - ELEC'I!ItOCA"
fiIIIOSIUJIU. - ME�AJiOLI8MO

BASAL

DI. NEWTON D'AVILA
� - "Viu UriDAriu -

Doatu dOI !intestino.!... rito II
__ - Hemorroidas. ·lTatamOlII·

to da colite amebf.ana..
J!JIIloterapia - I1Ltra 'rer.meJho,
ConíUlta: Vitor Meirele., j8.

LSU4e d1al1amente U l1,ao D.
I, a carde. dali 16' hs. em <11Ante

a.ld: V1dal Ramoe, 841.
,� 1067

I

�.. dit.r1amente dlll �1I, ta
18 horas

...... Chamados a qual41UeT
c'lI!8nI" lnOlUBlv& durante 8 noite.

,....-m,TORIO: Rua Vitor aletr.-
1.. 18. Pone '7@1-

.........OIA: A Y II n 1 li a T1'oIID

PO"sk1. G. �ne .,.. .. PAULO FONTES
cifn400 • operador

e.a.aat6t1o: Rua Vitor Me� •
Telefone: 1 . .oG

0DuaIl1U du 10 ls 12 fi dM U la 1.
�bc1a: Rua Blumenau. U

Telefone: 1.M1

.. •. s. CAVALCANn
RIIUea a:clusivamente d. c:r1a1I.OU
._ Baldanh llarlnh.3, 1.

Telefone K. 7ICI

FARMACIA ESPÊRANÇA
do Farmaeê.tleo lftLO LAUS
Boje ., ••anlll ..ri • na ItrelerW.

Dr.... aaeleaat. e _raJicelru - B.....itlu - r.rr.
..nu - ..� II. -"enaeltL

&ara....... uata .....ntJada .. reeeltúrle .6IIl...

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes .4.\

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo�

competente - Servi�o rapido e garantido.Profissional

V. s. quer o pr6gresso dà
bOssa Juventndet Dê-lhe Ins
trução, e. isto só se eonsegUe
aeompanhando os organizado.
res do "Colégio BBITiga-Ver
d.e".

TEUS FIIJIOS
.,Ia._o te. ,esto,

....do 1O••ere•••e c'_
Itorute pré Re"....eJed.a.
to ti. S..de do Lúar••

Informações com 08 Agentes
Florieo6roJis - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( End, teleg •.
São Fraocilco co Sul-·Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelooe 6 MOOREMACK

Transportes regulares cargas

s10 fRANCISVO DO SUL para NOVA 1081

ZENITH 3.n1eJtnatloiud

O N O V O R Á O I O • F O .H1 Ó G R A F O I
, '

�

o Novo Mé'todó ZENITH de Tõcar Discos'
. A

com BRACO SONORO IICOBRAII RADIONICO e

Trocador· de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep

ção de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" supri�e o

ruídodesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

,tos de vezes mais.

:;.

Troca 12 discos de dez

polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

37f segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

----------------�--------_.

Dlstrlbuídor Exclusivo Z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt. 34. - Caixa Postal 173..

Florianopólis. - Santa Catarina

Valvulas - Peças e

em geral para

, .

accessorlos

Rádios

I

.\

Aceitamos pedidos por reembolso postal ou aéreo - Re�8ssa com urgência

o maior sortimento do Sul do Brasil

Preços especiai. pata Oficinas e Revendedores
.

.

Importadora. Americana
SUCURSAL DE CURITIBA

Praça Tiradentes 337

------------------' ,--------------------------------------------------------------

I ��A CA'$JI-r·AZ.r8trillll
f'abrlcant. e di.tribuidores das afamada_lco,n-

I ..'
.

'11[1 fecgõe'DISTINTA- e RIVET,�Ponue um grane
.

.

de _ol'tímentol de casemiral_ :�I.aado.. bl'ln.,

. ,

.. l
bon" e bCll'ato.� algodõ... mOl'lo. .ca9!amento.

II para alfaiate.. 'que -Ncabe;- ldiNtamente da. •.melhor.. f"bl'lca.; �4J�·A CAPITAL- ,!hama a.�teagaotAdoll Snn�.. Comel'ol..t.. ;do intel'lol'_lIo .•elltl�.o de:lhe ·ia.erem 'Im.
vSnta allt_ de afetual'erD .ua.{ ·'Gompl'••fMATR� 'F101'IaIl6�,�",FIIaIAI8 em 'BllIm.llau,;�e�Lai•••

. ..
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Enquanto os poderes publicos demonstram o mais vivo interesse em reformar 0:)'

aspecto urbano da Caprtal, o jornal q,ue representa a «oposição construtiva» faz ane··

dota e ridiculariza o problema. cuja solução fodus, os bons iloriallopolitanos desejam •.

F'.aliou
.

I Não recebera"l
UIBa prop.,os a Rio,13 (A, N,) - Estava anun-'

ciado que o pagamento do abono .

Á Câmara Municipal, em sua sessão ele ante-ontem, aprC'30Q- especial aos aposentados e pensio->
tou o sr. Oswalelo Machado uma indicação no sentido de a Pref'ei- nistas do Instituto dos Comerciá
tura dar os nomes de Morectuü l1fascw'enhas de Morais, General rios autorizado pelo ministro da'
Falconiére da Cunha e Cabo Raulino, às primeiras praças e à pr i- Trabalho como bonificação de Na-'meíra rua abertas com o novo plano ele urbanização da Capital.

A essa indicação o sr. Gercino Silva, da U, D. N., se opôs, COIn tal, seria pago conjuntamente com l

um projeto que visava à substituição do' nome da Praça Gct.1.'ilj:) os vencimentos e pensões do mês .. ·

Vargas por Praça Falconiére da Cunha e, mais, dar ao largo Jron- de janeiro. Entretanto, ontem, dia.i
teíriço ·ao Depantamento de Saúde, a denominação de Praça .\fns- de pagamento, os interessados não-'carenhas de Morais. Como se vê, para o comandante supremo ,h
F. E. B. o recad'eiro da U. D. N. arranjou um largo, que nem é bem receberam o abono, sendo surpreen
um largo, e o prom.oveu á Praça. Só fallou pedir a retirada d�1 didos com um aviso afixado na;
herma de Oswaldo d� Cl:UZ! .

.., Agência n. 3, de que fora suspenso o-

. Apl:ovada a indicação Oswaldo M�c�a_do, o. projeto udcnista abono especial, A providência'fOI r-ejeitado. A certeza de que essa rejeiçao se impunha, deu-a n

J
'

própr-io líder udenista, quando, de imediato, sacou um discurse como era de. esperar provocou des- .

escrito, de critica à decisão da maioria e ° 'lêu guaguejante, assina- contentamentos, esternados perante"
lando, com isso, que o sermão' era alheio! os funcionários da Agência. Alcruns,"

_

Ao Iiliput.ianismo da proposta dos uiqilantes-rairims deu. o "r'. aposentados c pensionistas estive-:J03l0 Bonass is a resposta merecida, quando asseverou que a ban- _. .

cada da maioria seria incapaz de mandar substituir o nome do ,,1'. ram nas redações dos jornais para!
Adolfo Konder na alameda de acesso à ponLe. O lido!' udenisía. na encaminhar seu protesto a quem de
mais agressiva das ignorâncias, citou um decreto de 1936, no qual d.ireito
era feita a proibição de dar nomes de pessoas vivas a ruas, et.c. El'l-

o

_

giou êsse decreto, esquecendo-se, entretanto, que ôle era obra da
odiosa ditadura. Ora, a Praça Getúlio Vargas f.em essa denomina
ção anterior ao decreto ! E se é imoralidade o nome de pessôas vi ..
vas, nas ruas.:n nome do sr. Adolfo também não poderia ser esque
cído pela própr-ia U. D. N. Aí está o beco sem saída em que o ,in-
rista da oposição se meteu. Quís iI' além do tamanco e acabou sem Rio, 13 (A. N.) - Num depósito"saber "que diabo daquilo tudo seria ludo isso t= Depois falou em situado na travessa do Comércio n •.moralidade de costumes! Só faltou, ao novo Catão. propôr que s«
mudasse o nome da ... Estação A(/1'Onómica, por exemplo!

O Iider minorista não ignor-a que, uma proposta sua, IH'.>;,';I)
sentido, seria muito bem recebida pela maioria. :E. para jllS[ij'�Ctl
la com a veemência moralizadora de que se fez paladino não lhe
faltariam ao conhecimento motivos e assuntos e provas' tcsten.u
nhais.

/ Se o sr. Gercino Silva aceitar a nossa sugestão ponha fit,) nm
que sessão ela Câmara que tratar do caso, deve se;' ou secreta 011
corna entrada proíbida a menores ele 18 anos.

Entre outras coisas declarou que

foram f",ltos estudos para a deter

minação das zonas de maior inci

dência -ía doença, sendo, assim, es

colhidos para pontos especiais de

combate os centros ond.e mais in

tensamente grassa a tuberculose.
A assístência a ser

dispenSadaj
4 prorrog��a-o dosem cada Estado, pela União: �epe�- Operações de fi Uv

de, naturalmente, da participação tr�balbos.

:;��;����o�:rP��!:����s�E:s:e�� limpesa. U·

.

bléia Lezislativa votou a institui- Atenas, 13 (U. P.) - As

forças,.
S. Paulo, 13 (A. N.) � Ocupando

eão de um fundo que permite a legalistas continuam em suas ope- a tribuna na Assembléia Legislati-
I

manutenção de mais 1.00 leitos des- rações de limpeza para exterminar va, o deputado udenista Juvenal
.

_1inacfQ.5 a tuberculosos naquele Es- o ex:�rcito dos guerrilheiros gregos'l �aião quis justificar el11� seu reque-j
tado.

j
rimento para p,rórrogaç, a.

o dós {ra-I
Até agora estão programados ... U Ih � , balhos legislativos, dízendo qUê O;

5.000 leitos a serem instalados nos 1"".lU ere�
,

am�ienle p�liti�o agravado com osl
hospitais dos Estados, assim dis-

!:. '"o_�.al..tente..
Q

últimos acontecimentos, aconselha
tribuídos: u�� lu "'0'1 I essa medida, .' ".. . ",_) 'Ni---

� MI!h3.us, 400; Belém, 600; Ter�- .T�t'usalem, 13 (U" P.) Sete I Aparteadõ 'por outros deputados,'! 5:..J anos de
'sina, 120; Fortaleza, 430; Natal, mulheres, armadas de fuzis, metrli� o. ct4'S'(>U�'�o do representante ud�.. ! .. _

J20; Recife, tOO: Ar�cajú! 300; Sa�-Jllhad.lJras, aS�à1t:;t�.anl.l1rtl. banco, 1e"t nIsta chegou. a p.rovoca( tumuf1ü'menlsterle
"'ado!', 600: Vitória, 120; Belo Hon- va.ndo 50 mIl dólares; no congres�o pauhsta. C I t 25 d t t int

a Russia ameaça os tE. DU. e a In'glalerra!�:EtE::��;,���j0:t;}:�if:
Berlim, 13 (U. P.) - O órgão I da União Soviética. Sugeriu-se que ental uníficadà. Berlim está díví- litécnico do Estado.

oficial do Exército Vermelho "Tae- os russos provavelm€nte darão o dida em q\\'à'tro zonas aliadas, po- Dizer se o que significm}1 esses

gIiche Rundschau" publicou um primeiro passo na campanha para
I
rém a cidade está tôda rodeada pe.- sere lustros de árduo labor em pról

editorial na primeira página, no obrigar os norte-americanos e bri- lo território ocupado pela União da obra educácional, seria tarefa
.qual se ameaça, implicitamente, os tanicos a abandonar Berlim, a 20 Soviética. Declarou-se no aludido por demais longa. Lembramos ape
\i:stados Unidos e a Grã-Br·etanha de do corrente, data em qu'e se reali- editorial d.o "Taegliche Rundschau" nas que não só o Estado lhe é de
serem postos fora de Berlim, devido zará a próxima reunião do Conse- que a decisão de Clay e Robertson,' 'vedor desse seU' inintf;)rrupto traba
ao novo acôrd.o dêsses dois países lho de Ocupação Aliada, integrado de unificar suas zonas sob um

re-Ilho, mas também o país', pois, além Rio 13 (A N) - A sra. Gabriela"
para unificar a Alemanha ocidental. tJelas quatro potências.e que é o gime alemão, constituia um impor- do seu exercicio no magistério pri-

' ..

Besanzoni L., vem de requerer no,.. .."A Grã-Bretanha e os' Estados UnÍ- supremo organismo. governamental tante passo para a divisão da

Ale-, mário, secundário e superior em
.

i I' I
-

d Ad' vo "habeas- corpus" ao Tribunal' de>'dos embrenharam-se no perigoso de tôda a Alemanla. man la e aVIo aça_o .os acor os en- Joinvile, Blumenau e sobretudo na
.

C f t- .Justiça para não ser processadà•.caminho das violações do mecanis- Tão pronto termmou a on e- tre as quatro po enCIas. Capital do Estado o Estado do Rio
L " Ontem, chegou a 5a Vara Críini:·-

mo de contrôl,e aliado" - diz o rência dos Chanceleres em on- teve no Professor Xa.vier Vieira va-
15 d d mb

.

B F t
nal um pedido de informação do "

jornal - o qual inevitávelmente dres, a e eze ro, sugerm-se oas es as lioso colaborador, 'no período de
a possibilidade de que a Rússia Tribunal sôbre a coação de que secondúz a uma alteração na estru- t�ês anos no ensino el�me�tar na queixa aquela senhora:, a'Creditando- .

tura da ocupação de Berlim. Não se procurará excluir de Berlim outras Recebemos atencioso cartão cldad�. se,rran.a de Petropohs. se que em face do novo' p'edido de'po"'e tolerar por mal's tempo o fa
.

potências aliadas' e converter a ci- de Boas "'es tas da Empresa A t d'" - C" ss.Im e, _POIS, qu.e se .oman o em '"habeas-corpus", sCJra' suspenso o)t d B I·
.

I d tada cidade alemã numa zona ori- de Pr a �a d Sz'n S A d 1 d'o e que er 1m Seja a vo o se- 0P Si n a o.. con.sl eraçao as 1,eIs VIgentes o sumário marcado para ho.ie, no'paratismo. Não há espaço em Ber: Gratos, retribuimos. enslllo no Estado que facultam a q1,lal deveriam depor os srs. Correia. ,
lim para os partidários da divisão O d

-
t d

. .

t
.

da Alemanha". pre"o O pao Dr.' Rolda·o Consoo.·
aposen.a ona com Vlll e e ClllCO

e Castro, Vieira: Machado e Ernesto)
" anos de serviço; é possivel que o Besanzoni, êsfe irmão da querela-··O editorial está assinado por M. S. Paulo, 13 (A. N.) - O aumen- nosso J'ubilado, que instruiu e edu-

"T Rua Felipe Schmidt, 21 - sob, daSobinov, oficial do Exército verme- to do preço do pão, que passou de
R l'

. cou mais de uma geração no Gl'na'_
.

eassumiu a c lBlca' --------,-----lho. O General Lucius Clay, chefe Cr$ 4,50 para Cr$ 6,20, determinado sio Catarinense e na Escola de

COMI
tempo de serviço naquela autarquia,.

militar norte-americano na' Alema- pela Comíssão Estadual d,e Preços, D- I -d mércio (atual Acad.emia de Comér- para com os 14 anos de Inspetor d6'
nha, recusou fazer comentários sô- provocou grandes descontentamen-j ISSO V, O cio de Santa Catàrina), seja con- Ensino ser-flw concedida' a bem;.
bre o mesmo, porém espera-se que to no seio do povo. Dublin, 13 (U. P.) - O presiden- templado com a contagem de seul merecida aposentadoria.
as autoridades aliadas o interpre- Muitas donas de casa, que sairam te da Irlanda acaba de dissolver o

tem como coisa séria, devido á 'tffi.&prevenidas, tiv�ram que vpltar parlamento e convocar novas elei
proeminência que se deu ao assun- sem"'trazer o pão necessário para ações gera!s para o dia 4 de feve-
to em um órgão oficial do exército família. I

reiro.

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

f.Or.afiÓ17ol�'. 14 de Janeiro dé 1948

4preensão de
fosfflros
20 estava armazenado um grande'
estoque de fósforos. Todavia, o'

comércio varejista desta cidade res

sente-se da falta daquele prod.uto..
Informado dêste estado de coisas;
o major Idino Sardenberg, vice-pré
sidenta da C. C. P., ordenou a dis-
tribuição na praça, daquela merca

doria, a fim de suprir o mereado, '

além de ter dado início a outras

PARA" FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E S·p I N H AS, E TC.

Combate à t-uberculose no Brasil

f

providências atinentes á nnrmaliza- .

ção da entrega daquele _!,'wa:1hto .

Estivemos no local com (j) fHo"
de nos inteirarmos do ocO"i"uitli>...
Ouvimos o gerente do referido t�-

I ;;6!?�tQ e. fomos, pelo meSl�QS, il�for':'
mados de qúé á mercadona, alí de

positada não se encontrava própria-
mente retida; sua permanência, ali,
prendia-se ao fato de ser destina
da ao interior, pois se tratava da

marca "Beija-flor". que na sua opi
nião, tem pouca aceitação no mer

cado desta capital. Isto, porém, não
desmerece, absolutamente a atitu

de do vice-presidente da C. C. p '"

pois"
.

ainda que prevalecesse tal1.
alegação, ninguém rejeitaria deter-.
minada marca de fósforos quando.
a falta do produto é quase absolu-"
ta.
Por outro lado, sabe-se que em aI..: .

guris Estad.os� onde não há contrô-·
le de preços, a .caixa de fósforos é·_
vendida por quase o dobro do afi-·
xado para a nossa pi'aça .

Preços: - Cr$ 4,00 e 3,00.
Rio, 13 (A. N.) - O Serviço Na

cional de Tuberculose, cujo dire
tor percorreu, durante o mês pas
sado, os Estados do Norte e do Nor
deste do país, assinou conventos

.

com os Estados do Amazonas, Pa

rá, Hio Grande do Norte e Piauí e

assentou acôrdos com os Estados do

zonte, 650; Curitiba, 40; Florianó
polis, 40 e Pôrto Alegre, 300.
Ao lado disso, o Serviço Nacio

nal de Tuberculose dará a máxima

atenção aos dispensários existentes
no país, que serão dotados de mo

derna aparelhagem e de pessoal
técnico, transformando-os em cen

tros de descoberto precoce da mo

léstia e de propaganda educacional
sanitária.
Terminou o professor Paula Sou

za anunciando a reunião, em feve
reiro próximo, de todos os direto
res dos Departamentos de Saúde es

taduais, nesta capital, para deter
minarem normas de ação conjunta
na campanha anti-tuberculosa.

Ceará, Pernambuco, Sergipe e Ma
ranhão para ação em conjunto Da

luta anti-tuberculosa,
Ontem de manhã o professor Ra

fael. de Paula Sousa, diretor do

Serviço, expôs, a jornalistas reuni
dos em �ev gabinete, o que tem si

do feito no campanha nacional con
tra a tuberculose.

(IA CATARfN(HSE.

DE TI,."'SDORTES AÉREOS LTOA

FRECHANDO .••

O' Diário, de ontem, recebeu (mas recebeu, bein ?) do Rio, �.,

por via aérea; (mas foi, hein ?), do correspondente, (mas é.
hein?) um farto noticiário sôbre o acÔrdo' inter-partidMio.'.
A preocupação do loca lista foi frisar diveri5a-s vezes que o sr
Nerêu Ramos estava iniej,ramenLe à margem' das negociações_
Um velho amigo meu, udenista de quatro' costados, leu os te- .

legramas, releu-os ,e depois comentou:
- Es8'e meu partido, nessa complicaç'ao' do acõrdo, está.

como aquele sujeito que receitou para um' papudo esfregar
az·eite dôce morno no papo .c, em' seguida, passar viülenta
mente uma flanela. ·Cu.rar não curava, mas' abria um lus
tro ! ! ! Assim, ·estão os uelenistas daqui ..Vivem a repetir que.
o Nerêu não está ,s-enao consu'ltado no< acõ'rdo. Eles sabem que'

.

isso é mentira.. Mas que .col1sela., 'Consulll: !TI'
.

Gi.lilherme Tal.
NUNCR·EXISTIU IGURL
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