
Não pOU .

e penet
Berlim, 27 (U. P.) - Um trem bel' ordem para entrar num

desVio{
interior dos vagões e inspecionarem

militar ela zona britanica de ocu ferroviário, situado na zona sovié- os papeis dos spassageiros germa-
. ;pação foi impedido, hoje, pelas au� tica. " nicos.

toridades soviéticas de atravessar O chefe do trem, um oficial

bri-,
Um comunicado do exército bri

a linha demarcatória entre as zonas tanioo, recusou permissão aos guar tanico declara que protestos foram

britanicas e russa, depois de rece- das soviéticos para penetrarem no feitos às autoridades soviéticas e

que o assunto foi discutido com a. à noite enquanto dirigia-se de Bel'.

administração militar soviética .. O lim para a zona de ocupação bri

comunicado, não adianta o que tanica . Os passageiros britanicos íc
aconteceu aos 'passageiros germa- ram trasladados anteriormente, pa
nicas que, segundo se sabe, perrna- ra outro trem e permitiu-se-lhes se

neceram no trem até que os russos guir depois de uma investigação,
se retiraram do mesmo. O trem às dos seus documentos. Os alemães
13 horas ainda permanecia no des- que viajavam em dois vagões foram
via e os passageiros ingleses mais devolvidos 'para Berlim, para: inves
tarde foram todos transferidos pa-j tigação, depois que autorizou-se aos

ra outro trem britanico, que che- guardas soviéticos inspecionarem
gou à tarde, em Marienvorn. os mesmos.

x x x 'Na semana passada, um porta-voz
AUMENTARÁ A "GUERRA DE militar aliado declarou que as "tá-

NERVOS ticas de guerra de nervos", eram

Berlim, 27 m. P.) - As autorí- de esperar que aumentassem no

dades soviéticas permitiram, esta futuro, com o objetiva de tornar

noite, que continuasse a viagem a "incômoda a situação brítaníéa e

parte principal do trem militar brí- norte-americana na capital da Ale
-tanico que havia sido detido ontem manha".

r na· zona russa
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Visitará Santa Catarina A repercussão
.

.
do acordo

_
RIO, ,27 (A. N.). - Oonforme informamos, acha-se no Rio, vindo rie

Sao Paulo, o prmcrpe Axel, da Dinamarca, que deverá visitar Santa
Catarma.

.

Falando á. reportagem, informou que a Dinamarca poderá vender
navios e maquinar-ia em geral para o Brasil, acressentaudo-:

.

- "Neste momento, o meu país pr-ecisa de minerais e matei-ias
primas para fabricar. maquinas. Por isso, a entrega dos nossos produ
tos é v�g�fosa. A Dinamarca precisa-para os fazendeiros de óleo . de
amendoim . Informou que a recuperação da Dinamarca vem se de
serrvolvendo de maneira satísratorta, negando-se a falar sobre a poli-tlC3. .

.

.

.

Conferencia 'das 7 potencias
Londres, 27 (U. p'.) - Fontes autorizadas anunciam a possihili

dado de ser co?v�cada, dentro de breves semanas, a conferência euro
peia. das 7 potências, a f'im de estudar o plano proposto por Bevín, no
sentido de se assI�ar. um pacto militar 'entre os países da Europa oci
dental. Essas potenClas' serram a Inglaterra, Franca, Italia, Belgica,Holanda, Luxemburgo e Portugal.

E� Portugal é
'.

LIsboa, 27, (U. P.) - Foi detida a viuva do general Marques Go
meb� que ap:-ebentou denuncia contra o, ministro da guerra pela mort«
(lo .SofO'U esposo ..Af irrnou esta que o gener-al n..,l0H'€u por ter �il�D �rnll;:f'er ido ?O hospital para uma prisão, por ordem do 'ministro, apesar cip t
enc0!ltr ar-se gravemente enfermo. E agora ela foi presa sob a acusacãode divulgar segredos de estado, com aquela denuncia.

.

•

ossrm

filiança das Democracias
Washington, 27 (U. P.) - A aprovação do Departamento de Es

tado das propostas fei Las pelei secretario do Exterior Bevin, para uma

associação mais estreita entre os países da Europa ocidental, foi ex

pressa aqui em declaracão 'oficial, ontem feita.
Comentando o plano Bevrn, o Departamento de Estado informou:

Bevin propôs medidas que capacitaram os países livres da Europa oci
dental a se harmonizarem ainda mais uns com os outros, para a sua

segurança e seu bem-estar".

Indignado contra os comunistas
R�ma, 27 (U. P.) - O primeiro ministro De Gasperi, em moia ?

cr,escente atmosfera de violencia em todo o país, levantou hoje
.

sua
V.Qz indignada para a.cusar OS comunistas de fomentar a agitacão 3 a

intranquilidade na HaNa e Franca. O sr. De Gasperi afirma "que os
comunistas italianos, e franoeses receberam ordens diretas do com in
form para provocar lutas intestinas ,em ambos os paises a fim de Jazer
fracassar o pano Marshall de ajuda economica a Europa.

..

eXige
Viena, 27 (U. P.) - O governo austriaco solicitou ao. Conselho de

Controle Aliado em Vi,ena que elite as medIdas necessarIas para que

s,ejam devolvidos. á Austria, onde se julgará como criminosos de guer

ra, Franz Von Papen e BalduT von Schirach, duas destacadas figuras
do nazismo. ' ,

O conselho ,ooncordou em transmitir a so.Ji.citação da Autria aI)

Conselho de Controle Aliado de Bel'lim.
Uma transmissão da British Broadcasting' escutada esta noite em

Nova York pela National Braodcasting Company dizia: "Nosso corres ..

pondeLe em Viena informa que se Von Papen é ,entregue á Austria 'e

será acusado de alta traição e conspiração por prOduzir uI!la troca ele

regime politico austriaco por uma forca". Sobre Von Schlrach acres

centa que é acusado de ter-se negado a declarar Viena cidade abert",
durante a guerra.

A Auslri.a

Pousou em Novos'Campos
Campos Novos, 27 (E) - Procedente de Lajes baixo distante 10

quilometros desta cidade, na Faz·enda do sr. João Maria Souza, o avião
Feil, pilotado pel(l) pastor prÚ'Le.stante sir. Harry Nilf.senf, no qual via
.iava a senhora de,le e mais o mecaniw. O avião levantou vôo hoje ás
9 horas para Mafra, elepois de sobrevoar a cidade.

Jt o primeiro avião a pousar nas proximidades desta cidade, sen

do grande acontecimento para Campos Novos.
O pr.efeilto Municipal, as autoridades lücais e o povo estiveram

em visita ao aparalho.

Mais pe 3 mil morlos
J,enisalem, 27 (U. P.) - Na oitava semana da guerra entre ára

bes e judeus, o numero total de baixas subiu para 3 mil e 200, das
quais mil e duz'entos mortos. HoJe noLicia-se qve batedores da hag.l
Dah surpreenderam grupos de árabes perto de Besuk, na estrada prin-
cipal de Kiryat.

I

.""

Rio, 27 (A. N.) - Depois da

expectativa dos
.

últimos dias
em torno da homologação do

acôrdo, que culminou com a so

lenidade do Cate te, os circulos

(politicos apresentaram-se sem

novidades. O acontecimento,
talvez pelo fato de estar sendo

esperado há muito tempo, não
teve maior repercussão, embora
se verificassem alguns comen

táríos, que, dum modo geral,
s� limitavam a admitir que o

acordo a ser cumprido, nas

bases em que fora lançado, po
deria oferecer melhores resul

tados práticos à vida adminis
trati va e politica do país. Por
outro lado, os discursos dos
srs. Nereu Ramos, José Américo
e Artur Bernardes foram rece

hidos pimpàticamente.
"A impressão - dizia-nos co

nhecida figura politica - é a

de que não só o general Gaspar
Dutra como os lideres politicos
falaram com absoluta franque
za, algumas vezes até fugindo
ao aspecto formal que se. po
deria atribuir à solenidade".
Esta mesma personalidade

acrescenta que, a seu ver, o

acordo poderia ter maior . re

percussão no continente, par
tícmlarmente nos Estados Uni
dos. A propósito, dizia-nos, que
esteve, recentemente, naquele
;pais, destacada figura do go

vêrno, observando que nos cir

culos politicos. de Washington
o acôrdo era aguardado' com

certo interêsse. Isso mostra -

adiantou o nosso inf.ormante -

o quanto êsfe acontecimento

poderá contribuir para o êxito

da nossa politica exterior, ins
pirando aos nossos amigos so

ma de confiança em nosso go

vêrno, que sai, sem dúvida, for
talecido dêsses acontecimetnos".

Caso s eeuud ar+e

Famoso policial
Rio, 27 (A. N.) - Vindo dos Es

tados Unidos, chegou ao Rio o sr.

Nicolas Elitch, famoso policial
norte-americano, . que matou o�
dois maiores bandidos do seu pais.
Um deIes foi o famoso "gangster"
Dilinger, -que chefiava perigosa
quadrilha, a qual usava metralha
doras de mão e dominava vasto mer

cado negro de bebidas proibidas
p.e1a "lei seca".

o jornal do contra encontrou, na solenidade da Instalação da Fa
r-uldade de Fãrmácia e Odontologia, motivos para atacar o ilustre dire
tor dêsse novo instituto superior. Ao invés de aplausos pela valiosa
conquista .... [pedradas! Assim foi no caso do leite! Assim está sendo
no C3'SO da água! Assim será, ama-nhã, no caso da luz. O órgão e das
arahias, E, desde quando o par íido que defende perdeu as últimas el,ei
ções, não h,á providência ou mefhorumento aqui na Capital que con

siga um aplauso em suas colunas. Exemplos: as bancas do mercado
externo e o planejamento urbanístico. Contra todos e contra tudo, para
a posifivação das manchetes despeitadas com que ofendeu nosso povo,

após a derrota de; novembro.
.

No caso da instalação da novel Faculdade, a circunstância de ser

efetivada pela sua própria congregação ou pela congr-egação da Facul
dade de Direito, é absolutamente seourrdár io para o público interessa
do. Que fosse instalada - eis o impor-tante. Que ilnicie o seu funciona
mento - eis o pr-incipal. Que possa aproveitar vocações entre os estu
dantes catarinenses, dando-lhes uma profissão com que possam traba
lhar efícíentornente e servir com proveito a coletividade - eis tudo.

Que êsse novo estabelecimento preencha as suas altas f'ínalíríades,
são as esperanças e os votos nossos. A nossa missão será apoia-Ia e de

fendê-Ia, como no passado foi apoiada e defendida a nossa vitoriosa
Faculdade de Direito. /

Deixaremos aos eter-nos despeitados, aos 'que se jogam a explora
ções menos limpas, o triste Iprazer de urdir intr'íguí nbas baratas e so

lertes e enguli-las depois. Esse hábito de encher a pança com o vomito
da véspera, repugna!

E o povo tamlbém não Ipel'doa os que de tudo se prevalecem para
atacar realizaçõês que mereceu apóio e solidariedade. A prova está
nestas dalas : '2 de dezembro ele 1>946 e 19 de janeiro e 23 de novembro
de 1917,

•

Se, porventura,' houve faHa de atenção de alguefn para nlgnem, no
caso da instalação da Faculdade, já esclareceu o sr. dr. A/gripa de Cas
tro Fada que iS'50 seria obra de um lamentável mal entendido. E não
será o ilustre professor, que falou ao Diário, com suas tiradas brutais,
quem vá evitar que homens dignos e probos, empenhados em úma rea

lização proveitosa á nossa mocidade, removeram questões secundàrtas
c cooperem, na melhor harmonia, para o triunfo necessárío de mais
uma catia de ensino superior .

Aquele ilustre professor, por outro Iadc, falta autoridade para fa
lar em des-corlezia. A afi·rmação que fez, no final de suas palavras,'é
ofensiva e sll'perlal'tivamentc injusta aos que não nasceram em Santa
Catarina. Ao invés desse bairrismo condenável e irritante, methor fôra
que apresentasse 11 nossa terra pelo menos a colruboracão honesta e sa

dia (!lle a ela não t.em faltado da papte de tantos filhos de oútro�
Estados.

A Grécia . necessita
.

de armas
Atenas, 27 (U. P:) -:- Em entre

vista á imprensa, o primeiro mi
nistro Soupholus declarou que o

exército Grego precisa de mais ar

mamen�o norte-a.merica'no, para
derrotar ,os guem'ilheiros. Mas
acresoeentou Ique Lendo armamento
a1proipriado, a Gré.cia não precisa
de garantias internadonais para
proteger suas fronteiras.

gou ao aero'porte de La Guardia
proüe;denLB de Atenas. Zerv�s evi
tou todas as 'perguntas que se fi
zeram sôbre a situação políti,ca da
Grécia. O Generâl Zervas, que é
membro do parlamento grego ,e foi
lideI' do Exército Nll!cional Demo
crático Grego durante a guerra,
manif.estou .que bn1ha vindo aOS

iEsLados Unidos em. uma visita em

caráter estriülJmente pe'ssoal, onde
fi,caIlá quat'ro sema,nas, durante as

quais s,e IprOlPõe visitar vários
ami,gos residentes nes'te país.

Marcondes 'Filho
faz dechlrações
Rio, 27 (A. N.) - Entrevista im-

.prensa Marcondes FiJ:bo declarou
que a,poia General DU1tra, ;porque
sua plataforma ,go-vêrno e toda ;sua
orientacão relacão empr,egarclos .

e

empregwdores coinoid'em com polí
tica dêle Mar,condes quando frente
Mini'stério do Tralbalho.

* * *,

Nova York, 27 (U. P.) - O ge-
ne.ral· Napoleon Zervas, chefe do
Pal'tido Nacional da GI'éJcia, che-

Fronteira franco-espanhola
París, 27 (U, P.) - Fontes au- pr,esent5Lnte francês Bernard Har

torizadas declararam h'{}Ije que a dion uma nota, estabelecendo con

Fronteira .franco-espan'hola, que diç,ões para a reabertura da fron

está ,fechada desde 1946, iprovavel� teira franco-esparnihola dos Piri

mente s,erá rea,beI'ta� demtro de neus.

poucas semanas, pelo menos par- A nota indica ,que é a últi)l13'
cialmente. f,oporlunidade alberta para a ,solu-

Madrid, 27 (U. P.) -

Isoulbe-se, ção do impasse, e foi encaminhada
em ,fon(.e allt.m'izada que o go;yêr- ontem mesmo pelo ,delegado' firarr.
no es'panhol entregou ontem ao re- cês a s·eu gOlVerno.

Não ·deve repeliT
Cidade do Vaticano, 27 (U. P.) - O "Ob5ervatore Homano" afil'-·

ma qne se é cerLo que a Russia não deseja a guerra, não deve o gover
no "OCi(ltico s,eI' ° primeiro a repelir as oportunidades que lhe tem

sido dadas no sent.ido de evitar um novo conflíto mundial. Acrescenta

que a Russia de,ve deixar, l.ambem, de afirmm' que não exisLe pos!'.ibi
lidade de um acordo ent.r·e o Oriente e o Ocid.€rrte.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Serão realizados por êste clube

em sua série social, nos dias 7, 9'
i I e 10, respectivamente, sábado. se-

Horar·,o das empre-I ,,/ gunda e .terça-f'eirn, grandiosos-

"* DURANTE TODO DIA. bailes à fantasia, com inicio às 22'

sas rodovl·arl·as I - -

horas. No domingo, r'ia S, hnvená.

I / I
-, no_� 'II AI TlFJOS' uma vesperal. infantU das 16 às

SEUUNDA-FEIRA !
. '" .:J "l-tI<L

"Expresso São Oístóvão _ Laguna 20 horas.
7 horas. Reserva de mesas - As Ir,esasc
16 horas.. ,

Auto-Viação Itaja! _ Itaja! _ 15 ho- i serão 'reservadas a partir das 14.'
'Expresso Brusquense _ Brusque -I horas do dia 31 do corrente mês,'raso

, Expresso Br-usquerise _ Nova Trento I na séde social de Lira. É .:briga�'_ '16,30 horas. .

I '_'lI. ' ,- , .

Auto-Viação Catartnense � Joinvile ""9 tória a apresentação do taJao nó,
_:_ 6 horas. I mês de fevereiro, para o que (..
Auto-Viação Catarlnense - Curitiba

.

5 horas S1'_ cobrador estará pr('�-mL) p�ra"

"+�t�;��:2:::'::'":;Realidades Catarinenses :::::i:lr:'b'i�:'�:$ ���,���U�'
Auto-VIação Catarmense _ Pôrto Ale- Para a. vesperal infantil não-'

gre -' 6 horas.
Auto-Viaçãlo Catar-ínense - Cul"itiba . haverá mesa reservada .

- 5 horas O MATE, UM CASO ESPECIAL A compra de mesa só poderá,Auto-Viação Catarinense Joinvile (Um estudo em continuação, de A_ Abreu. Distribuido pela Direto-
- 6 horas.

r' de Econômia e Assistência 300 Cooperativismo). ser efetuada pelo próprio sócia'
A t Ta ão Catarin€nse - Tubarão' Ia
u oh 1 ça Anteriormente estudamos 00 fenômeno cooperativo, o homem, a ou pessôa de sua familia.

ASSINATURAS
- E�pr�:s�s. São Cristóvão - Laguna - terra, a zona de produção e a ex't{ação do mate. Vimos a situação (lo O clube não distribuirá convi-

N. Capital 7 horas,
7lh ervateiroe a garantia que lhe representou o cooperativismo. Vejamos. te. Para as. pessoas em trânsito-b. • •.•.•.... 01',$ ..... Emprêsa Glória _ Laguna -

hoje, a forma como se -efetivou o sistema cooper-ativo nos Estados do
.....trtl Cr� 'I.. e ��r��;�s'BrUSqUense _ :Brusque Paraná e Santa Catarina, com relação ao problema do mate, nesta capital a Secretaria do Lira,
Trla••tr. •••.•• Cr$ ZI.'H 16 horas. A FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS E AS COOPERATIVAS ,a critério da Diretor ia, e sob át·
�.... CrI • •• 'Auto-Viação ltajai _ Itajal - 15 ho-

FEDERADAS.

. ••. - . • • ••• . '. raso . . _ . .

<

A' ; . _ responsabilidade de um sócio, ex--
"'••r. a.1I180. l".. ...... Rápido Sul Brasileiro _ Jo1nvile - às � legislação oooperatIvlsta pr:_eve, alem das. organrzaçoes comuns, pedirá ingressos mediante o paga-"No Int.rtor 5 e 14 horas. o regime das federaçoes. A federaçao de cooperativas sera o agrupamen- I

'

.

_ .

b. .. .. .. Cri 1'.1." Auto_Viaçã�U�1!"�:s! CW'$1;lba to de 'entidades congêneres, para a defesa dos mútuos interesses e para mento de uma anuidade, IStO e,
....sir. . _ _. Crt M_ao _ 5' horas. a consecução de maiores heneftcíos aos que. a ela s·e agregaram. Cr$ 240,00.

I
' Auto-Viação Cata:dnense Joinvile Constituidas, no Paraná ·e em Santa Catarina, 18 cooperativas 1'1" A venda de ingressos será pro�"'('rI I.M
1 .: 6 horas. mate era tempo que se unissem e efetivassem em âmbito- maior, a Iro- cedida até ás 18 horas do dia da,

. Cri' .'''"',
_ A���V���!�. Catarinense Laguna ca de vantagens.

r'
-

d d b 'I I SI
I Rápido Sul Brasileiro _ Joinv!le - às Daí, o surgimento da Federação das Coopeeativas de Produtores rea izaçao ,e ea a . a, e, pe. a e-

.l.tactor. medlant. _,.,n..4", I 5 e 14 horas. de Mate "Paraná Santa Catarina" Ltda, que obteve, no Serviço de Eco- cretaria do clulbe.

I
Expresso São Crístovão - Laguna - nômia Rural o competente registro sob, n? 2434 em 21 de setembro de Não será permítída a psrmanén-"1 I 7 horas, 4OI ortlilla II. IIltlll.O • III
Expr-esso Brusquense - Brusque 19 5.

, _. cia de menores de 14 anos, depois,,ablieadol"_ nio fl.rle 16 horas.
• Pertencem a Federação as seguintes associações: a) no Paraná: ..

. 7

! '.
devolvido-. Auto-Viação lta,ja! _ Itaja[ - 15 ho- Cooperativa Iguaçu; Cooperativa Imbituba; Cooperativa Triunfo: das 20 horas nos bailes dos dias !r'

- ifreçio não se rel!lp•• - ra�xpresso Brusquense Nova Trento Cooperativa Linha Sul; Cooperativa Ipiranga; cooperativa Legendária; 9 elO.
,

.

ubmza pelos conceito.
_ 16,30 horas. . Cooperativa Prudentápolis: Cooperativa Curitiba; Cooperativa Palmei- Para o necessário controle por

elllitidos nos artl�OII Rodoviária ·Sul Brasil _ Pôrto Alegre ra; Cooperativa Concórdia; Cooneratíva Vitória;' Cooperativa Guara- parte da Diretorta �solicita,.,s� dos-uelnadol _ 3 horas.
QUINTA-FEIRA puava; Cooperativa Rio Azul; B) Em Santa Catarina: Cooperativa:

-----

Auto-Viação Catarinense POrto Canoinhas; Cooperativa Maf,ra; Coorperativa Porto- União; Cooperativa srs_ sócios o übsequio de a;presen�-
Alegre - 6 horas. Camp.oAI.egre.' tarem o talão d� quitação refc-·
Auto-Viação Cata'l'in€nse Curitiba São, no Paraná, 14 entidade�, ·e, em Santa Catarina 4. r.ente ao mês dé fevereiro, na erre'

_ A�,t��!Ção Catarinense Jolnvile Quasi toda a produção ervateira dos dois estados surge pam as tmda, ao- porteiro';
_ 6 horas. Cooperativas pelo esforços e trabalho- dos respectivos aS.sociados ende-
Auto-Viação Catarlnense TUJbaTão r·eçando,s,e, dalí, a estabelecimentos beneficiadores que a própri� fede- F,palis., e.m 17 de janeiro de'"

1 Quinta-feira (feriado) - Far-
_ 6 horas. ,raq®,mantem_

.

1948.
mácia Esperança -:- Rua Conselhei-

_ A�,�OõV��çr��. Catarlnense - Laguna. Destarde, dentro do regime ,de mútua colaboração, vai se ergnen-
ro Mafra. Expresso São Cristovão _ La.guna - "do no Sul do· Brasil o mais esplendenLe ,espetáculo de união- �e de vigor.

7 h -€m torno da doutrina cooperativa.
• ••.••.•.•.•••.•.•••••••••• -'

3 Sábado - Farmácia Da Fé - E�pa;êsa Glóri'l - Laguna _ 6 1:/2 LEMBRA TE!. O exemplo, um exemplo magnífico, .é imitação oe de conhecimento. '-
Rua Felipe Schmidt. e 7 1/2' horas,

A F d
-

I,Expresso Brusquense - Brusque -

.

,e ,eraçao, com um capjo aI subscrito de Cr$. 12.900.000.00.4 Domingo - Farmácia Da Fé -

16 hora's. r�alIzou Cr.$. 3.8.?0.000,0�. Com esta parcela vem financiando' a produ-
Rua Felipe SchIl_lidt. Auto-Viação �tajaf - ltaja! _ 15 ho-

ç�o ,ervatelra e cOfl,segumdo uma posição de real destaque no comér-raso .

d d •

10 Sábado -'- Farmácia Moderna Rápido Sul Brasileiro _ Joinvlle "às ClO O pro lhO. "

5 ·€'l.14 horas. CONCLUSÃO
- Rua João Pinto. Empres_:,! Sul Oeste Ltda _ Xapecó _ ás O ervateiro, s·aido da exploraçã.o gananciosa do cornérciante cume-
11

. Domingo Farmácia Moderna _ 6 horas. Ç?U, através da co'operativa a"que se filiara, a produzir para si, nUTP
- Rua João- Pinto.

Rodoviária ��f��!�mA Pôrto .Alegre
'I'ltmo crescente na certeza de que a entidade era sua proteção na ln-

17 Sábado _ Farmácia Santo An- _ 3 horas. segurança, a sua garantia nas más horas.
"

tônio _ Rua João Pinto. Auto·Viação Catarinense Curitiba. Escudado, assim, .por detrás de um parede que lhe significava n
_ 5 horas. fJl11 das vagas- ,exploradoras, que vão- se esbatiam para atingí-Io ali ..

. 18 Domingo - Farmácia Santo An-
_ �u�����:ãO Catarin€nse - Jolnvile cerçou-se na ass?ciação '8 certiúcoll-se de que nela demorava:m as' sua�

lônio -. RUJa João Pinto. Auto-Viação Ca<tarinense _ Laguna esperancas anseIOs.

24 Sábado - Farmácia Catarinen- _ 6,3'0 horas. '

.

E não foram e não são infundadas as esperancas- do ervateiro.
T· . Expresso São Oristovão _ Laguna - Mms de ?em mil pessoas, hoje, vivem da s6rnbra qlle projeta o erva!se - Rua raJano. . 7 horas. nas clarerr'as do, mate. Mais cem mil brasHeiros: pais, esposas, mães e25 Domingo - Farmácia Catari- ra�uto-ViaçãQ ltaja! _ Itaja! - 15 ho-

fl)ho.s se allmentam da nex Paraguarensis, dádiva divina ás plagas ame-
nense - Rua Trajano. EXlJl'l'esso Bru,squense Brusque rmdlas, no.s estados do Paraná e Santa Catarina.
O serviçOo noturno será efetuado 16R����� Sul Brasileiro Joln.v!�e

A �egu�ança, a certeza, a prosperidade, o' amor ao trabalho e ao

Pela Farmácia Santo Antônio sita á às 5 e 14 horas. 'fwval sao .0 fruto da prOlteção que ao ervateiro abandonado. levou :)
SÁBADO cooper�tlvlsmo na sua forma mais 'sadia e mais humana de efetivacão

rua 'João Pinto. Aut,O-Viação Cata'l'in€nse - Curitiba e realIdade. .

-

Rlp���a�ul BrasHeko Joinvile _
"O .exemplo do mate - um caso especial - é um exemplo a pro-

às 5 e 19 horas. li'ferar e a desdohrar-se em outras- tantas regiões do pafs e ·em ouf:ru�
_ 6 horas. tantos setores pro.ducão naciünal.

Çumpre ao. Govê'rnp fazer senti.r a grandeza deste fenômeno e de,dobra-lo' em outros AmalS, pa_ra q�le. cresça no Brasil a convicção seren1
de. ql!-e Povo e Governo se IdentIfIcam e s·e igualam na consecucão de
o-bJetlYOS c.omuns: a grandeza e ,a prosperidade da Pátria.

.

• - (#"'18 ........... , ...... t" TIce mM'!' 1 SIR.

I ���!�P,�

1.
Piuto a. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
rn.rietirto • Dir.-Gera"·

SIDNEI NOCETI
Dtret&1' ie Keda�lo:

L DAMASCENO DA SILVA

I
Chefe de Papnaçio:

.',
.

ftANCISCO LAMAl QUW
CIIef. de :::mpreulo:

fOAQ"'iM CABRAl· DA SD..VA
RIl1,lresentante:
A. S. LARA

2_ &enador Dantas, '8 - r
'( and"r

T.J· "-192' - Rio ele lanelr.
RAUL CASAMAYOR

•!II'" FeHpe ele OH.,..lr.. 11 -
8-'anelar

. T.t. 2-'873 - Sio P..l.

Trimestre
.'.ero aV1I11I0

farmácias de plantão

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não importaI

O leitor deseja obter uma.
re:Q�t.. mensal, semestral ou

a.nual, á razão de 12% ao ano?
• Confie então os seus negó ..

cios ao Crediário KNOT, á TU'!

João Pinto n. 5, que, em' com
'binação com (\ Ese-:ritório Imo
biliário A. L.' ALVES o em

pregará, proporcionando - lh�
com 'isto' uma renda anual, se�
IDJ,rp... de Cr$ 12.0,00 por Cr$ ..

1.000;00 empregado.
.

Melhores inf<>rmações e de·
talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta. re«à
ção.

Funcionário p·úblico
.

Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário ou remunera

ção' poderás deixar para
-

tua
fwmilia, um peculio até Cr$
30.000,00.
Inscreve-te na As.sociação

�eneficente.

..

- 7 horas.
Auto-Viação Ca,tarlnense.- Tubarão

_ 6 horas.
Expresso São Oristo'vão _ Laguna

7 horas.
Ex:presso Brusquense - Brusque

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

ras.
.

Expresso Brusquense _ Nova Trento
- .9,30 horas.
Ex;presso- Glória - Laguna - 6 112

e 7 1/2 horas.

COMPANHl�
'_4.fta MI< 1811 ...... SU.: I A g A
Ol!'C'JllmIOR f4 Tlr.An�PO�"�

Cifrtu do Bai9nco de 1944�Viação aérea",��a
8EGUNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas _ Norte.
Panair - 9,50 horas _ Norte.
Real S. A. _ ás 16 horas _ Norte_

. Cruzeiro do Sul _ Norte _ 10 hnras.
Rea'] S. A. _ 11,00 horas � Sul.
Panair - 9.50 horas _ Norte .

TIDRÇA-FElRA
Varig _ 12,30 horas _ Sul.
'Panak _ 13,07 hora,s _ Sul.
Cruz'eiro do Sul 112.00 horas

Norte.

CAPITAL E RESERVA�
�esponllsbi1idad",.
R.eee.tp
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.506.30
5.978�4oL755.97

67.053.245,30
1�2.176.603.80

«

Sinistro I pagolJ nOIl ÚlltltnOIll H) 8no�

Re.poD8sbilidadeo
98�687.81ó,30

7ti.736.401 .306.20 �
í
I
I
1
í

QUARTA-FEffiA I
Cruzeiro do Sul _ 11,00 horas

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

Varig _ 12,30 horas _ Sul.
Real S. A_ _ 11.3.0 horas _ SuJ.

QUI'N'TIA-F"EIRA
Panair - 12,17 horas _ Sul.

IJ:J!i;ro dfi�:�lh��I�i5,30 tJl!ê� Sul.

I
_.

L I'RA'-·TENI·S
....

v--C·
·· ..

··_LWU
..

'NB
....

·E
..··_

CruzeIro do Sul _ 10;00 hs. - N<lrte. �SECXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte. !' COMUNICAÇÃO N 3.

'

Real S. A. _ ás, 16 horas - Norte_

I L
-

h
-

t d
..

. .

Real S. A. _ 7,30 horas _ Sul. ,e�o ,ao con._eClmen o os senh?res ,assocmd?s que, a dIretoria, em
Cruzeiro do Sul _ 7,20 hs. _ Norte. sua ultIma 'reu�lao, ·resolveu autorIzar a portana do Clube a exigir,
Panair - 13,OJÁ!��so_ SuJ_ qUtanI90dneoes�at'rIq, dos senlhores assoc�ados, para -efeito de identificação,
C

.'

d SIlO 00 h N rte
o a ao . e qUI .açao mens,a· .

.

,

ruzeIrO ou· _ .. S. - o .'
C

'

t'Va:rig - 12,30/ horas _ Sul. . j. omulllCo, ou ross1:O:, que 'a: compr� de mesas para a·s festas de
Panair - 9,5.0 horas _ Norrte. . carnaval, somente podera s·er feIta, medIante a -apre.sentação do reCIbo

DOMIN'GO· d
A

d f
.

P 'ir 1'" 07 h
.

Su:J'
' o mes 'e ev·erelro.

a'l1a _ 'o, oras -. I .

�uzeiro do Sul.- 11.00 hs. - SuL I

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Mallorra, Dr.
e José Abreu.

de Canl'l'Iibo. Dr.' P'r8nci�co
Joaquim Barreto d� Araujo

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.

;l

Lira Tenís Clube t�i

OARNAVAL DE 1948

A' DIRETORIA

Inúmeros seres bamlBOI,
que já foram felizes come

j

tu, aguardlm teu a1lXlõo pa
ra que possam voltar á ...

ciedade. Colàb'ora .

na Cam·
panha Pró Restabelecime.to
d. Saude do Lázaro.

.......... ��

-.':'1.

Camhal. Gra\Vatalõ Pijamell ,

M�ial da. melhore., pelai ,me-
nores preço..6 na ,CASA.'MI�'
CELANEA --RuaO; �afra.

o TESOURO'
Da instrução está' ao alcanOO"

de todos. Dá esse tesoUTo ao- teU'
amigo analfabeto, levando-o a um'
curso de alfábetízação' no Grup(JJ>'
Escolar São José, na'Escola Indus
trial

.

de Flo-riran6po!is ou ;na Cate-·
dral MetropolHana. •

.. " .

Comercio cnm'

I a !n��!!!,i2� (O. P.) - A imp"n-
sa austriaca regista com Isatisfação>-'
a criação de uma Camara de Co-·
mércia Austro-Brasileiro em S. Pau--- .

lo, com o objetivo de restabelecer e"'
intensificar as relações comerCIaIS.;

entre firmas austriacas e os expor-·
tadores brasileiros.

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em todo. a. cidade.

do Brasil
facil. para

.

ambos
mesmo lias hora.
Escreve'!' à Caixo
3717 -- São Paulo

Negocio
os sexo.,

vaga•.

Po.lal,

Café Otto traduz qualidade!
Peço.-o 00 seu fornecedor.

Inscreve-te na Associaçã&-"
B'eneficiente dos Funcioná':'
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarina.
Três crnzeJros mensaes

dez centalvos diá.rios e estaráS',.
preparando 11m pec1;llio parS1'
tua·famiUa.

, \"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o !f,�r'f4no- Quarta feIra 28 d! Janeiro' de ••48
----------��------------���--

3

Elierui ofereceu a suas ami
"Muinhas lauta mesa de finas
,guloseimas e guaranás.

i.Continua O ESTADO fazen
-âo. distribuições de valiosos li-
-vros, inclusive romances 'mo-

.dernos, entre as pessoas que
-consram de seu cedestro so-

-eiel.
,A •

Tal ves tudo fosse se trarrsforman-
nS pessoas que ainâ« não .. ... .

h
.

h íd
,do com os dias ; .vida mais Iacil,

,

a1ad. p�eenc 1 o 0b coupon i meios de vencer um pouco mais

,qude _Iarflamelnte pu lichambo.s'! a�cessivel para o; que tem de lutar
,"0 ereo aze- o agora a 1-, '"

Iit d
.

' , so e os acordos", as formulas de
I an o-se aSSIm a concorre-· .

t-
'. t' . .. reajustamento visassem tambem fa-

nam a ao ln eressante tructe-
. zcr transformar a situação social, otlva realizada sob o patroci- nível da vida comum. Instantaneos, por assim dizer, de

siio da LIVRARIA ROSA, à . _ constumes e de cousas conserva- Lake Success, 27 (U. P.), - O

fiDeodoro n. 33, nesta Cepicel.. Allltda nao �el'pode ter dÚ':ida das como relíquias, os 'trabalhos de plano de aliança do ocidente "d� ���l��� oe f�t�I��O aM����;Nn, n��
quan o a esse li timo ponto de VIsta, M tti I f t

_ Europa, que se desenha rapidamen- 1"

'muito claro...
' ec� I nos co ocam ren e. a pers- te, é para alguns circulas dil ONU considerarem rpara nada a autorí-

.. , pectivas de magestosa sobriedade e o último prego no ataude do con- da/de da ONU, a uti'lização do Con-
O mais , la�nentavel. e � que da de impressionante fidelidade. ceita de um mundo só". Esta ,foi a sehho de Segurança e da Asse.�-

um tom mais faresaico a voz dos) O I d it maior reação na o,NU ante a exor- bléia em táticas coercitivas, o gra-
,

" uso escrupu asa as cores eVI a,' - '.' . d aI f rtal cirnent dos bl cosgrandes, entretanto, e o metodo frio, I t t I t t 1'1
tação de Bevin ao bloco ocidental ua o e l' , o ," o '"

.

t
.

dif t
con ras es c iocan es en re a rea 1- 1))11'a resísttr-á Russia oriental e ocidental dentro da ONU

esse SIS ema In"J eren e, essa ma- ,. - - -, -.'._ ..

.

. I d'
."

1
.

d f di
clade e áf'icção, a que nao sabem Nao mais se [ustif'iou a teoria de tornam ca, a vez mais impossrve

neira e con un Ir com atos que f' tí t d "dad' "um mundo só que a ONU alue como se esperava .

. _ . . ugIr ar, IS as e menos act11 e e "- ' .

so sao, por enquanto, projetos írrea-I d .' d . t 't' Duvidam alguns diplomatas, que Ao ser redigida a carta o con-

I.,
. -. e menos apura o senso es e lCO.

ONU breví ceita de um mundo só foi consíde-izaveis mas que nao sacia a fome
M ttí hei t' di d

a j' possa sal reviver. Sempre
nem mitiga o sofrimento dos fá- e.ca ,1 �ue laje es a ra ica o no todos cornprerrderam que a Rus- rado bom para todos. Isso signíf'i-

Brasil, e inegavelmente um grande" sia, estava minando as bases da c�va que todas' as mudanças rpolí
rias, os eternos desprotegidos, cuja pintor e no sentido exato da pala- carta. O boicote russo ,àS principais tícas importantes seriam aprova
distancia do ambiente comum, nun- domi 1 t I dependências da ONU e organiemos dos .conjuntarnente. O fortaleci-
ca os poderá fazer subornar-se ante

vra, porque ornma a pa es a e

su-1 _. menta dos blocos se 'oompletará 10-
bordina os arranhas da fantasia á

'

,I go que selem 'sua aliança a Grã-
simples premissas.

Tte. JORGE CARLo.S MOREIRA realidade do momento. .'

SONOTON li J Bretanha, França, Países Baixos e
Ei-la, a mão da realidade indis- i

..

d l'
-

I' ad'É essa por certa a impressão que lLJ
a maioria nas ti naçoes J.g as ao

Está 'em Florianópolis o sr. Jorge farçável, numa ironia fatídica, num plano Marshall.

C I assomo incurável de epilepsia,
levam quantos se d.em ao prazer de,

A r Ih " 'S" ar os Moreira, Comandante de visitar-lhe os oleoso I pa e os para ur -ez Praticamente, 'durante um ano,
,.:Aeronave da Cruzeiro do Sul. O sr. apontando para as classes o cami- ---.-.-----------------.� TESTE AUoIOMErR1CO e DE- existiriram na ONU "dois mundos".

"Jorge Carlos Moreira é filho de Flo- nho vividos, na sua angústia. "":
••

_.:�_.,.:OF-.-�OF---�.-- MONsTRAÇÔES do. Aparelh .:fei Um repr-esentado pelas nações la-
. .

1 Já se esboçaram vários questio- toa a dombilio ou à rua General tino-americanas, a comunidade bri-
.rianopo is, tendo saido daqui em

nários sôbre esse cáos. Contudo, Bitencoul't, 67 Pe••Ôa. do interior tãnica, O ocidente europeu, os Es�
1934, foi instrutor do Aéro Clube d o Eltado queiram e.crever para tados Unidos. O outro. formado pe-
..do Acre, vindo depois para o Rio de não se respondeu ainda satis- o endereço coima la Rússia e o bloco. que domina. '

.Janeiro, onde ingressou na Cruzei- fatoriamente. O que se vê, basta . . . . • . .. ••...•.••• ,....... .As autoridades ibritâni'cas dizem

,ro do Sul, -tendo já completado um uma comesinha dose de bôa visão, ARNaLDO SUAlREZ CUNEO que até agora a reaçãJo á proposta;
)li é dois extremos: o proletariado ROXY h'

,

730 h
Clinica Odontologia' de Bevin "é animadora e esperan·

iI e quintas horas de vôo. oJe as, oras NOTURNA çosa"; serão feitas breve novas
Aos muitos cumprimentados que cansado de esperar pela sua reden- lJHima Exibição Das 18, ás 22 horas, oom hora ges,tões.

-::8. S. em' recebido de seus inumeros ção e o capitalismo cansado de lu- 'Nelson Eddy - Ilona Massey marcada, a ca,rgo de abalizado pro-l - - ••••••••••••••••••.•••....

j�migos e c.onterraneos, juntamos os tal' contra, o apressamento desta. BALALAIKA fissional SERRARIA DELAMBERT
O

. .

f l"d d Rua A t'cipreste Paiva 17
.de "O Estado". pl'1mClrO ogo epI o e au a- No programa: Campos do Jordão FONES 1.199 e Vl79

ENLACE BOR.JA _ MAESTRINI f:J��a�::�:;�o�� o;i���i:r�p:;�u��� -p��c��nC��$ 3,00 I'p'rédlo'para comercio QUANTIDAD����TA E,PREÇO,

Realizou-se, ontem, nesta cidade, Joga vascllarete, Joga medroso, JO- . ................• -I V d R C ih
. •. .. . ..•

�O enlace matrimonial da gentil srta. ga desconfiado, joga todo tomado, RITZ sábado _ SEU MILAGRE �nf o um na ua onse elo

'professora Maria da Graça Borja, duma como expressão que o leva 'DE AMOR _ e ALASKA 10 a
. a; .

"

.

Ih
.

lt d d t - � Escntoflo Imobiliario \. L
"dileta filha do sr. Major Procopio para ata o so ermo a erro a RITZ amanha - TUuo, ISTO :B

r -lve -RI'nevitável! O CEU TAMBEM
II ua Deodoro. 35.

Borja do alto comércio desta praça, I
"e de sua exma. esposa d. Maria Mer- A platéia não joga, mas' se divi4e RITZ domingo - REGENERAÇÃO, ------••

--------1..cedes de C. Borjás, com o distinto a favor dum e doutro, esperando.
. . . . . . . . . . . . .. ,................... ALVARO MILLElv DA

:tenente mário Maestrini, filho do É, em todo o caso uma ansiosis-
SILVEIRA,

�sr. dr. Hoberto MaestrinL sima peleja, saida da qual uma das ADVOGADO

Após as ceremônias nupciais, o partes vae tombar. Lance sôbre MARIO CLIMACO DA

Jovem. par seguiu para Blumenau, lance, e depois o JUIZ se pronun- SILVA
.;Onde fixará residente. ciará _:_ Deus dá OS meios para os -'::ONTADOR

Aos ditosos nubentes e aos respec-; fracos .. ·.

'livos progenitores, nossàs felicita- p'ra que falar antes do fim? Mas

.,ções.
-./" é uma esperança de qu:e hão d,e vir

dias melhores para todos os que

lutam, na platéia, assÍm como no

palco ...

,

O CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVER�IRO CONVIDA A SOClEDADE DE FLORIANóPOLIS PARA O GRANDIOSO BAILE
DE' COROAÇÃO DA RAINHA DOS ESTUDANTES, QUE FARÁ REALIZAR DOMINGO, DIA 25, NÓS SALõES DO CLUBE
�"__,_ ,

DOZE DE AGÔSTO. RESERVA DE MESAS. (TRAJE DE RIGOR�, SENDO PERMITIDO O BRANCO).
----_

----------

ExpOSiçãO Mecatti
Está aberta á visitação publica,

desde alguns dias, a exposição de
quadros do grande artista italiano
Dário Mecattí, nome de gama mun

dial, e 'a cujo talento teceram os

maiores encomios os jornais de

Roma, Paris, Londrese Washington.
As telas que ora nos é dado apre

ciar e trazidas a Flortanópolis pelo
sr. Martin Julio Alcalai, ora instala
das na parte terrea do Edificio Ipa
se, constituem documentário solene
da vocação artística de Dário Me
catti.

Mas ê uma
.--.;....---.------

i SELEÇÕES
I de JANEIROesperança .....

O ano novo surgiu para tocios
com o vivo pressentimento de um

tempo 'melhor, porque o que se dei
xou atrás' ainda não -era, não havia
sido bom.

-I

Será a morre da ONU

, ANIVE,RJSÁRIQS:
ELIANA

Fez etios, ontem, a gra
»cioee Eliana, filhinha querida
.do er. Oscar Damasceno da
. .Silve, comerciante no Estreito
,e da era, Alda Gomes da
..Silva.

e' .. eA fARIHENSl
DE TI?ANSPORTES ....ÉREOS lTDA

......... " " " .. " " " " .

'DENTIST A

e

.-

ODEON _ hoje ás 7,30 horas
,

ACONTECE QUE So.U RICO

1. (Technicolor) ICo.M: Veronica Lake - Marjorie
Reynolds - Sonny Tufts - Eddie. -------

Bracken

Causa. Cível. e Comerciai.
Contrato. , Distrato., etc.

Serviço. de COljltabiliciade
em geral.,

Caixa Podal, 105

Flol'íanõpol.,. - S. Catarina

,

Dr. Mario Da Campara
Cirt,U'gião dentista

Atende exclusixamente com

hora marcado.
Ruo. Trajano

�

ne 25 .- Sob.
Florianópolis

Diariamente doa, 9 às 12 e

das 14 às ]7 horas

QUARTO

João Alfredo
............

'

.. -..._........\ .....

CASA MISCELANEA diatri·
buidora dOI Rádio. R. C. A
Victor. Válvula. �e DiICOI.
Rua Conselheiro· Mafra

'BAILE:

'Domingo próximo, dia 25, nos sa

;lões üo Clube Doze de Agôsto, o

"Centro Acadêmico XI de Fevereiro

fará realizar o tradicional Baile de

.;Co.roação da Rainha/dos Estudantes.

Para esse acontecimento social está

;.sendo convidada a sociedade de Flo-

rrianópolis.
."..w__ ,. _

- - .

CON':: ERTAnSE
REFORMA-SE

Radios, Vit!olas" Esta
bilizadores e

Balanças Au toma ticas
Rua CrÍspim' Mira, 58.

No programa: Imagens do Brasil
11. 9 - Nacional Imp'. Filmes - Ra
tõess em Perigo - Desenho Colo
rido

Preços: Cr$ 4,00 3,00 2,0
Censura até 14 anos.

POLYPHENOL

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
O TEMPO NÃO. APAGA

COM: Barbara Stanwyck - Van
Heflin _ Lizabeth Scott

- é apresen�ado: :..._,

K1RK DOUGLAS
No programa: O Esporte em Mar

cha n. 123 - Nacional Imp. Filmes
+- A Raposa e o Pato - Desenho

<tolorido - Fax Airplan News 30 x

Preço: Cr$ 4,00 único
Censura até 14 anos.

.

ODEON _ amanhã - AS AVEN
TURAS DE LAUREL E HARDY

o Desinfetante da atualidade
Terror do& microbio,j. o.cho
se a venda nesta praça.

Pedidos a J. Mortin. &
Silvo. RllQ Pedro Soares 15

Caixa Postal nO 332

...... � . . . .. . .

Mas, 'não esqueça, que o melhor

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

Negado 10, .

habeas-corpus
Rio, 27 (A. N.) - No pedido de

"'habeas-corpus" impetrado em fa
vor de 28 detidos no interior das
ofi.cinas do jornal comunista "Tri
buna Popular" o sy. Emí,lio Pimen
tiJI üliveira, juiz da 7a va,ra >crimi
nal, acaba de pro.latar sentença de
negatória/'Üom longa justificção.
Conclui a mesma afirmando:

- ",Pro:va evidente da agressão
e plano de ataque ou reação pre-

,Ilova onda de Ir-.o' cOllioebidos está na eautela que ti-
11 veram, levando para o interiür das

I oficinas da "Trilbuna Popular" ar

CHICAGO 27 (U. P.) - A Cíuin- mas 'e mumçoes privativas do

-ta onda de' frio nos utimos duze Exér,cito, de ,que se utiiizaram, alem
-dias está castigando os E3t.atlos de outra's, tendo feito parar as má-

Unildos das montan.has rochosas quinas e a,pagando as luzes para
·até ao AtIânti-co. No esLado de Win- maior eficiên-cia do at'lque. Por'�'\.:l·

oonsin mediram-se tempel'atur:J. Lo, dessa ação una, d,essa solida
,<:1e 36 graus, abaixo de zero, P. na ,ric?a.cte ,evid·ente, decorre a üapitu-

'" 'Nova Inglaterra a neve, caiu a uma laça0 -certa em que foram os detl-
"altura de trinta centirpetros. dos presos em flaigrante."

PRECISA-SE
Funcionário da Ministério

.da Aeronáutica, recentemen te
'transferido do Rio, procura
.um quarto ,mobiliado em

casa da família, de preferên-
.da no centro da cidade ou

',ProxÍmidades
Apresen ta referências.
'Cartas para L. FONTES.

...Av. Mauro Ramos n 200

(,Iube Doze de Agosto
A V I S O

De ordem do Sr. Presidente, levo. ao conhecimento dos 81'S, sócios,
que a Di'retol:ia resolveu suspender, até s�gunda deliberação, a adnri�
são de novos sócios hem como que só tivessem andamento- as propog
tas já apres'entadas, logo após ao per iodo de festas programadas.

ODEo.N - A partir de sábado
CAPITÃO FURIA

RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
AMOK

A tragica história de uma mulher
voluvel. '. e encantadora ...
No progJ;ama: Brasil Atualidades

_: N1;tcional
'

Preços: Cr$ 4,00 3,00
Censura até 18 anos.

Agradecimento
,

ALICE DEMETRI BUNN
PEDRO BUNN, BERCíLIO BUNN, PEDRINHO BUNN, LINET'l'E

BUNN ATHERINO E THEo.DOClO MiGUEL ATHERINO, profunda
mente acabrunhados pela irreparável perda de sua amantíssima espô
sa, mãe e sogra, ALICE DEMETRI BUNN, agradecem sincerament.e a

todos os parentes e -amigos que os confortaram acompanhando-a a suu.

ultima morada e enviancIo corôas, ;flôres,' telegramas e cartões.
Agradecem, mui pal'ticularmente, aos Drs. $a1'\,lo Ramos e Arthur

P,ereira e Oliveira, às Irmãs e enfermeiras do Hospital de Caridadl' de
Florianópolis pela dedicação e zêlo dispensadas durante a sua penlla
nência naquele Estabelecimento, bem como ao sr. Jorge Barbato pt�la
sua generosidáde.

Out.rosim, prov-eitam a oportunidade para convidar.. a todos para
assistirem à rpissa de 7° dia, que farão realizar na Igreja Sto. Ani0n io,
às 7,30 do dia 28 do comente, pelÇl que se confessam, mais uma vez.
imensamente gratos. '

•

e missa

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEJA' SABIDO••• COMPR'E

Compre caminhõ�s que transportarão as

suas cargas pelo mais baixo custo de
operação. Caminhões que trabalharão
mais sa tísfatoeiarnen te, num periodo

de vida mais longo. COMPRE
caminhões DE SOTO. - Você pode

,

ter a certeza de que o magnifico
desempenho e a economia que
constatará quando comprar o

primeiro caminhão DE SOTO,
continuarão a comprovar-se

indefinidamente - 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

durabtltdade,
/

De Soto
caMINHõES

DE
GRINDE

DURABILlDftDE

A

ASSISTENCIA DE SERViÇO
N-A CAPITAL E POR TODO O

�.q)ih�'IQ, (5�
�jfn!t�1IDll$n$lr

E PECAS
INTERIOR

* *

o sr, J,Qsé Américo
e os jornalistas
Rio, (A. C.) - O sr. José Amé

rico sustentou há dias no Senado
uma doutrina curiosa aliás bem de
acôrdo com o seu -temperamento au

toritário. Na opinião do velho Ba
gaceiro, o jornalista que fôr funcio
nário público sofre uma captis-di
minutio nos seus direitos politicos
e perde desde logo a liberdade de
dizer o que pensa. Não se sabe aon-

'

de descobriu isso o sr. José Améri
co, quando a Constituição da Re
pública assegura a' todos, indistinta
mente, o direito' de livre expressão
e quando há uma lei especial dizen
do que a função jornalistica não é

incomparável com o exercício de
nenhum cargo público. O que não
se pode admitir é que a lei diga ao'
'funcionário: "O senhor pode ser

jornalista, mas não pode escrever".
Assim, entretanto, queria o sr. José
Américo.
No caso em aprêço houve cousa

.ainda mais curiosa.
O senador parahibano atacou um

funcionário público pelo fato de ser

diretor de um jornal do qual êle não
é: •• diretor, acusando-o de haver
escrito o que o referido jornalista
não escrevera.

Admitamos, porém, a hipótese de

que um funcionário da União seja
diretor de jornal ou jornalista e na

'Sua qualidade de profissional da

imprensa escreva o que. pensa sô
bre os problemas nacionais e as I
questões políticas do pais.
Onde a irregularidade? Acaso não

seria isso perfeitamente legal?
O fato serve para demonstrar o

quilate de democrata do sr. José
Américo. No presuposto de que um

funcionário público o tenha ataca

do, pela imprensa, o presidente da
UDN traz o caso à tribuna do Sena
do quase que pedindo uma punição
administrativa para o funcionário.
� síngnlar!
A imprensa brasileira está cheia.

de funcionários públicos. Quererá
impedi-los o sr. -José Américo de
exercer a profissão?
Não se concebe como é que o ve

lho Bagaceiro não vê que o funcio
nário só é funcionário dentro da sua

repartição. Ai cabe-lhe a obrigação
de cumprir com os seus deveres bu
.rocráticos com zêlo, com honestida
'de e sem política. Na redação, po

rém, de um jornal, é um jornalista
como outro: qualquer. Perdeu o ca

ráter de funcionário público .•
Dessa cousa -tão simples não se

apercebe o sr. José Américo, que
se julga inviolável e sagrado. Não
admite que o toquem. Não tolera

que ninguém .se refira à sua augusta
pessoa senão para elogiá-lo e dizer
que êle é quem deve ser o futuro

Presidente da República.
Bom é que se verifiquem fatos co

mo êsse para que o público vá co-
,

nhecendo cada vez mais como são
democratas certos democratas da

UDN. O sr. José Américo é um que
só admite liberdade de imprensa
para os jornalistas de seu partido.
:F: pessedista? Então não tem direi
tos. Aliás, na Parahiba é assim. Os
udenistas entram sempre com a fa
ca e os pessedistas com a barriga.
É o que se acha bem de acôrdo com

a mentalidade do velho autoritário
, que, por mais que se esforce em pa
recer democrata, jamais' o consegue

�====================�==��

.Ão I'AVLO; BRASIL

�---------------------------------���--------------------------�
--------

Vlube dos FODcionarios-- PUblicos-Civis-Cia. Cooti,Dental de Segurosde Santa Catarina
CONCURRÊNCIA PARA A VENDA DE UM PRÉDIO

.
Faço público, de ordem do Sr. Emanuel Campos, Presidente do

Conselho Diretor do Clube, dos Funcionár íos Públicos de Santa Catari
na, em face a deliberação tomada em a ultima reunião. de Assembléia
Geral, que este Clube está resolvido- a vender o prédio de sua proprie-:
dade a Rua Trajan-o nv, 37, a quem lance apresentar.

.

As pro-postas deverã-o ser apresentadas em envelopes fechados
das 14 horas ás 14 h. e 30 minutos, do, dia 7 de fevereiro e serão abel'�
tas perante os concurrentes logo em seguida.

O julgamento se fará posteriormente, podendo o' Clube anular a
concurrência si assim o julgar conveniente na ocasião.

Maiores informações com o Sr. Presidente do Conselho Diretor.

A 'Diretoria do Clube «12 de Agosto)' avisa a

seus associados, que a's mesas para atender o Serviço
de Bar, serão dispostas no salão da biblioteca. nos

três bailes à fantasia, que se realizarão nos' dias
7, 8 e 10 de _fevereiro. I

A DIRETORIA

r
I
I
I
I
I
I

ClubeVende-se,
ótimos lotes de terrenos situa

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

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

Atenf1a-o _
O proprieta rio

\I da Sapatarza
O RAPIDO é) Rua João Pinto,
avi.a ao. nue freguen. e amigo.
'lJue rerudou-ae' poro a me.ma rua,
"nexo à Tint"4raria Guarany, on

de e.pera a preferancia que' todo.
•1mpre lhe di.pen.aram.

Rio de Janeiro
.Fundado em -1.924

INC:tl:NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS
Capital Realizado e Reservas Cr$ '6.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,30
SÉDE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo)

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 10° ilnd.
Teleg� "CONTINENTAL" T,eleg. "CONTA!.."

AG:tl:NCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - M:ACEló - AR-ACAJÚ -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GRANDE.
Comissârios de Avarias nas Prtncipais Cidades do País e do Exte-

rior.
.

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida
de' de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se-
nhores.

.

* * * * *,

«12 de Agosto»
A V I S O

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

I
I,
I,
I,
fi,,
I
I,

,

I
,

.

I
I
I
I
I
I

* I

Empresa· Sul Oeste Limitada'
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro 6'

Vice-Versa.
Valorize o seu dinheiro, ins � S:1IDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feir�s às 6 horas da.

crevendo-se no quadro soeía l manI;a. ,
. a" r

.

dos componentes d C l' '1 :SArDAS DE XAPECo. Todas às 2 . feiras as 6 horas da manha.
.

•

o O egl{. INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA.
i BauIga·Verde.· Praça 15 de novembro, 24 - Flot-íanópolis - Fone 1.431 •

Se ricos quereis ficar
De modo fácil e lega I
Fazei hoje uma inscrição
NO Credito Mutuo Predial

-- .......,mB _
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iResulladfJs do 16'6° Sorteio da

"300:351
313.558
.277.7612
:302.207
,401.512
,418.808
:.278.879
.·4.18.865
,�436.795
-417.850
l411.401
:'313.472
,'423.886

::'290.22�
�294.779
,1428.190
;-,,512.456
"439.334

'11,97.092/3
:254.715
434.458
275.42,1
309.475
512.916
434.349

"( -148.594/5
312.516
312.363

)

437.480
503.535
501.802
.511.008
285.796
285.795

EQUITATIVA))
Lista dos Segurados, Mutualistas. premiados no Sorteio Trimestral

,

PREMIOS DE CR$ 10.000,00

Elly Ferreira
Júlio Wilson Costa
José Eulálio Torres

_Joaquim André Cavalcanti
José Saraiva Alencar
Dr. José Francisco Schetino
Angelo Defeo
Basileu Pinheiro Muniz
Raul da Silva Pereira
Francisco Alberto Frederico
Vivaldo Resende
Décio Corrêa D'Oliveira
Antônio Maria GaIvão.
Argeu de Souza Pimentel
João Novais- .

Antônio dos Santos Almeida
Carlos Engicht
Manoel Albano da Rosa Filho
Joaquim Cabral de Medeiros
Paulo Costa Sampaio
José Holanda Cunha
Aristeu Tupínamhá Rodrigues
Cantidio Antunes dos Santos
Alcebiades Francisco de Aguiar
José Jacinto de Freitas
José de Luca
Geraldo Machado da Fonseca
Mario Libanio de Oliveira (conjunto)

v
Três Corações
S. Vitória do Palmar
Ponte. Nova
Joazeiro
Bacabal
Mar de Espanha
Abaeté
Rio Capim
Belém
Uberaba

Araguari
Aquidauana
Cuiabá
'Maceió

Djstrrto Federal
Distrito Federal
Rio do Sul
Cresciuma

•

Floriano Peixoto
Barbalha
Limoeiro do Norte
Periperi ,

Bom Jesus
Jaicós
Avaré
São Paulo
São Paulo .,

Itararé

Minas
Rio Grande do Sul
Minas
Bahia
Maranhão
Minas
Minas
Pará
'Pará
Minas
Minas
Mato Grosso
Mato Grosso
Alagoas

Santa Catarina
Santa Catarina
Ceará
Ceará
Ceará
Piauí
Piauí
Piauí
São Paulo
Capital
Capital
São Paulo

PREMIOS DE CR$ 5.000,00

Mario Paulo Negri
Waldemar Nogueira
Afonso Lustosa Estevão de Azevedo
Joaquim Ferreira Lauriano
João Batista de Freitas Diniz
Pedro José de Almeida

João Neiva
Iconha
Maraial
Caruarú
Parnaiba
Parnaiba

Espírito Santo

Espírito Santo
.'

Pernambuco
Pernambuco
Piauí
Piauí

.

Realizou-se, no dia 15 de janeiro, na séde da "A Equitativa" o 1660 sorteio de apóllcesrcom a presença do Representante
lFederal, da imprensa, de segurados e dos diretores da Sociedade .......

Neste sorteio foram novamente contemplados os seguintes se'lurados:

do Govêrno

José de Luca

Joaquim Cabral de Medeiros
Antônio Maria Galvão

Angelo Defeo

Angelo Defeo
Raul Pereira da Silva

- Apólice 148.595 - Em 15/ 7/35 com Cr$ 5.000,00
- Apólice 197.092 - Em 15/10/34 com Cr$ 5.000,00
- Apólice 123.886 � Em 16/ 7/45'com Cr$ 10.000,00
- Apólice 178.311 - Em 15/10/28 com Cr$ 5.000,00

�

- "Apólice 27-8.879 � Em, 1,6/ 7/45..;_�oRI ..Ç,�_10:9�O,00
- Apólice 222.048 - Em 15/10/34 com Cr$ 5.000,00

CARNAVAL DE 19/18
A Diretoria do Clube 12 de Agósto realizará em sua séde, bailes ii

'fantnsia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, H (:'

.10 de Fr-ver-eiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, reser
-vando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das 16 ÚS 20
rhora-. ., .

, VEND.\ DE MESAS - Os preços para a venda de mesas numera

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

(Salão de dança) Assinatura para todos os bailes Cr$ 100,00
(Salão do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ '70,00

_

..

(Para a vesperaI infantil não haverá reserva de mesa) I
No próximo dia 2 de Fevereiro, das 17 ás 19 horas, na séde social

:serão vendidas as mesas, observando-se rigorosamente a ordem de

<chegada dos senhores sócios. .

A compra de mesa só poderá ser efetuada pelo próprio sócio ou Washington, 26 (U. P.) - O O relatório cita as seguintes es-

(pessôa de sua família, sendo que em nenhum caso uma só pessôa pode- Departamento de Estado acaba de tações-agrfcolas e de borracha Opor.uD."dade�!['á adquirir mais de uma mesa. dar á publicidade um <relatório das atualmente em serviço na América .I
.

DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos 'os sócios quites com '1 'atividades r'ealízadas sob o progra- Latina: Instítutc Agronômico do

"Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos nela ma cíentíd ico e cultural entre os Nade, em Belém do Pará, Brasil: Grande companhia catari·

-Seoretar ia, convites ,especiais para os bailes carnavalescos deste ano. Estados Unidos e os' deniaís países Estações Cooperativas Agrícoiãs nena., qua eetá aumentando

A apresentação desse convite torna-se obrigatória no ato da en- americanos, durante o ano f'iscal em La Paz, Cochabamha e Santa seu quadro d. funcionarioll,
irada na séde, por ocasião dos bailes 'quando, pelo Porteiro, será des- 'terminado a 30 de junho passado. Cruz, na Bolívia; Instituto da Bor- preciza d. duas (2) pSlsoas

tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada Esse relatório diz que . naquele .racha, em Vila Arteaga, região de d. ambos os sexo••

festa. Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da- período 63 destacados' .líderes ,e es- Uruíba; Bureu de Investigações Informações à Rua Visoonde

ITá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR A pecialístas de 20 repúhlicas latino- Cent,ro-Ameri,cano da Borracha, em, de Ouro Preto 13. de!ll 9 às
-:DIRETORIA AGIRÁ ÇOM O MÁXIMO RIGOR. . amer ícanas receberam bolsas de Costa Rica, e diferentes outros em 12. da. 14 às 17 horas.

Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão t3X- estudos do Depaetamento de Esta- váetós países americanos. Diz que

pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a do para realizar visitas prof'issio- o programa de investigações sôbre --------------..:.

"Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessoas ou famílias de suas nais aos Estados Unidos. Diz tam- a borracha vem sendo realizado em

:relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou bém que 32 professores norte-ame- 14 países desde 1940. - IRa'dl·o Te'CD.-C.cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos rícanos receberam igualmente hol- Enumera a seguir o montante, -. O
Assinatura para toôas as festas Cr$ 300,00 sas para realizar conferências ou em dólares das oontríbuições dos I A Elet. o-Técniea está neces-

, Ingresso avulso para cada festa, Cr$ _150,00 .

. cursos de inglês, História e. Iítera- diversos países durante o passado
I

. A venda de INGRESSOS a pessoas nao pertencentes ao quadro 80- tura norte-americana e outras 8'6- ano fiscal, que é o seguinte: Bolí- sitando , com u. genci a, de um

.eial d� Clube e que estejam de passagem I?or �sta cidad€, cessará im- pecialidactes em univ,er,sidades· la- via - 36.000; Col,ombia - 47.987; técnico pala consertar rádios.
lll"etenvelmente as 19 horas do dIa' da reah�aça�. de ,cada f�sta. I tino-am€'ricanas. E acr,escenta que CUiba - 55.1594; - Nicaraogua - Pega bom ordenado, mas exige

,C.RIANÇAS - De acordo co.m as comUlllcaçoes, e termmaI_ltemen�e desde o início do pro-g.rama, em. 69.633; Equador - 74.450; Guate- competencia. •

.prolbIda a'en�rar ou permanencla de :rnenores de 14 anos, deI?ols das �O 1940, 222 especialistas e professo- mala - 227.145; PeI'Ú - 240.470 T
'horas nos b�lles carnavalescos do� dHtS 7, 8 e �O de �everelro. . ires norte-americanos recebel"am e EI Salvador _ 249.074.

ratar na mesma, à tua Tra-
SecretarIa do Clube 12 de Agosto, em FlorIanópolIs, 12 de JaneIro tais bolsas e 487 especialistas lati-' Termina dizendo o informe que ja no, 25.

.

.de 1948. no-americano,s visi'varam os Esta- foram enviados peritos ao Brasil, ••••••••••••• • ....•••.....•

A DIRETORIA dos Unidos sOlb os auspí'cios do De- Perú, Chile, Ar.g'imtina e Uruguai O VA.LE DO ITAJA.t

O "Colégio Baniga-'Vlerde'" LENHA A DOMICILIO I
partamento de Estado. para rea.lizar demonstraçõ�s de. me- Procurem na Agência
Segundo o mesmo relatório, 198 todos tendentes a redUZIr' os rISCOS

.está ('onstruido O seu majesto- 'QUANTIDADE CERTA E

PREÇO! estudantes das 20 repú:blicas ame- dos olper,a,rios em atividades nas Progresso,
.;80 prédio e necessita de sua úNICO r-icanas receberam bo;l'sas para es- fá;br:.iea�, aum�nt;ando assim a pro- LIVRARIA 43. LIVRA.RIA:
'valio83 colaboração. FONES 1.199 e .1.479 tuda'r nos Estados Umdos.

_

o.uçao mdustJnal. - ..
-_ � RQaA: ___.._

A

j

Clube

C(ft EQUITATIVA» dos· EE•. UU.· do Brasil
Sociedade Mutua de Seguros Sobre a Vida

MATRIZ: Avenida Rio Branco, numero 125 - Rio de Janeiro
------ -_._.

•...................•...........•.............•._
_ _ _ _ _

Doze de
que se presume residente na localidade de CAÇADOR.
neste B�tado, seu irmao José Benedito da Silva,
procura \ rtoticias suas, pedindo o obsequio a quem
tenha conhecimento do seu paradeiro, escrever ao

. sr. José Benedito da Sllva, a Rua Dr. Almeida
Lima, 969 -:- A/C. da São Paulo Alpargata,s S/A .

sÃO PAULO

Aqosto Margarida de'Moraes,

Interccmbío culruml

'..

BICICLETAS-
GRAN-LUXO

SUPER-LEVES
Vende-se duas novas

modelo para homem e

para senhora. Peso 10 k .

_,
Farol eletrico completo
mudança de 4 veloci
dades. Tratar com o sr��.ROSE - La Porta Hotel.�

�----------------�

O PI\OBLEMA DOS SUiDETOS

Praga (APLA) - Após dois anos
de concluídas Ias hostilidades com:
a Alemanha, o problema dos sude
tas, um dos fatores determinantes
da guerra, não encontrou ainda
uma solução.
A Tcheooslováquia ordenou em

1945 a expulsão da imensa maioria
dos sudetos (pessoas de origem
étcníca alemão e de, língua germâ
nica que residiam dentro da Boê
mia e da Morávia). No fim do ano
de 1946, Pr-aga suspendeu a emi
gração dos sudetos .por solicitação
das autoridades militaees norte
americanas na Alemanha.
Segundo o resolvido naquela oca

sião, a emigr-ação deveria prosse
guir a partir de 10 de abril de 1948.
Sabe-se agora que as autor-idades
norte-amer-icanas ínsísuram junto
aos tchecos no sentido de que, no

momento, Ilhes é im:possivel rece
ber novos contingentes de pessoas
na zona que têm sob o seu contro
le na Alemanha, Il'egião já super
povoada. ° problema af'éta agora
não sómente a Tchecoslováquia,
mas aos sudetos e a Alemanha,

Nas províncias da Boémia e da
Morávia restam 100.000 alemães
que não podem regressar á sua pá
tria e que se vêm totalmente isoTã
dos de suas famílias enviadas para
a Alemanha anteríoa-mente. Na Ale
manha há um gra,\:ie numero de
mulhe�s e crianças "sudetos", iso- .

lados dos chefes de fam ilia e cons
tituindo um peso para o Estado .

Os tcihe� tê munia permanente
preocupação nos 100.000 alemães
que, por tempo índef írildo, terão
que manter dentro de suas fron
teiras.

MOTOR
Vende-se

Um a gazolina, de. 12 HP.
proprio para indústria.
Tratar no fmporio Rosa .

..

······cÂ·sA
.. · .. ···

atéCr$t.OOO,oo
Precisa-se de preferencia na

Praia de Fóra ou rua Bocaiuva.
Cartas para Avenida Mau·

ro Ramos, 52.

Cesmretre
Moça sabendo cortar ofere-

ce seus serviços para costu
rar nas reeidencies;
Cartas parâ Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Le ies,
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Amanhã, no estádio da FC-D será realizada a primgira ,ortida da serie
de duas, entre Paula Ramos e ftvaí, em disputa do certame da_fl!a�.

OS 66 "�ECORDS" DE ALEX JANY

• • • •

Irn�11 UOUIII � I ;�I, �.� �� U�,� U
Um publico numerosissimo, na cílio, Tenente Walmor e Llbano. nior.

•

. i

I
vana do Ar. Juizes: Ponciano Mar-

maioria composto por graciosas O Lira foi representado pelos se- Delegado: Haroldo Pessi. Uns e Tte. Walmor Borges. \
senhoritas, aglomerou-se, ante-cri- guintes elementos: Serafim, Odinal- Para hoje estão marcados os se-/ Delegado: Haroldo Pessi.
tem, em torno. da quadra dó Lira do, Gilberto, Nicolau, Ubirajara e guintes jogos: ) Cronometrista: Rubens Pinto Vi-, Na noite de hoje, no estádio do.
Tenis Clube, para apreciar o d.esen- Tonolli. Voleibol feminino _ Barriga lar.

. .

Pacaembú, em São. Paulo, o Boca

rolar das primeiras partidas em Juizes: Narciso Lima e Gumercín- Verde x Clube Doze. Juizes: Eríco Espera-se que o sucesso ante-on- Juniors, vice�campeão argentiuo
disputa do Torneio Municipal de do

.

Tolomiotti. Straetz Junior e Hélio Sales. tem alcançado seja repetido na noi- fará sua segunda apresentação, en-
Voleibol e Basquetebol, promovido Cronomelrista: Érico Straetz Ju- Basqu:etebol _ Ubiratan x Cara-. tada de hoje. frentando o São Paulo F C.

-pela Federação Atlética Catarinen- I

Paris, 27 (U. P.) - Durante a

temporada de natação de 1947, qua
trocentos e dois "records" foram

batidos por nadares franceses senda

dentre eles tres "records" mundiais,
quatro europeus' e vinte e um fran-.
ceses.

Destacou-se nessa temporada o

nadador Alex Jany, fartamente lou

vado no boletim da Federação Fran
cesa de Natação que publicou esses

dados tendo suplantado seis "re

cords" mundiais, quatorze europeus

e quarenta e seis franceses. Con

quistou, igualmente, dois campeona

tos europeus. dois britanicos e de

zesseis nacionais.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
-------------------- --=----- --_._---

BOCA JUNIORS X SÃO PAULO

se.

Os dois jogos programados pro- E' d trei di' d
· - P' t AI õ

porcionaram uma noitada explên- ncerra OS OS remos o � ve 2J a ores, que trao a er o egre
dida. Repletas. de lances empolgan- O Departamento Técnico da F, A ia equipe logrou vencer P'l:' sos representantes. :É ainda auspi- Gama" oferta dó Minlstér io da,
tes as pugnas despertaram o maior V, M. S, C., que está sob a dirr.câo minima contagem, sem porém dt'!-' cioso salientar-se o otimismo roi- Marinl�a a ser disputada entre 03

entusiasmo. dos Comandantes Rafael Linhai-es xar de aplicar seus grandes recur- nante nas rodas do ar+stocrático maiores' velejadores cariocas,' pau-
Precisame�te ás 20 horas foi e Adernar Nunes Pires, encerrou sos. esporte. A confiança absoluta de listas gal1ch�s e catar inenses no

sábado último, com mais um r ign- Segundo temos observado é. in- cada Comandante em sí e no seu pr(jv� "Veleiros do Brasil". Ha ain-
dado inicio ao J'ogo de voleibol Ie- .

ti
-

I t id d " di t drosa ensaio, os prepara lVOS dos ve tensa a atividade dos velejadores, proeiro, faz com que êste terrrvet da ataca" n erci a es. ISpU a a

míníno entre Figueirense, e Lira lejadores que defenderão as coros reunindo-se todos em torno de Co complexo "o medo" não encontre enlre os nacionais e mais os uru

Tenis. do nosso Estado, na P semana d� modoro Hygino Gonzaga, a quem campo em seus espir itos, já hab il- gua ios e argentinos e, finalmente ..

A equipe do alvi-negro; apontada fevereiro, nas aguas do Guu.ba, de passagem digamos, é um rios mente preparados, mercê dos in- a grande prova Internacional"

como favorita dada á sensacional
frente aos' cariocas, paulistas, gau- maiores incentivadores da. vela., tensos treinos, para tão grandes qUE' lerá como concorrentes peln
chos, uruguaios e argentinos. que entre consultas ao veterauo provas por que vão passar. Br-asil. 05 três primeiros colooados

vitória que conquistou no torneio Bastante proveitoso foi êsse Rafael e agora com a estadia em
I Será dificil fazer-se um progriós- na prova. "Veleiros do Brasil" e"'

"initium", sobrepujou o adversário treino, pois que formados em nosso porto do consagrado "az" tíco, dadas as condições das rega- ainda os uruguaios e argentinos._
por 2 x O (15 x 11 e 15 x 3): equipes, viram-se belos lances em A:demar, desenvolve grande pal'.Le 'I tas e o número cicias; mas sem su- São nada menos de 17 regatas

As equipes jogaram assim forma- porfiada luta tendo Rafael chef'ia- de seu tempo em apresto da IlOS- bestimar os nossos adversários, com o percurso total de 85 milhas
do uma das equipes, junto com sa delegação. ..que reputamo-los' grandes e temi- ou sejam 157.420 metros, no pe-

das: Adernar -e Gilberto, enquanto Filo- Não podia estar em melhores I veis, podemos quási garante :l riodo de 5 dias (2 a 6 de f'everei-

Figueirense: Margarida, Leda, meno capitaneando a 2a levava mãos a dir-eção da vela e motor em vinda para nosso Estado do bronze 1'0) é quanto os velejadores cata-

V ld M t H
.

ueta como componentes Gualter � Fa- nosso Estado, 'razão pela. qual con- "Amizade", atualmente em poder rinenses terão de enfrentar.
a a, argo e "ennq . . .

f"
I Concics de tal responsahilídadeSOl ria. lamas todos no bom 'êxito dos nos- dos gauchos ·e da taça "Saldanha -ta " 'c

Lira: Luiza, Antônia, aura, y já estão os nossos rapazes, e aguar-
e ���v�;:!Oi�o�:j�izes: Tte. Wal- Encerrado rleflol·tl"vament·e o C!lSO RtO'nSI"nho de�o�o�s;el��������lar'será assim

mor Borges e Serafim Fausto Faucz, II u n· constituída: Presidente, Hygino
'd D t·d d

,,-

d d �d d
Luz Gonzaga; Secretário, MO;l�y;I:'

A seguir foi disputada a parfi a nas par I as para eCI'sao o camp�oDato � '" a e Schutel: repr-esentante da F, v ..

d.e basquetebol pelos conjuntos do .

.

.

{] �J U M. S. C. junto á Comissão de Hf:[l.':t·-
Barriga Verde e Clube Doze.

. Já eleito e empossado, o novo I deliberado a realização de duas par- tas, Arnoldo Suurez Cuneo; Co-

O prélio t�anscorreu cheio . de Tríbunal 'de Justiça Desportiva da discutiu o assunto, deferindo o pe- tidas entre os dois clubes acima ci- 'mandantes: Adernar Nunes Pir-es,

sensações e surpresas.
F. C. D. reuniu-se ontem .às 11 ho- dido do Paula Ramos, d.e sorte que tados, a serem efetuadas amanhã e Rafael Linhares, Rafael Linh�res F�-'

.

d'" . . , lho, Luiz Faria, Gualter Perell'a Ba:-
o. Doze iniciou bem a luta levan- ras para apreCIar a eSIstenCIa do o Campeonato da cidade terminou dpmmgo prOXImo. xo e Orlimdo Filomeno sendo road-

do vantagem no placard. Porém, no Paula Ramos do recurso que inter- com dois primeiros colocados. Assim, graças à bôa vontade do juvados respectivamente por João

periodo derradeiro, o Barriga Ver- pôs contra o Avaí no "caso Afonsi- Logo após reunia-se o Departa- Paula Ramos; ficou encerrado um Paulo Guimarães, Almir PeTeira Bai

d.e desfazeu-se completamente da nho. mento de Futebol para decidir sô- dos casos mais complicados do xo, Stavros Kotzias, MariO' F'aria lla:-
O

-

d'
.

I' d d F C D roido Barbato ·e Ramon SIlva, f"

má impressão deixada no ini<tio 'da orgao ISCIp ma or a . . r bre o referido Campeonato, ficando nosso futebol.
segundo fomos informados os rE'-

::;:::.a, ��:���U]nodO c����:!;��st: Pelo escore de 2 a 1 Fiô�.elrense �batD'II a ��e���tae�,�e�edOT��i�I::�:r�i�r A���t=
içou a bandeira anunciando que ,O 6 ..

'" V vos de fnrça' maior deixarão de

d M G
compar·ecer.

�!��:a� i:;!n�:�:v�a�:n�e:��er;�; equipe' o encouraçadu « inas erais» po�s���d�n���g���V�g�l�r��o�;����
29 J( 28, quando Husadel, do Barri- Com a presença de numeroso pú- Avaí com o Bocaiuva, no qual o O Figueirense; atuou com a se- fecho desta grande pugna náutica.

I
'

. e os nnssos votos para completa.
ga Verde, em dois espetacu ares ar- blico, efetuou-se, ontem, no Campo primeiro venceu ppr 5 x 1, foi dado guinte equipe: Isaias, Marco e Mo- vitória estão aqui augurados com
remessos conseguiu transformar o da F,. C. D., o esperado embate fu- início ao jogo principal, conseguin- raci; Adão (depois Jair e Mongui� fervor.
placard em 32 x 2,9 para as cores do! teBolístico entre as equipes do Fi- do o Figueirense lutar bravamente, lhot), Jair (depois Adão) e Diaman
seu clube. Com este resultado ter-1 gueirense e do encouraçado "Minas chegando ao final com uma vitória tiho; Augusto (depois Leônidas),
minou uma das lutas mais sensacio- Gerais", unidade da possa Marinha bem merecida sôbre os marujos, pe- Ibio, Leônidas (depois Augusto),
nais que já assistimos. de Guerra que 5"e encontra nesta

I lo escore de 2 x 1. Os tentos do alvi- Nicolau e Lauro.
.

O quadro vencedor foi êste: Cho Capital.. negro foram conquistados por Ibio Como juiz serviu o sr. José Ribei-
eolate, Husadel, Bitinho, Dino, Mar�

.
Após o/encontro preliminar. do e Augusto e o do vencido por Enéas. roo

,
---------

Campeonato Catarinense' de Tiro 'Trinta home-os a espera do campeão
,Promovido pela Federacão Catarinense de Caça .e Tiro realizar-se-á! Londres, 27 (Por James Cham- lidor Negro"" quando este se exi

nos próximos dias 31 e 1° ('Sábado e domingo) o Campeona,to Cataú- bers da U. P.) - :É uma tradi<;ão bir ali. Joe Louis não poderá tra

nense de Tiro.
'

do Exército britânico que os ho- zer mais de aois de seus auxiliares
A ês·le cer,tame, talvez o primei.ro realizado em nossa Capital, con- mens de guarda enfrentem sem- de treinamento.

correrão três .equipes poderosa,s, a do Clube de Caça e Tiro "Couto de pre tudo, em qualquer ocasião e em - "Trinta .,oldados da Brigada de

Maga.l1hães" de Florianópolis, a do Clube de Caca e Tiro "Amadeu Luz" qualquer lugar. É por isso que Guardas já se ofereceram para en·

de Blumenau e a do Clube de Tiro- "Dias Velho" de Rio do Sul. trinta dos mais robustoss soldados frentar o call1peão. Alguns deles

O campeonato c.onstará de duas provas', sendo uma-de Cara;bi,na e' da Gu�rda 'do Palácio de Buckin- tem mais de um metro e 80 de altu-

'outra de Re.volv,er.
.

I gh�m, aquartelados nos al0jamentosl ra e 10dos el4!:� pesam de 77 a .87
. ,Além destas provas haverá uma de car3lbina destinada exclusiva-, de Wellington aguardam. agora a quilos. Todos ,�les conhecem mUlto

mente aos re·servas das .equ1pes concurl'enrtes é mais duas provas, sen-I vez de terem a honra de serem sur- bem o que sãc. os "jabs" da esquer

do uma de Fuzil e outra de. Cara'bi,na, para inscricões i'ndívidiiais.. rados pelo campeão mundial de da de Louis e ,)S seus "crosses"
.

de

A pro'\',ável ·equipe repres-entativa do '''Couto de Magalhães", pois box, Jo� Louis, esperado em Lon- direita, mas IJe qualquer deles for

está suj'ei,ta a modificacão, .será constituida dos seguintes elementos: dres no próximo mês, para uma sé- posto "knock-o>ut" pelo campeão,.
10 Ten. Dr. T�himoleo Braz Moreira, Antônio Gomes de Miranda, José rie de exibições de técnica e de trei- isso será par:} eles uma honra para

Elias Dr. Rwbens de Arruda Ramos e Antônio Mendes de Sousa, ele- namento de box. Harry Seff, em- O resto da vida".
ment�s déstacados do nobre �s,porte e que já conquistaram significa-I' presário da� exi.bições e espetá- Além d�sseÍl soldados, S�ff espera
tivas vitórjas.· . culos dos dias fenados, em Earls colocar dIante de Joe LOUIS, nessas

Vamos vois aguardar o desenrolar e o resultado das provas, dese- Sourt, disse que não terá dificulda- exibições, alguns dos mais promis
jando que a equipe do "·Couto de Maga�hães" saiiba. contirmar o pres- de alguma em obter bons "spar- sores profissionais dos pesos-pesa-

tígio que goza. rings". para ..tnfrentar o "Demo- dos britanícos.

Seu TeqlO tem manchas �

Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Profissional Competente
....

Ponha o seu dinreiro a ren

der .iuros, comprando ações d�
Colégio Barriga-Verde •

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

FONES 1.199 e 1.479

Mudas de
Eucaliptos

(TERITRICORNIS)
VE NDE-SE A Cr$ 0,30

Rua Fernando Machado, .30.
....................... � � ..

FERIDAS REUMATISMO E':,!
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogneira'�
Medlcação QuxiliClr no tratamento

da aifllia
. . . ..

. ..

Maquina de escrever'
Compra-se uma PQrtatíl.

Trat3l' nesta redação.
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Empregue bem seu capital]
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcion3r uma das maiores iniciativas Catarinen'ses

Adqui f"a «o L.»ações ·da

Tronsportes Aéreos S. A'

i �;. 8AVAS LACElDA
I � �-d!"d!rctca ,de Olha0
I
- CIi'fidoo1. NIU"Js - Gveane..

! : P•••criçao de lente. de
1 contato,
r Reiniciou sua clinico
� Consultorio: Felipe Schm idt 8
í Da. 10 à. 12 h•. e das

I
'" 14 (til 18 hora.
TELEFONE 1418

DI. ROLDÃO CONSOMI
�IA ·G:IlRAL - ALTA OI
llaW1&SIA . .,... .II0� D...
•••• lOlORA8 -IIPARTOII .. ,.

�o pela Facuk!aue ao Jl"�,
e1IiII!Ia da Universidade de sao

flilldo, onde foi assistente por' ...a.
SeI &0.1 do Serviço C� II.

Prot. .AUpio Correia Neto
'� do estômago e ,,1.1.. �.
� mÚ!Stlnoa delgado II gro-.
Ul'óió., rins. pr6l1tata, bexIca.

.íl1itIro, ovtr1<N11 II trompu. VV_
.... àtcIrocele. vll1'1lle. o heru

CONSULT.A8:
.. SI .... ii horaa. .. Rua :re.I�
8dlaI.i4t, 21 (altos da ca.a &-'Ia·

raíso). Tel. 1.698.
�:fiINCJA: Rua Esteve• .I",.,

ator. 178; Tel. II 1M
-_'-------

DI. NEWTON D'AVILA
� - f'iu UrlDArlu -

o-ou doa mtest1noa. r6t.o •
... - Hemorroidaa. TN.�

to da colite amllbiana.
Il"iIIoterllpfa - Intra vemnelho,
CcmjWt&: Vitor Meirelel, lW!.
� diarIamente b 1.1.80 1u.
'" , tardl, dali 16' M. em I1l&nte

:..14: V1da1 R8m0l, II •
ron. lOS7

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

BI. UNS NEVES

Afim de tratarem de seus próprios
interesses, devem comparecer a es

ta Repartição, com a possível bre
vidade, os seguintes cidadãos; re

sidentes neste Município:
Alécio Inácio Ferreira, Arlindo

Santos, Augusto Muller Netto, Ave
lino André Damásio, Agenor Ale
xandre de Souza, Ataide Pinto de

Melo, Argentino Armindo Barbosa,
Agostinho Francisco Duarte, Ante
nal' Costa, Apolônio Bernardino
dos Santos, Amaro Santos da Ven

tura, Alvino Manoel Martins, Alber
to José Rodrigues, Alexandre José
de Souza, Alfredo Anibal Ferreira,
Altino Manoel Gaia, Alvim Manoel
da Silveira, Amelanio Apolinário
Ferreira, Aceino Melo, Argino José

Cordeiro, Ary Ramos, Antenor José

Luiz, Antônio José Raulino, Antônio
Ferreira Filho, Bernardino Francis-

1 NOVIÜ ME'I10iDO' DE

IMiUNIZAÇÃOII
co Dias, Bráulio Delfino de Jesus,

PARA A FEBRiE AFTOSA I'
Carlos Tomaz .Antunes, Eduardo

" Dr. LindolFo A. G. João Machado, Eduardo 'Manoel no-.
Cidade do México) (ONA) - De- nifácio da Silveira, Emidio Manoel

frontaodo-se com histérica oposí- Pereira Martins, Euclides Otávio Ferreira,
ção de parte dos fazendeiros mexi-
canos e de muitas autoridades, Advogado e Cnotabilista Ernesto Manoel Maia, Elias Romão

uma comissão de cientistas norte- Con.tituição de lociedadel. da Silva, Evilásio Antônio Martins,
americanos acaba de empreender Piemo. contabei••• Organiza- Francisco Vieira Neto, Gentil Au-
uma tentativa de dominar a viru- "õel -- Parecere. e .erviçol gusto Ferreira, Isidoro José Luiz
lenLa epidemia de febre afetosa correlatol.

Pacheco, Inoríno Linhares, João Ro-
,por um novo método de imuni- Rua Gal. Bittencourt na. 122
zação, Florian6poU. sa, João Anastácio Vieira, João Ace-

O método tradicional de dominar Da. 17 hora. em diant.. lino Vieira, João Pedro dos Santos,
essa doença que aféta todos os ani- João Frederico dos Santos, João
mais de cascos divididos, tem sido C

. -

J
-

C didc
o que os mexicanos qualidtcam de

•••••• ••••..••.••••• Emílio da onceiçao, oao an 1 o

� "rifle sanitário", O gado doente S
·

D I b t
de Amorim, João Manoel Vicente,

tem sido morto, seus couros des- erraria e am er João Agostinho Vieira, João Domin
truídos e as carcassas enterradas Quantidade certa e preço unico: gos Nunes, João Nasárío dos San-
em valas atberlas." Metro Cubico CR$ 75,00 tos, João Verissimo da Silva, João
Não obstante essas medidae.. . . FONES, 1199 e 1479

"

. �T"

556.789 cabeças cle gado rriõrreram Furtado de Souza, João Inácio v iei-

de aftosa nos últimos sete meses,
. . .. .... •• ..•• .;........ ra, João Eduardo Alves, João José

Ninguem sabe ao certo quantas ca- Se ricos quereis ficar Izidoro, João Francisco Cardoso,
becas estão afetadas, pois essa do- De modo faci! e legal João Fortunato Machado, José Mi-
ença não mata rapidamente. Fazei hoje uma inscrição .

M
'

Uma vacina enviada da Holanda guel da Costa, José Mana unrz,
No Credito Mutuo Predial 'M I![lar arvião, em refír iger'ação, 'foi.. •. ••• • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .•.

José Lúcio Machado, Jose anel'

usadas por Harold J. Powers, se-
NHO T dos Santos, José Manoel Agostinho

nador estadual californiano que SE RI A! dos Santos, José Luiz Miranda, Jo-
oheí'ia a comissão, numa tentativa A ultima creação em retri- sé João Peixoto, José Luiz Vieira,de sustar a epidemia sem o massa- gerante é o Guaraná KNOT Jose' Balhino dos Santos, Jose' Tei-cre cios nehanhos. Os Estados Uni-! rl
cios estão' vitalmente Interessados EM GARRAFA.:> GRANDES xeira da Luz, José João de Souza"
na exper iênca i mexicana porque, I Preferindo-o está José Silveira de Souza, José Albino
se esta tiver éxito terá sido desce- acompanhando a moda. dos Santos, José Emílio Batista, .10-
herto um meio de proteção dos re- ••••••••.•••..........•.......•.

banhos da margem norte do Rio i FRAQUEZAS EM GERAL sé Domingos da Costa, Lourenço de

Grande. . IVI N H O C R E O S O T A D O Souza Dutra, Manoel Francisco Ma-
ALé agora, os resultados não fo-, «SILVEIRA» chado, Manoel Amphiloqnio da Ro-

ram convincentes, Um dos fatores
cha, Manoel Joaquim da Silva, Ma-

para isso tem sido a grande dífí- DOENÇAS BBT?�ü
noel Ernilio dos Santos, Manoel An-culdade de manter a nova vacina Ce. OI ,roer...o. tia .Mlem

holandesa á temperatura adequada ••,e cloenCM nen , tônio Lopes, Manoel Hercllio tia
num país onde' a moderna rElfrige-, anta temllo, llio aal.. Conceição, Max Alvin, Nilo Narciso
ração ,é uma raridade e onde o 'elta.ente r.meclliv.iL O e.n.a Pacheco, Noé Gomes, Nerêu Mar-
.tras'Porte ainda é feito em dorso "., frato .. Iporl.ela, H .M� tins Domingues, Olibio Martins dade mula. As. autoridades mexicanas ,reJ."lear .. 11"lIvf4••• ,.'••" IN
se se mos{ram inclinadas a du\'id�r I1I1II •.,erlll141a.... O SeIWi4:. li.. Silva" Pedro Xavier da Rosa, Osni
da-e.fieiência do método de extinção d••al ti. D.e1l�u •••ta. 4U,ec Conceição, Pedro Amancio de Souza,
do gado doente e esperam que o. t••• ub.lat6r1é, ••• at•••• Irl'ao Patricia Francisco de Mattos, Pau-
'Processo de imunização se revele I1IU••••te •••o••t....n pJ:\.

lo João Adirão, Rodolfo Anástácioconcludente na prática. _ai....a a•• DH4.ra n. o

Vieira, Rosalina Antônio Domin-

gues, Sérgio Rodfigues da Silva, Si
mão Constante, Satiro Vieira Cor

deiro, Sebastião Cordova de Andra

de, Teodorico Alfredo Dias, Sebas
tião Procópio Martins, Tiburcio

I Francisco d.a Ventura, Venicion Fe

; liciano da Silva, Virissimo Garcia,
Leva-se ao conhecimento do.s intooessa'doli (lUe no PõDiülaélO � Waldemar Áugusto de Aguiar, Wal

ral dâ- Italia para os Estad�s. de Paraná ,e Santà Catjl�� à :a.u,a 1dª� demar de Souza, Waldemar Otaeilio
cl?-al Deodoro n. 20 - CUritIba - pode-se t.omar vlsao CiOS programa" '

S W ld . D� r d d'l,dos ,cursos que serão desenvolvidos pela I ,oares e a ema! .:0 mo,

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
, Conceição.

nos seguintes periodos: i Florianópolis, 17 de Janeiro de
de 10 de Abril a 30 de· junho' 1948.de 10 de julho a 30 de Setembro

Joa-o Pedro Gay _ Ten. CeI.de 1° de Outubro a 23 de Dezembro.

Capital CR$ 10."00.000,00, Ações de CR$ 1.000.00. Chamados: 1" 40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje mesmo o Agente do "CITAL" em sua Cidade e ele lhe d�rá melhores esclr,uecime:\tos.

LENHA
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

Proprietorio
OSWALDO DUARTE I
16a CIRCUNSCRIÇÃO DE
RECRUTAMENTO MILITAR

,/

DR. MARIO WENDHAUSBN

CUnica médica de adulto.
e crianças

Consultório - Trajano, 29
Tele!. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horae
Residência:

FeliIY.J Schmidt n. 38
Tel. 812

'-,.. ..

DI. A. SANT!EUA
�..lomado pela Faculdade Nt
� de Meã!cina da Untve1'll_
."., ' .. Bra.ll). Médico por concue
,i'» fio lerV1ço Nacional de Doa..

Ma! JlentaiL 'Ex interno dia Santa
me. de lll.Ier1e6rd1a.,e HoapH&I
�.atnco do Rio 'na CApital .,..

dera!
alJllCA IUIDICa - DO:mJQ'"

lDJRl'OSft
- flouult61rio: Edific10 �

NlETO
- 'rIU Pelipe Schmidt. CobUltMI

nu UI Ali 18 hOra. -
Resideneia :

Largo Benjamin Con.tant n, E:l

fti. POLYDORO S. TH�AGO
...u.o do Hospital de Oarld.a6.J

de Plor1an6polls
Aellaiiente da Maternidade

&'IlIIIi!IIIOA :amoIOA - DIBTOJa.
DIOII DA GEoSTAQAO B �

PARTO

_tu 40e Org!os tnternotl. _
peolaImente do coraçlo

-OU da tIrolde e deDlllU

IlAndulas internas ��

�IA - ELEC'iI!'KOC"a.

....uru. - MEI1AliOLI81110

BASAL

�... d1.r1amente cio � ..

18 horas

allllllde CIIlamadoll a qualflUft
...... blc1U111n durante a noite.

1JRIIlJLTOIUO: Rua Vitor lIelre-

1.. la. Pane 'lOL

1!IIII)IJJIlUr0IA: .. " e n i d li' Tram·

powsk1. 82. Pane '1"
-------

•• S. CAVALCAm
RlliUeII exclusivamente de cr�

:a_ 1I!IaManll:l Marilllh.3. 1.
Telefone II. ?UI

v. S. quer o pr6gresso da,
nt.ssa Juventude 1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado.
res do "Colégio Ba.rriga-Ver,
de".

lIol&l+.1as de senhora
OHmlt6l11o - Riua JoAo Pinto L ,

-- Sohrado - Telefone 1.4,81
ItUIclIMiJl - Rua Sete de Setem'bl'o,

- (llddf1c1o I. A. P. da Entro
Telefone M. 8S4

Universidade para Extrangeiros,

,

'em Perugia (Italia)
,

PAULO FONTES

I

, C1fnl1oo e operador
CeaIrult6rio: Rua' Vitor Me1nleI, li

Telefone: 1,406
� das 10 la 12 ti dM H .. li

P.MIdftcla: Rua Blumena'U, U
Telef.cme: ua

Fabrlaonts e distribuidores da. afamada."'con
fecçõe.r·DISTINTA- • RIVETI�Po••ue um gra:n.
de .ortlmento�." d. aasemiral.i, 3r1.cado. ,r brins

I
.'

para alfaiate.. que 'recebe.' 'diretamente do.
melhore. felbrlaa.: ���a·A CAPITAL- ahama a·"":.íateDgaol ,.do. Snr.i. jComeral••te. do Interior no .entl�o de:lhe ·fo.erem. 'Imo

vi.lta ant_ d. efetuol'em .uo.' Gompl'a .. ' MATRIZ ".m 'Flol'lan6poU.i :a FILIAIS em' �Bhlmenau í�e�Laie••
�""""""""""••"""BE&m"aD"""".""""""""""__"""_u ""__,,,,_��

(
r

)
(

TEUS FILHOS
aplaudirão te. rmo,

quando .ouberem qu cola·
boraste pró Restabelecim...
to da Saude do l.ázare.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pavoroso terremoto nas ilh s Filipina
Manilh�, 27 (D. P.) :-·0 terre-1sofrendó um ou mai? choques entre i da de loilo, onde no subúrbio d.e causado em T1oilo pelo terremoto um navio de pesca comunicou: quee

moto rnais violento registr-ado nes-j uma e quarenta e cinco e CInco e Jaro multas casas desabaram e de ontem. I entrou em erupção o vulcão na.

te. último meio século.' abalou as IVinte horas, �a manhã. O Ierremoto grandes _'fendas �ur.g-iram _

nas ruas. NOVAlM.ENl'E EM ATIVIDADE
I
ponta norte da ilha de Isaoeüa, no

Fí lipiuas na madrugada Ide '.ontem. parece ter sido rnais violento na As prrmeiras mformaçoes de Ja- S. Francisco da Colirórnía ·26 arquipélago de Galapagns. Esse;
Todas as 5 ilibas foram atingida�, 'ilha de Panay, e sobretudo n!l cída- 1'0 dizem que pelo menos 13 pes- (United Press) - '0 telegrafi�ta. de vulcão estava parado ha 23 anos,
__._._,._._...._,._.........-_._,._._...._._.__• .......-.-__ .....__-.-.w.I"w"'.o-.............-.J"w("J"oI'".A so a s luorr e.ram e 9 f'icaram :gra.ve- .

�.._,.._,._.._..............._-_-oI'"._-.-.-.....-."'J"J._-.-.-..- • ..-....__�-_......_....._...- .......
mente feridas, 'em consequência do

D
,II

.

"" iii! , iii

LerremoLo.A1.orredaoeatedr.alonde. tIPItIlllr nif"':t.. VtfQji.� m����Ilr.&rl!os·muitas pessoas tinham procurado 'iiJ111í;:J!1 �JI � ., k W � N fi ::11 1\.- w .
,

ref'úgio desabóu, abatendo-se na R' 27 (A N) D I\.SP A h: r t d t '
.

d -
-

rua igualmente apinhada de gente. IÇl, . . -, , ca a. CO!1CU Ir es udos e ermma o", 11e-

Se .undo as últimas informa ões
lo PI:eSlGlente d!l RepublJCa_ para crraçao de duas noyas pastas nuuis-

1'01 dge 14 mortos e 15 ferid Ç�m t:e�·lals. que Lera? designação do ministér-io do comerem industr-ial r-

t d
"

d 0\. _
mínistério de saude. Proxima semana de estudos procedidos pela DASP

�s {)� ': gravte, � numtero e VI imas serão encanb imados á mãos do Presidente Dutra, q.llfl passará seguir
o" er remo o, .e on em.

.

\
mensagem ao congresso recomendando lei para criação das duas no-

Galcula-s� ate agora 'em um ql;al- vas pastas. Estas porem só deverão ser decretadas uroxíma leg islal.uto ele mllhao de dolar.es o dano ra congresso, uma vez que na atual já prestes extinguir-se não haverá

Falta luz no
. m_a_is_t_en_1p_o_p_a_ra_i_ss_s_0_.--------_.;.-------

Rio Grande Um amor de 60
Londres ,27 (U. P.) - A senhora Agnes Crocks, de 80 anos de Ida- .

dr, iniciou hoje, em Bangor, na Irlanda do norte, sua lua de mél 00111'
John Steenson, que conta 82 pr-imaveras, Os 2 eram um pouquinho"
mais jo-vens quando primeiro se conheceram, pois lá já se vão, 60 anos.

Agnes casou-se e teve dêsse primeiro matrimônio nada menos que 18'�
filhos. Já contando, hoje, com .35 nétos e. 16 hisnétos, mas evidente-·
mente, nunca esqueceu o primeiro- amôr, e agora, finalmente, uniu-se>
ao homem do seu coração..

de 1948

anos ...,'

Florlan6polh. 28 ,1e Janeiro

Enenuraçado ({ Minas Gerais»

,i

.

Ohegou, ôntem, a esta cidade, como era esperado, o Encouraçado. Pôr[o Alegre, 27 (A. N.) - Vem

"Minas Gerais", possante unidade da nossa Marinha de Guerra, ora em dando motivos de queixa por parte
viagem pelos diversos Estados litorâneo do Brasit.

da população, indústria e eomércío
racionamento enengia elétrica. Pela

A visita do.magnff'ico vaso de guerra ,a cujo bordo VIaJa urna lu- prímeíra vez ha muitos anos são
zida turma de aspirantes, constituiu acontecimento f'estivo entre�nós, sérias restrições de consumo ener

tendo sido significati.vas e brí lhantes as homenagens prestadas aos dig- gia elétrica, havendo possihilidadc
nos of'íoiads e 'esperançosos aspirantes, hem como aos demais ,tripulantes.

de tornarem-se mais sevéras; Se-
gundo a opinião de técnicos da. •

AHecebidos pelas mais altas autor idades civfs,"militares e scleaiás- companhia de energia elétri ca,
._..

.

ticas, os ilustres visitantes foram saudados corn efusiva cordialidade. houve engano cálculo aumento gas-
De acórdo com o programa previamente organizado, ás 13 horas to energia elétrica prmcípatmente

realizou-se o almoço oferecido aos Aspi,rantes no Quartel' da Polícia parte referente desenvolvimento.
parque industrial gaucho. Durante

Militar. a guerra aumentara Pôrto Alegre
As 16 horas e 30 .�.- jogo de futebol entre as equipes do Encoura- numerosas novas índústrías. fahrí-

çado e do 'Fígueírense. eando artigos antes eram importa-
Ás 20 horas �- Janta]' íll'li:rr' no palácio do Govêrno oferecido pe-

dos. Conforme dados estatrstícos
sómente ano 1947, foram instala

lo sr. Governador aos Comandante, Oríciais e Aspirantes do "Minas das 500 novas f,álbricas. Esse núme-
ro, mostra indústria gancha desen
volve-se tempo põem-se evidências
causa falta energia elétri.ca.
Púrto Alegr,e, 27 (A. N.) - Defi

ci-ência ·encr,gia el,étrica nã,o se faz
sentir sómente nes-ta ca'pitaL Nu
merosas outras ci·dades estado ha
também fa'lta enel�gia elétrica e

usinas não tem cwpa.cidalde para
.for,necer luz e força gauahos. Mui
,tas 'cidades estão inteiramente sem

luz ·e energia elétricas. Tal s it.ua
ç,ão está gerando reclamações po
pulações comél,CÍo indústria cida
d·es wfetadas pela .esüassez ou ine
sisLência e'l1,ergia elétrioea.

guerra na China
PEIPING, 27 (D. P.) - Despa

chos da Mandchuria dizem que os

comunisl as reiniciaram seus ata
ques nos arredores ocidentais de
Mukden, conseguindo romper em

alguns pontos as defesas da capital
Mandchu,

Chiang- Khái. Shek conceda não '66,;,
maior-es esforços, como também.
maior autoridade para tomar deci_:
sões proprias.

��,
:f'
'7:
..

PEIPING, 27 (U. P.) - Um ..IG� rTrandes e moâernee ins- .�
melhores cabos de guerra da Ch i- {.
na, o. Gal, Weil Hangshu, aS8l1- taleçõe« a serviço do au- �
miu o comando da Mandchuria p .... - tomobilismo. 1
ré! deter a arrancada comunisf,'l. I,Mas os observadores neut.r:os �- DELAMBERT

cr.�'e�d�i�ta�m��q�U�e�n�ã�o�t�e:m�m�l�li�ta_.·.�_��P�·��-��������'�·��=\==����1p:eranças de exito a menos que _ &um;;; __ _
--�

Brevemente
Gerais",

As -19 horas - soirée dansante no 'Clube 12.

Todas as solenidades .tiveram um cunho d·e alta camaradag,em, tra

duzindo o j:úlbilo com que Florianópolis acol'hia os intrépidos defenso
t'es de nossos mares na sua jornada klmi,nosa de honr:ar as imaculadas
tradições da Marinha Brasileira.

Asso.cia'IÍdo-se a êsse júbilo, "'0 Es,ta:do" ·sauda no'Vamente os dis

fintos h6spe�es e formula votos para que sua estada entre nós tenha

sido mais, um mo,tivo para es,tllei:tar os fortes laços que lig'aJm Santa

C3it3lrina ás glórias ·e tradições de no'ssa invílcta Marinha de Guerra. Infamia e
•

mentira

I coo denaçã� dos traidores.
Ba.ri, 27 (U. P.') - O embaixador norte-americano na Italia, sÍl'"

James Dunn, respondendo oJicialmente as acusações eomunistas, sobre:
oos designios dos Estadüs Unidos .na Europa, afi.rmou que é uma infa-'
mia e mentira deliberada a acusação soviética de que os Estados Uni
düs pretendem t.ransformar a Italia numa colonia norte-americana_

Escola de Educação
Física do Exercito
Rio, 27 (A. N.) - O rninisLro da

guerra em aviso de ontem, conce
deu a tolBrância de um ano de ida
de aos candi.ctados á matrícula da

Praga, 27 (D. P.) - A a!l1ência Escola de Educação Físi.ca rdo Exér
YuguslffiVa l'anjug, anuncia que cito, do corrente ano.

quatro memlbros de uma onganiza- Por outro, lá vis,ta das informa
ção terrorista 'turca na Iugos1aiVia, ções da Diretoria de Saúde e do
foram .condenados ao fuzilamento parecer favorável ,do Estado Maior
em Soklplej. Outros treze ·tiveram do Exér,cito; concedeu, também, no

penaIS de prisão ,aM 20 anos. OS' .corrente ano, tolerância de idade.
acusa,dos teriam ,conf,es'saJdo que até 2!8 anos, .para matdeuLa de mi�
forneciam informações aos consu- Iitares e reservistas de primeira
les .turcos, além de prepar,ar .gru- -categoria nos ,cursos de formação
pos teI'iroris"tas para 0O'mbater o de sargentos da Escola de Saúde
govêrno iugüslavo pela retaguarda. do Exrérrcito.
no caso de uma intervenção estran- ---------------

geira TlO país. Nova
-

invasão
«Alm,. Saldanha» de árabes

Rio, 27 (A. N.) - A proposito' acidente oeorri.do no navio escola
"Almirante Saldanha" gabinflie do, minisierio da Marinha enviou a Beirut, 27 (D. P.) Oêrca d�
no_ta á imprensa acentuando que o barco havia. deixado o porto de mi.! rvolunt.ár'ios bem tTciuwdos en
Nova Or].eaIls no dia 24 do corrente,' achava-se fundeado junto a mar-'- traram;p..a Pale,slina durante as 2
gem do canal sudoeste Mississipe com pratico bordo aguardando me- últimas Iwi,lies, vindos dos países'
Ihora condiçõ'es tempo afim prossegui;r viagem foi abalroado vapor Arabes vizinhos. É' o que. dizem
"Arabis" que descia ao ,rio. Desse abalreamento informa nota resulta- fontes bem informadas. E'ssa é a
ram algumas avarias gurupé e chapa �e que altura casbelo .navio �em I tem'eira grancl� vaga de voluntários
haver aCldente pessoal conolue nota vIsta desse fato "Alml'rante ::>al- Aralbes . a mfll'trar-se na 'Derra
danha" reg',ressou No·va Orleans reparar avarias.. Santa.'

,,

Rio, 27 (.:\.. N.) - A condenação
de Margarida Hirschmann e Emílio

Baldino, por crime de traição à pá
tria, 'Voltou a ocupar a atenção dó
STM.
Na sessão de ontem, o assunto

foi ventilado pelo sr. Vaz Melo, que
s� referiu á carta aberta publicada
na imprensa, dirigida ao sr. Alvaro

Vasconcelos pelo coronel da reser

va Amilcar Magalhães. Depois de
ler a carta, consid.erou-a ofensi'Va à

dignidade do STM. O sr. Vaz Melo

'propôs se promovesse a resp'onsa- Para as pessoas de fino

bilidade do 'signatário, teste�unha paladar Café Otto é

de defesa de Emilio Baldino, fazeur .em par.

Magalhães, o qual, a seu 'Ver, não

passou dos limites que o exporiam
à ação disciplinar ou penal. Assim,
votou contra a proposta do sr. Vaz

Melo, considerando, ainda, que o

Poder Judiciário não se poderia
considerar imune as criticas que lhe
fossem feitas d.e pÍililico. Posto em

votação, a proposta do sr. Vaz Me
lo foi aprovada, sendo a decisão
encaminhada ao proourador geral,
para os fins d.e direito.

'I fuga' dos
Recife, 27 (A. N.) '-- Conforme

revelamos, os "quislings" nazistas,
tripulantes de ."Solbris", que r-ea
lizaram urna fuga espetacular, es

cre'Veram tres cartas ao almirante
Antônio Guimarães, comandante
da Base, ao coronel José Vasconce

los, comandante da Força Policial
e ao sr. Mário Pessoa, advogado. O
coronel Vasconcelos mostrou: a re

portagem o texto da missiva rece

bida, ond.e os "quislings" afirmam

que se encontravam em Re<;ife há
5· meses, haVendo solicitado solução
para o seu caso ou' a sua transfe
rência para o Rio de Janeiro. Como

demorasse, resol'Veram fugir. Agra
deciam o tratamento e lastimavam
fossem causar aborrecimentos ao

coronel. Entrevistado, o comandàn-

HqUISl1nns»
te da força policial declarou que 0'>'

barco não tinha combustível sufi-.
ciepte para a viagem, mas possuia�'
bons instrumentos e aparelhamentó,"
para velejar. Acrescentou que duas;;
horas antes da fuga, os tripulantes·
do "Solbris" solicitaram adquiris�
se por 150 cruzeiros um mapa e um;/:

dicionário de inglês, suprindo-se
na Biblioteca do Quartel. Concluin
do, disse que com dinheiro' os 'no�·

ruegueses possivelmente compraraw'
Oivpres.

do, aind.a, comentários em torno

do seu voto, no julgamento dos dois

traidores.
A leitura da carta e os comentá

rios d.o sr. Vaz Melo fizeram com

que todos os ministros, falassem sô

bre o assunto, masnifestando-se, em

primeiro lugar, o sr. Alvaro Vascon

celos, a quem fôra dirigido o' docu

mento, que declarou que não inter

ferira na sua publicação. Entend,en
do 'que a condenação de Magarida
fôra justa, compre,endia, porém, _

o

gesto de revolta d.o coronel Amilcar

Fuzilados -, Acordo .Russia
Polonia?
Moscou, 27 (D. P.) _ A rádio des-

ta capital anunciou hoje a assina-'
tura dum acôrdo comercial rus·so-_·
polonez. Em comunicado oficial sô�_·
bre o mesmo rádio moscovita disse"
mais que ambos os govêrnos tinham'
chegado à harmonioso acôrdo sôbr�·
a atual situação politícà internàcío-'
nal.

.

Acôrdo referente o intercâmbio-
de mercadorias abrange quatr(Jl>
anos num valor total de um milhão<"
de dolares.

Navió Escola

Imigrantes Itananos
para a argenUna.
BUenos Ayres, 27 (U. P.) - Ar

gentina e Itália assinaram no'Vo tra

tado imigração pelo qual Argentina
se compromete receber anualmente

cem mil 'imigrantes garantindo-lhes
salários altos e estabilidade em seus

enipregos.

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS f 'DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.

Prestes está em
M·inas Gerais
Ii,eI0 Horizonte, .27 (A. N.) _: Se

gundo in.formações pl"es"tada's á re

portagem, Prestes está em Belo H0-

rizonte, .hoS'pe.doado. em casa de co

nhecida figm'4 dos meios médicos
locais. A presença, bem como a sua

vinda a Belo Horizonte .estão cer

cadas de mis,tério.

I .

Memorias de Vitorio
Emmanup.1 •

Néw York, 27 (U. P.) - Memó-
rias de Vittorio Emmanuel, rei da

Itália, deverão ser publicad�s bre-·

vemente, deve�do ser feito outros
sim um fihne baseado em seu rei

nado e na história d,a casa real de-'
Savoia.

--------------------------�------------------------------

F ECH DO -.111.

Pelo que vimos observando, os udenistas 10cai'S não en

trarão no acôrdo. Os exames vestibulares estão muito fracos.
E as vaga,s são muito poucas.

Guilherme. Tal .

.
'
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