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c�ontem, com a presença de altas autoridades, o' cargo de Se-
tário d'Estado dos Negócios da Seguranca Pública,

o sr, dr. OIon· da Gama lobo· d'EC8.
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iEcos do a.cordo interpartidario Dep� Orlando Brasil
Pórto Alegre, 28 (A. N.) -' Falando á reportagem o professor Sal

�ad-o Mar-tins, Presidente da 'Comissão exeoutíva da UDN no Rio -Gl'an
de do 'Sul, �anilfestou-s.e otimista a respeito do acôrdo

int.er-partidário",o qual considera a primeira tentativa de eoníuncão da inteligência e da
vomnde por parte dos reeponsáveis em nosso país a favor da solução
dos grandes problemas nacionais.

Pela II·ber·da.de· de "anahar anuncia que "dezenas"
de caminhões com a inscrição da,!i-

r ga árabe, passaram por aqui nas

de·l·m pren'sa
últimas 'vinte e quatro horas, levan�
do voluntários para a luta contra a

Buenos Ayres, 28 (U. P.) - Diri- De regresso de S. Paulo e Rio

del
Palestina.

__

gindo-se à prefeitura em llCHne da Janeiro, aonde fora em objeto de

RSociedade Anônima "La Vanguar- serviço, regressou ante-ontem o egressou a
dia", o dirigente socialista Juan exmo. sr. dr. Armando �)illlOne Pe-

Solare solicitou a reabertura das reira, i�ustre titul�r da S�cretaria Wa §hingtonoficinas do citado órgão de imprc]J- da Jushça, Educaça'O e Sande.
sa l'Ocal, que' foi f,echado pela mu- S. Excia., que véiu de avião, foi Berlim, 28 (U. P.) -: O General

nicipalidade em agôsto do ano pas- aguardado na Base Aérea por altas Lucions Clay regressou de Washing-
sado. autoridades e amigos. ton e está se preparando para a reu-

1 nião que o Conselho de Controle

O gabinete renunciou ,----

--'" --,---'-;---
Aliado .realizará Soe.;ta-f:xa �r�=

Ch!����d,p�� ��h��) Jabu�.sg����le��IC2!!�12��J.r�)S!�r�J;� no- 48 candidatos
ciou ontem às 36 horas depois do meou dois dos tres membros pes- Terezina, 28 (A. N.) - ,Começa
regresso do primeiro ministro -da soalmente escolhidos para o "Con- . ram os exames do concurso de ha

Grã-Bretanha para apaziguar o selho do Reinad'O". São eles os s.s. bilitaçã'O à matricula da primeira
crescente protesto contra o novo José Luiz Arresi, ex-secretário _ge- série da Faculdade de Direito. Ins�

tratado de aliança AngIO-IraqUia-j
raI da Falange, e Almirante Fran- creveram-se 48 candidatos, campa-

na. cisco Batereche. recend'O 47.

-

"

Protesto do governo inglês
Santiago, 28 CU. P.) - O embaixador da Grã-Bretanha nesta capital,

sfr John Leeoh, fez entrega á chancelaria chilena duma nota de protes
to em nome do, govêrno hr itândco pelo estabelecimento duma base mi
lHwr chilena na Antártica. Aguarela-se com anci edade e interesse uma

.resposta of'ícial.

'",
.�

Depende da questão judaica
Neycrk 28 (U. P.) - O delegado norueguês à ,oNU, Carl Hambro,

-em discurso pronunciado aqui, declarou que o futuro das Nações Uni
das dependia do êxito da partilha da. Palestina, pois "se a parti lha não
fôsse feita, a .oNU ,provaria não ter autoridade,.

Os guerrilheiros com subma'rinos
Aterias, 28 (·U. P.) -- o primeiro ministro da, Grécia Constantín

'I'saldarts revelou esfa rnanliã .que o go\·êrnô .gJ',(·gb tiavía recehído in

formações de que as .Jórças de guerrtlheíros�lfer.ênic@s estavam empl'.4,.
gando submarinos entre os mares Jónio e Adr iátíco.

Devem honrar seus compromiSSOS
Washington, 28 (U. P.) - As propostas apresentadas ontem pelo

Congresso referentes à proibição das exportações de petróleo dos Está
dos Unidos encontruram &01'ia oposição, hoje, por parte da adminis

'tração Truman, que declarou que os "Estados Unidos tem rssponsabí-
lidades morais para honrar seus cornpromissos com as nações que ne

cessit.am de petróleo."

Grave crise no ftmazonas
,Rio, 28 (U. P.) - O senador Valdemar Pedroso do P. S. D. de Ama-

.zenas, falando ontem à reportagem no Senado, referiu-se á díf'icil situa

ção ,econômic'o�financeira que atravessa seu Esta:do, devido principal
mente á falta de ,recursos do Banco de Crédito da Bonacha, para sa

t,isrfazer _ seus compromissos e ,encargos o que já motivou falências de
várias firmas de Manáu1s, e falta de navegação no Amazonas e do sul

para aquela parte do Ipaís. Disse o senador ,que a si�ua.çã.o é tão diHcil

.que no próximo -mês talyez não haja dinlheiro para pag:'amento �o fun
cionalismo munjcipal •

Condenada a companhia
Belém, 28 (A. N.) - O 'Dribünal Regional do Tra,balho, julgando

.o recurso dos empregrudos da Pará Eletric demi,tidos por ocasião da

suspensão do tr.áfego de bondes alguns .com mais de vinte e cinco anos

de serviço, condenou a compam:hia- a pa'gar a inde,nização e eustas num

io-tal ,ele 'quasi dois miLhões de 'cruzeiros, tendo o julgamento durado
dezess·e.is dias.

Aplausos aos parlamentares
Vüória, 28 (A. N.) - o Bispo de Vitória dirigiu aos parlamenta

res que votaram a favor da cas'sação dos mandatos comunistas o se

guinte telegrama: ",Por ter V. EX!cia. correspondido á vOTItade dos seus

.eleitores, ,cassando os mandatos dos inimi,gos da pátria, apresento mi

nha satisfação e a dos diocesanos desejando que continue pruLeg'endo
·ns interesses doBrasil".'

.

,.

_--
'!

H. 10.174

Encontra-se entre nós, desde on-

tem, o sr. prof. Orlando Brasil, de
putado federal pelo P. S. D.

O distinto conterranco viajou para
esta Capital em companhia de sua

exma. familia.

Apresentamos-lhes, cordialmente,
'os nQssos,'VóÍDs �[e fe1i�, estada em

FlorfanópoUs.·· -

rregu�1SeU}
Jeru��lem
Jerusalém, 28 (U. P.) - Segundo

informações que chegam, em Je
rusalém, os árabes e judeus che
garam a um acordo para "cessar
fogo" na Cidade Velha de Jerusa
lém, onde estão situados os, lugares
sagrados das religiões -.Iudaica

.

e

Muçulmana.

Incp,ndlo criminoso
RECIFE, 28 (A. N.) - A perícia

da policia chegou à conclusão de
que toram mãos crunmosas que
atearam fogo num vagão da Great
Western, na ,estação Catende, pois
o fogo propagou-se de baixo par!!
cima por meio de mecha usada de

estopa, embebecida ,em material in
flamável.

Nomeado ontem, assumiu aquela peeta, o dr. Oton
da Gama Lobo d'Eça

O sr. Governador do Estado, em Alves Marinho e Jaior Lara Ribas,
exercicio, dr. José Boabaid, asslnou.Í Comandante, Sub-Comandante .6'

ontem, ato nomeando o nosso dís- � Fiscal Militar, .respectívamente, fun
tinto conterrâneo e valoroso pessc- cionários e grande número de cor

dista, dr. Othon da Gama Logo d'E- religionários e amigos.
ça, expressão 6!.e cultura que hon- Ao transmitir o cargo de Secre
ra a terra catarinense, para o ele- tário da. Segurança ao novo titular
vado cargo de Secretário d'Estado falou o Ten. Timoteo Braz Moreira..
dos Negócios da Segurança Pública. que vinha respondendo pelo expe-

O novo titular daquela impor- diente daquela pasta, tendo o dr.

tante pasta prestou o compromisso Othon da Gama Lobo d'Eça, prof'e
legal, às 12 horas, no gabinete do sr. rido empolgante improviso, atir
Governador do Estado e, às 14

hO-1
mando que "sentia também, na de

ras, assumiu o exercicio do seu car- monstração de confiança que lhe

go em seu gabinete, na Secretaria

dai
fôra dada pelo Govêrno dó Estado�.Segurança Pública, à cuja solenida- uma homenagem que, no poder o

de compareceram os srs. drs. Ar- no prestigio -de sua fôrça renovado

mando Simone Pereira, Secretário raprestava à geração a que perten
da Justiça, Educação e Saúde, Gus- cia, geração que fôra postergada,
tavo Neves, diretor da Justiça, Edu- exilada da vida pública de Santa

cação e Saúde, sr. Celso Ramos, Catarina, e que sómente tinha viu

Presidente do P
..
s. D., des. Ferrei-1dF' para o poder e representação po

ra Bastos, dr. Milton Custa, sr. de- IJtica com o advento de Nerêu Ra

putado Orlando Brasil, da repre- lbos à suprema direção da vida po..

sentação catarinense na Câmara Íitica do Estado".

Federal, dr. Abelardo da Silva Go� Após delinear, em palavras re

mes, Procurador Geral da Hepúbli- passadas de entusiasmo e ardor cí
co em nosso Estado, Ten. Timoteo vico, o seu programa adrninistrati
Braz Moreira, delegado da Ordem. vo, o ilustre Secretário agradeceu
Politica e Social, que respondia pc-lo comparecimento de quantos ali S�

lo expediente daquela Secretaria,
I
achavam, sendo, ao concluir, cum-

CeI. Cantidio Régis, Ten. Cel. João primentado.
,

.

Meras figuras de relorica
Washington. 28 (U. P.) - Os funcionários do departamento do

Esi ado que acompanham detidamente as conversações anglo-Argentí
uas estão deixando transparecer seus receios de que as exigências que
estão sendo feitas pelo regime Peron representam o pr-enúncio de

pouca cooperação sincera ,por parte da Argentina no plano tMiarshalL
Consideram tais funcionários que o's preços que a Argentina está pe
dindo :10 sua. insistência ,;ôbr'e o pagamento 'em' esterlinos conversíveis
tornam os an teríures ·pl'otestoi Ide simpatia e sinceridà:d'e.,.,qa, parte de
Peron em face da reconstrução européia, méras í'iguras de rBtoÜCQ.

Dr, Armando
S ..

·· Pereira
o qu� importamos
Londres. 28 (U. P.) - Uma par

ticição substancial dos países da
América Latina foi revogada nos

dados referentes as exportações
britânicas .ern 1947 que foram as.
mais elevadas desde 1920 e cerca de
duas vezes maiores que as de 1938.'
Esses dados acabam de ser publica
dos pelo Ministério do Comércio.
As exportaçúes de máquinas para

.

o Brasil atingiram o valor aproxi
mado de 4.500.0ÕO esterlinos e ba
teram o recorde anterior em mais
de 350 por cento. As expurtações de

máquinas e artigos da aço e f'erro

para o Brasil atingiram o valor

aproximado de 1.500.000 esterlin��.

Voluntarios árahp,s
Beirut, 28 (U. P.) - O jornal ára�
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Lira Tenis Clube
OARNAVAL DE 1948

<Serão realizados por Clsta clube
em sua séde social, nos dias 7, 9.
-e 10, respectivamente, sábado, Se

gunda e terça-feira, grandiosos
bailes à fantasia, com inicio às

22jhoras. No domingo, "ia S, haverá
uma vesperal infantil das 16 às
20 horas.
Reserva de mesas _. As mesas I

serão reser_vadas a partir das 14(horas do dia 31 do corrente mês,
'na séde social de, Lira, l� .ihrtga-,
tória a apresentação do talão dó I
mês de fevereiro, par.i () que c

sr. cobrador estará pre'Hul8 para
esse fim.

Preço das mesas: Assinatu-a

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

haverá mesa reservada.
A compra de mesa só poderú

ser efetuada 'Pelo próprio sócio
ou pessôa de sua familia.

O clube não distr-ibuirá convi

te; .Para as pessoas em trânsito
nesta capital a Secretaria do r.ira
a critério da Diretoria, e sob a

responsabilidade de um súcia, ex

pedirá ingressos, medíants :o paga
mento de uma anuidade, isto ê
c-s 240,00.
A venda de ingressos será pro

cedida até ás 18 horas do dia i I

realização de cada baile, pela Se·
cretaría do, clube.

Não será permitida a permanén
cia de menores de 14 anos, depois
das 20 horas nos bailes dos dias 7,
9 e 10..
Para o necessário controle por

parte da Diretoria solicita;....se dos
81'S. sócios ° obsequio de apresen
tarem o talão de quitação refe
rente ao mês de fevereiro, na en

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

1948.

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

L»ações da

Transportes Aéreos S. A·

Capital CR$ lO.QOO.OOO,OO, Ações de CR$ 1.000.00. Chamados: 18 40% - 2a 40% ""7" 3s 20%
Procure hoje rnesmo o Agente da "CITAL" em sua cidade A ele lhe d<'r«Í melhores escl"lrecim�ntos.

----

as Maravilhas· da Cienc,ia Clube Doze de Agosto
SCHENECTADY - (S. r. J.) -

A completa investigação de tõdas
as possibilidades de desenvolvimen
to da energia atômica exigirá um
maior conhecimento, pela ciência,
de fatos e condições relativos ás
mais baixas temperaturas concAb:
veis. É o que acaba de declarar, em
conferência que realizou 110. Io
rum de Ciência da General Elec
tric, o dr. Herrick D. Johnston,
diretor- de laboratório da Unrver-
sidade do Estado de Ohio, que,
prosseguindo, salientou que numa

temperatura de aproximadamente
zero absouto, em que é total '1 [tu
sência de calor, o hélio liquido tor ..
na-se a mais fluida substancia co
'nhecída e sobe pelas paredes da
vasilha que o contém. I

'Concluindo, declarou o dr. Johns
ton que cientistas da Universidade
do Estado de Ohio estão traba
lhando no sentido de obter uma

temperatura ainda mais aproxima
mo uma temperatura de 0,000010
da do zero abs-oluto e atingir mea-

Cemi '81, Gr_v_t.. , Pijamet, . Kelvin ou talvez mais hadxa,

M· d Abaixo de dois graus Kelvin Contínuando a sua ennf'erêncra
ela. •• melhorei,' pelo. me- (aproximadamente a 273P centigr-a- no Forum de Ciência da G. k., in

Dores preço••6 Ds:iCASA '·MIS dos aba-ixo de zero ou 4600 Faiue-I formou o dr. Johnston : "Novos
CELANEA - RuaO. Mafra,

.

nheit abaixo de zero, está a fron- supercondutores têm sido encon

•••• '.1::' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
teira do zero. absoluto onde come- trados nessa região abaixo de um

O TESOURO ça a escala Kelvin) o hélio liquido I grau Kelvin. Também algumas su-

Da instrução está ao alcance apl'ese�ta notáveis propriedades. Pé) bstancias que .qãü fracamente ma

de todos. Dá esse tesouro ao teu d�e fluir através de capilares tão gnéticas em temperaturas mais aI ..

amigo analfabeto, levando-o a um fmos que neles nem mesmo o seu I tas tornam-se fortemente magné
curso de alfabetização no Grupo próprio gás é capaz de penetrar. ticis, coma- o ferro. Alguns novos

Escolar São. José, na Escola Indus; O seu grau de fluência independe f.enômenos têm sido ver-if'iou.Ios.
trial de Flor-íanépolís ou na Cate- de pressão. A condutibílidade tér- Pode-se citar como exemplo o fa.to
dral MetropOlitana; mica do hélio liquido é 1.400 ve- de a-s metais s,e tornarem fracos

zes maio,r do que a do cobre, embo- condutore� de calor".

A mRETORIA

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

LEMBRA.TE!
Inúmeros leres h.lIlUol,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu BUJ1iO ,a· .

ra que possam voltar á ...

ciedade. Colabora na Cam·
panha fró Restabelecime.t.
d_ Saude do Lázaro.

.... ,. . .. .. .. .. .. .. ' ..

� .... ........ .. '.

AGENTES NO I HTE'RIOR
Preciso em toda. a. cidade.

do Bra.il
Negocio facilo para ambos
08 .exo., mesmo na. hora.
vagas. Escl'ever à Caixa
po.lal. 3717 -- São Paulo

Café Otto trq.duz qualidade!
Peça-o 00 seu fornecedor.

Inscreve-te na· .AssociaÇJão
Beneficiente «os FUJlcioná
rios Públicos Estaduais e Mu

nicipais de Santa Catarina.
Trê.s cruzeilros mensaes

dez centavos diários e estarás
preparando nm peculio para
tua familia.

ra, acima de: 20 Kelvin o hélio li
quido seja um fraco condutor de
calor. O que é mais notável é que
êle sobe pelas paredes da vasilha
que o contem, formando uma peli
cuIa da espessura de 100 átomos
que avança com a velocidade de
40 pés por minuto.

CARNAVAL DE 1948

A Diretoria do Clube 12 de Agôsto realizará em sua séde, barles á't
fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, 8 er"

10 de Fevereiro, .respectivamente, sábado domingo e terça-feira., reser- ..

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

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

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

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

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

A compra de mesa só poderá ser efetuada pelo próprio SOC10 ou

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

.

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

Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos pela;
Secretaria, convites especiads para os bailes carnavalescos deste ano.

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

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiros será des
tacada a parte picotada correspondente ao dia. da realização de cada.
festa. Esse convite, na conformidade de nossos Est.atutos, somente da
rá direito 'a entrada do sócio e de sua família. NESSE PART'ICULAR A,.
DIRETORIA AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR.

. Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex->
'(

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

Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessoas ou famílias de suas,

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

cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos"
Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00
Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00
A venda de INGRESSOS a pessôas não pertencentes ao quadro 80-

cial do Clube e que Hstej:am de passagem por esta cidade, cessará im-·
preterívelmente ás 19 horas do dia da realização de cada festa.

CRIANÇAS - De acôrdo com as comunicações, é terminantemente
proíbida a entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das �(J:;'
horas nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 t} 10 de Fevereiro.

Secr,etaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janeirj)
de 1948. I

A DIRETORIA

Alguns metai s, corno também 01-
gumas ligas, apresentam uma 511-

percondutibilidade em agudas Lem
peraturas de transição que gera 1-
mente ficam abaixo de 10° Kelvin.
A resistência elétrica cai a zero e

uma corrente, uma vez induzida,
continuará a circular até vários
dias depois de removida a f'onte de
indução. Nilo deixa de ser bastan
te cur-ioso JqU'B os'mesmos metais
se tornem perfeitos escudos magné
ticos quando em estado de super
condubilidade, Não se sabe se as

propriedades de supercodutibi I [da
de são ou não limitadas a poucos
metais ou se são- comuns a todos
quando tempe-raturas suficiente
mente baixas são alcançadas.

. 'c

Margarida de ,Moraes, J.:.�.f.�:que se presume residepte na localidade de CAÇADOR.
neste Estado, seu irmão José Benedito da Silva,
procura notiéias. suas, pedindo o obsequio a quem :

tenha conhecimento do seu paradeiro, escrever ao .1
sr. José Benedito da Sllva, a kua Dr. Almeida 1
Lima, 969 '- A/C. da São Paulo Alpargatas S/A.

. f
SÃO PAULO

�; �
; 1- ..

Ciaa Continental de Seguros
Rio de Janei'ro

Fundado em 1.924-
INCJ!:NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

C�p.ital Realizado. e Reservas Cr$ 5.140.440,50
SmIstros Pagos até 31/12/46 .............•.. Cr$ 18.162.62'1.30.
S�DE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo)

Av. RIO Br:anco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 10° ando
Teleg. "CONTINENTAL" T'eIeg. "CONTAL"

.AGJ!:NCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Avari,as nas Principais Cidades do País e do Exte

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

de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de s'eus Agentes Gerais Se
nhores.

o "Colégio Barriga.-Vlerde'"
está construido o seu majesto·
so prédio e necessita de ·sua

valio�a colaboração.

LENHA A DOMICILIO

QUANTIDADE CERTA E PREÇO"
úNICO

FONES 1.199 e 1.479

.
- ! •..•..•.•..•.•.......•.......•.

- ..•.•.................. ------ •...................

EDUARDO HORN & CIA.
Rua Joã.o Pinto n. 10.
Caixa PQstal, 39/40.
Flori·anópo!is.

tJI'.-.-•••-.-_.•- ......-.-.-..-.-_._-•._._-•._",.-_..-.-_._._.•-_._-_._.,.'.-_-_._._. ._•..,..'!'_-_.,..-_-_._,_'_-_-_-_-_-_-_-_-.-.·_-.·.-.-_·.-_·_' ..-......-.-.-.-_-.-.-_-..,w ...............·.·_w.-.-•._--._-_-.-.-.-.-.---...-.-..-.--.-...-.--.-.-.-----.-..----.--.----. .......,..

GORA COM NOVOS PLANOS 50 TEI sDE
•

• !'

.t'ooAJ".•••_._._._._ 'P -••_._ -
..
-•••••••••••- -

..-.- "" __-..•••J'.�.m_._-__ _._._ _ _._ _._._ _ _•...._ _
- ..!" -'):,

• I
(

I'

l
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_A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ NOS DIAS 7� 8 E 10 D E FEVEREIRO, BAILES À FANTASIA�
,COM' INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9, VESPERAL INFANTIL� DAS 16 ÀS 20 HORAS.

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

.

t-rRA--·--TEl'iIs·-·c1:tJs--Ê-·-·::"··cR1NDIosoS·--BAILES··-·CARNAVÃtEsêô��'_--:NÔ-S·"DÍrS·-·7:---�r"E--iô:·"côM--INlêró·-lIT2'
HORAS .. DIA 3, VESPERAL INFANTIL DAS 16 ÀS 20 HORAS .• APRESENTAÇÃO DO "PIROLITO",
,O -"REI DO TECLADO"· E DE NOTA'VEL ORQUESTRA CARNAVALESCA. RE·

SERVA DE MESAS PARA OS BAItE�, NA SÉDE �OCIALi DIA 31 DE JANEIRO ÀS 14 HORAS.

O CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO CONVIDA A SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS PARA O GRANDIOSO BAILE
DE COROAÇÃO DA RAINHA DOS ESTUDANTES, QUE FARÁ REALIZAR DOMINGO� DIA � " NOS SALõES DO CI.JURE

DOZE DE A(;QSTO. RESERVA DE MESAS. (TRAJE DE RIGOR� SENDO PERMITIDO O BRANCO).
. CaixaE cenomíca Senado Italiano \ :

.

Federal RO�la',28 (U. P.) - A �ssembl.éiall Dr. llndolfo A. G. I
Constituinte aprovou hoje por 272 Pe.t'ire

C .

O EST
EDiTAL votos contra 89, uma lei

=
ontznua ADO fazen- GARTERA H1J�OT]!;iGAIUA 1',�voqado e Confabilista

.do distribuições de valiosos li- De urdem do sr, Diretor desta RITZ hoje ás 5 e 7,45 horas nanao a. realização de eleições para L� ",.t-ituiçÔo -de aociedadea,
',vros, inclusive romances mo- I Cai-tei ra e, em cumprãrnento à Re- Sessões Chies um Senado da Repuhlica.

'

Plar,o. contobeill •• Organizo-
dernos, entre as pessoas que I solução do Consell�1O Adn:inist.::,ül- TUDO ISTO E O CÉU TAMBEM .,... . ... ,... . .. , , .. , çôe. - Poreca""a �_ aerviço.

"O desta Instituição, se faz púhlí- \-- correlato•.
"c�nstam de seu cadastro

so-, co a q.uem interessar possa "que, a No programa: Cine do Brasil - Ruo Gol. Bitt.,ncourt nO. 123
.eiot. aeéitação de propostas para em- Nacional - Noticiário Universal - Florian6poJi.

As pessoas que ainda não, préstimos ,con: garantia 'hípotecá- Jornal I Do. 17 hora. em diante

,na;am preenchido o coupon ,I'Ja se r:1etlla I'U, 'Quando para,: _ Preços: Cr$ 4,00 3,00 ás 7,45 hs.:
-qu« diariamen te publicamos I

1) F1l1an�laI?ento de construçao
C <l! 440

.

_ . da casa, propna ou de casa", para r", , umco

NP.oderao faze-I'! agora, hnbi- haoítação. Censura até 10 anos. � •

D I b tlitaado-ee, aSSIm, a concorre- 2) Aquisição da casa própria.
1............ ODEON _ hoje ás 5,30 e 7,30 hs. llerrarl8 e am er

r..ram a tão in teressa.n te inicia- As ,concessõe� ele empréstimos ROXY hoje ás 7,30 horas Sessões Chics Quantidade certa e preço uaico :
tiva realizada sob o patroci- para �IllS estranh.os aos aqui indica- Ulti E 'h' ;-

,

tv.tetro Cubico CR$' 75,00
.

, dos, foram restrtng idas ale segua-
una Xl içao AS AVENTURAS DE LAUREL E

FONES 1199 e 1479�'O da LIVRARIA ROS�. a da ordem, sendo que o andamento Julien Siler - Maria Felix HARDYWeodoro n. 33, nesta Cepital, dos processos recebidos, obedecerá AMOK
a ordem de 'preferência já enurne-

COM: Stan Laurel (O Magro -

Se ricos quereis ficarNo progr-ama: Brasil Atualidades OI' H d' (O G d) Mil eANIVERSÁRIOS: rada. rver ' ar ,y or o - 1 De modo fácil e legall_Nacional Ih d C f
-

dFAZEM ANOS HOJE' F'loi-ianópolis, 26 de janeiro c e uma trapa a as - on usao e Fazei hoje uma inscrição
. AI' f'l'h d

1948. Preço: c-s 3,00 unico toda especie No Credito Mutuo Predial- o memno rmr, 1, o o sr. Jouelino Saoi - pelo "ih. ,I '. C té 18 anos . \

I
"'.._" '" 'U ensura ae. No programa: O RessurgImento I

•••••••••.•••.•.•••...•••.. - ....

�'Prof.essor Emanuel Rosa, .�_ -----

do Café _ Nacional Imp. Filmes - SENHOR!TA!.�sr:-A70���n�e�g�,r:�le��i�afi���ç��IAviso aos Estudantes "RITi'�ãb�d;�'o'sÉüMiLAGi�Ê o Cão d� Fila - Desenho Colorido A ultima creação em retri-
-de Fomento Agricola de Santa Ca_l ,

Estudantes em rér ias que de�e-
DE AMOR

- A Voz do Mundo - Atualidades �erante é o. Guaraná KNOT
. jem 'VIajar conhecendo todo o ",5, . .. , .....• ,.......... Preços: Cr$ 4,00 3,00 2,00 ás 7,30 EM GARRAFAS GRANDESiíarma.

Lado. poderão ohler os fundos ne- RITZ domingo - REGENERAÇÃ
cessários execuíando racíl tarefa horas Cr$ 4,00 unico Preferindo-o está

BAILE: que bem executada lhes proporcio- •. . • . . .

..••
• . • • . . .• • . . • • • • •. Livre Creanças maiores de 5 acompanhando a moda.

Domingo próximo, dia J nos sa-: nar�, ainda algum saldo em di··O preennbl·mento anos poderão entrar na sesão de················· •....•. : ....•••

'1- d Cl'b D de A-A t I nheiro.

I
\I 530 horas FRAQUEZAS EM GERAL

oes O U e oze e aos o o
I d "

VI N H O C R E O S O T AD OA .

",
. Informações à pua Visconde e

d f.Cen,tro A.cademlco X. I. de Feve.reIrol O/,ur,o PI'eLo n. 13 das 9 ás 12 e elas as vag�8 SILVEIRA-n.. IMPERIAL. _ hoje ás 7,30 horas « -

',{ara re�hzar o .tradlcIOnal BaIle dej
h as 17.

São Paulo, 28 (A. N.) _ O Pro- ....••

'

••.••..••••••.••••••••

C
-

d R h d E t d t Ultima Exibição, oroaçao a am a os s u an es.

eh
' fessor Sampaio Doria, antes de em- O TEMPO NÃO APAGA:Para esse acontecimento social está egou O barcar para o Rio, declarou que as V DOElfÇA,SHBTC)'UlJ

.sendo convidada a sociedade deFlo-' COM: Barbara Stanwyck - an
c.... ,rOtrr.-ee e.....

. ,

r S'
vagas resultantes da cassação dos

Heflin - Lizabeth Scott - oe apre- ••f_, u .oeD� .en , ,•••••rrranopo IS.
«" enrerem. mandatos dos representantes com 11- ,.,

ai
. J sentado: KIRK DOl,JGLAS b'iaiU...- &'-JO, .10 • .. ....

�_�..ONoroN� nistas deverão ser preenchidas por No programa O Esporte em Mar- felta.e.te re.em...... o e.na....

�:, � H.ecife, 28 (A. N.) - Chegou a meio de novas eleições, cha n. 123 _ Nacional Imp. Filmes "., trat Iporl.ela, " ....
este porto, procedente d.a Europa, o '.....4Ilear iri ai......

_ Dias de Isca e Caniço - Short... eaferat O t1erwlC. R..navio brasileiro "Santarem", com .

D
.

I .1_.aI , .... n__ _6........1-11"_ A Raposa e o Pato - esen 10._ u vw_.. - ...

889 passageiros em trânsito na

Ve'nde-se IIIaUd•• ,•••••• 1P'8f
maioria brasileiros. Colorido •

l1d te ••
,
.oet.. D." !!ai

Preço: Cr$ 3,00 unico (ipa_ ..... DeM.... a. C
Censura até 14 anos.A• ótimos lotes de terrenos situa-

Vmen 3OU *) dos à rua Delminoa Silveira n. 261

pr ç d.:rt. pa-o I �f�t���� �oP���:r�Ci��i:n�� ��t�?_
e·f) H nutos de ôni,bus, e servido pelas li-

S'- L' ?8 (A N) _ Aumentou nhas da Trindade, CemitérIO €
ao UlZ, �

.

• •

Agronômica. Lotes de 12 x 30 pas-
o preço da farinha de 240 para 300

sa a rêele de agua e luz. Pra-prie- ,MaU·III·co·cruzeiros o saco. A CEP aumentou Lário: Edmundo Meira.

por isto o preço do pão para �eis .•....•. •••..•.•.• . •••••••

cruzeiros e oitenta centavos o kilo. ARNOLDO SUAREZ CUNEO Vende-ae 6timo terreno neda

Clinica Odontologia Capital com ax33 m .• ·• pronto po-

NOTURNA ra edificação
Das 18 ás 22 horas, Clom hora Tratar rtO Avenida Rio Branco

mal'cada, a cargo de abalizado pro- n. 80
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

Aparelhos para Surdez
'TESTE AUDIOMErRICO • DE·
'MON TRAÇÕE; d". Aporelh, 8 al!i
-to. CI domiJilio ou à rua Gan'.rol
:Bitencourt, 67 Pe..ôas do interior
�-do E. t ldo queirart\ escrever pIno
·0 .n jereç:) Cloima

,.-_---�-----..

Brevemente
Grandes e modernas ins

taIaçõe� a serviço do au
tomobilismo.

Prédio para com�rcio
Vendo um na Rua Gonselhei.

"O M�f a.
,Escritório Imobiliario A. L
Alves - Rua Deodoro. 35.

'l

�
"
,:,

!�
.....

P-OL�Y!!lJllll8ilPH�·E�N�OL�
�(O Desinf�tante da atualidade
"Terror doe microbioi. acho-

se a venda nesta praça.
Pedido9 a J. Martins &
::'SLvo. Rlla Pedro Soaras 15

Caixa Postal n° 332

DELAMBERT Incidente entre
militarex
Pôrto Alegre, 28 (A, N.) - Nõ

inicio das festas em louvor de N. S.
dos Navegantes, houvc um inciden
te entre os bombeiros e soldados da

FAB. Os comandantes das duas cor

porações tomaram imediatas, pro
vidências, evitando que o incidente
tivesse maiores consequências.

1(;lube Nautico
\Riachuelo

kSSEMBL'f:IA GERAL
De ordem do sr. Presiclenle, n·

,cam convocados os srs, sócios para
� R Assembléia geral, a realizar-se,

,

,domingo, tlia 10 de fevereiro, ás
10 'horas, na sBde social á Rita Ma-

l ria para proceder-se a eleição da
Dircloria que dirigirá os destinos .

,do Clube, elurante o ano ele 1,9'.8.
Florianó<poli-s, 27 de janeiro de'

. J9/18,
Vii (lI' .,Ferreil�a da :::lilva, Secre·

�.1á riu,

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

ODEON - A partir de sábado
CAPITÃO FURIA

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

.. .. .. .. .. � ..

.. .. .. ..

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

LENHA
terreno

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

Armando d'Acampora e

Senhora
participam ao. parente., iii

amigo. o na.cimento de aua

filhinha VERA-LUCIA
Maternidade, 19 -1--948

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

."
I.

TINTURARIA �
Só a "CRUZEIRO"

dentes,44:
........ I ..

Tira-

Alaisio Machado
e

Maria da Conceição
Fernandes

participam aOll porentel e

poso.ôoa de suas r�laçõe. o

leu contrato de ç"sQmento
ocol'rido no dia,:8 de jan,iro
de 1948.

Peça pele telefone 719

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

Proprietario
OSWALDO DUARTE I

.. '....... .. 0 ., 0 .

Para as pessoas de fino
paladar Café Otto é

lIem par.
........................... "

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que Ijoe

latere... é. realmente, uma proyidfllcfa
,.... endirt'!itar o que e.tiver erradc ..

�ra que ,1lÚplr.oa falta Dio Ie repita; ..
MAO o eccAndcfo' que a .ua t�
.. ,mclu podem 'tir a "_r. ue""
e.he-a " SJJ;q;;AO RECI,AKACOICS•

ü O Jl;STADO, que O _ ""ri lende'
."'" demora ..u conhecimento d� 'I ..

ti. direito. reed>tado \'. a. uma ir,for '

� do relultado, .mbor.. en' fJi"W' �".

"". alIto t�jl1lU publieadOl C_ • ....1&.

..... __ Q ....u....s..tilll _.Ü

A nossa Capital vai ser dota
. da de mais um p.stabeleciment�
d� (InSl110 � P<:t" SPl'll o "Colé..

__...=""
1 gio Barrlga-Verde". ,.' !
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Anabela divorciou-se EXP�08ão em Roma
Los Angeles, (U. P.) _ Atriz Ro,ma,) (D. P.)·_ V�rificou-se

cinematográfica francesa Anabel- esta 'madrugada uma explosão dian-,
la divorciou-se ontem em corte te da séde do Partido Socialista !ta-;

superíor local de Tyronne Power. liano, num bairro setentrional d,e
Atriz conseguiu uma pensão 50.000 Roma. Embora houvesse vitimas,
d,ólares anuais. houve graVes danos materais. ----------------

T��I�,!��O��:'��a�i��d�' Clube Doze de Agosto j!�t�!o��;!�ã��Il���r:.
Maria d.a Conceição Ventura, Otú- • A V I S O rainha das atriz'es 1948. Venceu

via Medeiros; David Martins, Hodri- J
De ordem do' Sr. Pre�idente, levo ao conhecimeD;to do� srs,

SÓCiOS','
atriz Aimeé 1,2.2.223 votos seguin-

<tues Vargas Josefa Lima de La- que a DiTetoria r'esülveu suspender, até. segunda dehberaçao, a admlS- do-se Lurdll1'ha Blttencourt 86.630,
., .'. . são de novos SÓCIOS bem como que só tIvessem andamento as prup05- Carmem Gonzal,es 15.300 e outras
cerda, LlllO Amenco de Melo, lra- tas já apres'entadas logo após ao periodo de festas programadas. menos votadas. '

cy Silveira, Maria P. Freitas, Milton
'

_

de Almeida, F,elicidade da Gama,.��" , •••••���P.i�M""',..1I
João Valéria da Silva, Ruth Meister, ���

••

Nestor Pereira, Francisca Luiza da ,. "

I l�'Silva, Maria Hezksnner, Inez San- .

tana Umbelino, Luiz Gonzaga, Wal
ter Campos Bruno, Edu Prestes Va
lim, Pedro Iguazenski, Nagib Matar
'e Dr. Milton Marques.

.�iVI:R(jEM ESPECIALIDADE"
WETZEL, lNDUSTBIAL-JOINVILLE llY.crcc

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

ft mais moderna creação em
refrigerante é o

,

KNOT

Em garrafas grau es

[xperimente�8.
.

[' �eliciosg
BOM NEGOCIOA desvalorização

do franco

Causa. Civei. e Comerciai•.
Contratol. Di.trato., etc.
Serviço. de Contabilidade

em geral.

I Caixa POlltaI. 105
Florianópolis - S. Catarina

..

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até 'Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10:/. ao ano com recebimento de juros .merisais.

Informações nesta redação.PARIS, :. (U. P.) _ A Assem
bléia reuniu-se para ouvir a expo
sição do premier Schuman sobve
.a desvalorização do franco, e cstu ..

dar o plano do mercado.livre.
O governo deseja conseguir a a

ceitação desse plano com a míaor
rapidez possível: mas os cornunis
tas estão combatendo o projeto
corno "Capitalista".

O primeiro. ministro Schuman
declarou hoje que a desvalorizarão
do franco é uma medida índispen
savel para manter as fábricas Irun
eesas em funcionamento e para
evitar o. desemprego.

Contudo, a medida ainda deve
rá ser aprovada pela assemhlé.a.

CONTA CORRENTE POPULAR

JurOI 51/1 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com chequei

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,-000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 .

" Rua .TraJano, 23 • Florhu,õpoUs

DATILOGRAFIA
Confere
Diploma

Correspondenda
Comercial

DIREÇAo:
Amélia iii PigozZi

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

�ONTADOR

METODO:
Moderno e EfIciente

o Hahão

� lA

iMARRECAlS ou MA.RRECOS 80A OPOBTIINIDADI!
Heitor Fábregos

para quem tem multo
ou pouco dinheiro

Criar marrecos, eis 'Um bom ra

mo de avicultura.
São aves mestiças, que se repro-

duzem, facilmente, e com mais fa- x x x

cilidades que galinhas. Um morrreco Deseja empregar bem seu
novo, de 6· semanas tem, 'em 'Certos capital a juros compensadores
países, na Argentina, por exemplo, de 8, 10 ou 12 por cento?
uma grande cotação nos mercados.

.

Esse tipo de rnanreco é criado Procure hoje me��o. o
sob certas condições especiais, com Departamento Imobíltárfo d�
ração bal�l!,cea:da e preso 'para evi-I CREDIÁRIO KNOT, á rua-Joãc
tal'

�eXer?!.ClOs.,
o que lohe

endurece-, Pinto n? 5 (anex.o a redação
na a cm ne.

d «O E t d ") que tra-É bem verdade que nós ainda e s a o ,
. _

criamos o marreco como animal de balhando em combinação com
pouco valor, não lhe dando a ím- O ESCRITÓRIO IMOBILIÁRK
portancia que merece.

. A. L. ALVES, firma espe-Quando a.lguem tenta uma erra- .

l'
'

dá' daÇ9,0 em maior escala, deixa de lado era iza a com v rIOS anos ""

determinados 'cuidados; preocupa- pratica no ramo, poderá ore
se, apenas, com a água que muitas recer-lhe a máxima. garantia
vezes é imu�'��. O fracasso é certo

e eficiência nos negócios que.
e vem o desânimo, fazendo abando-

lh f onfiadosnar a idéia e dando, ainda, oportu- es orem c .

n idade a mais Incrível propaganda] .;............ . ., .............•.•

contra, I O Crédito Mutuo Predial. ofore-
Conhecemos um criador, abasta- Clt 00••eUB ?asl!ociadoll o melho!!'

do, que 'Perdeu alguns marrecos de plano. no molhar lIorteio. por Cr$
sua criação com sintomas de pa- 5.00 menlai••
ralisía e co.mo 'lhe haviam dito • ···• .. • .

qu� ��a, '�'. mam'�co causador da

pa-I Aproxime-se maís de 8&11..
ralisia 1111antIl 'ele, sen� m,al.s aque- amigos e parentes' envlandg.la, teve apenas um raciocimo.: ma-,:

Ih
• dista ft

tal' todos os seus' marrecos e os da I-
as' um

num.
ero a rev VI

vizinhança. VALE DO ITAJAt, edIção do-
Será necessár-io 'pa,ra criação de

I •...•........ '. . . . . . . . . . .. ..

man.8'COS, grandes açudes, ria-chos, VOC2 PRECISA COLABORAI
ou lagoas? iEm absoluto . O espaçai

.

,

exigido para criação de marrecos é na Campanha Pro' Reata-
I?ínimo. Adapta-se á vi'qa reclusa; belecimento da S..de d.
e bem diferente da galinha, que
.necessit.a de espaço amplo para I tázaro.
prosperar. ..... """!

O marreco cria-se bem m�m es-I
paço reduzido: mas, o que nao pO-I'der-à faltar nesse espaço, é um tan-,
que de uma profundidade de ,50
ctms., cercado, arenoso e nada :de

Crime e cívellamaçais. I
d dSem água não é possível cciá-lo, I, Conlltituição de Soci. a ..

A água de um bom tanque é su- NATURALIZAÇÕES
ficicnt� e os açudes, rios ,e riachos,

I
Título. Dealarat61'iotl

são dispensáveis. E.crit. - Praça 15 de Noy. 23.
Sendo um animal aquático, o lo. andar.

marreco vive a banhar-se e o aca-
R.lid. _ Rua Tiradente. 47. Isalamenta é f'eito na própria água, FONE ., 1468quando 'nadam, Evidentemente, se

quisermos criar marrecos para o ---'!!!U!'!!M'!""'A�N!'!!AL�,O:F::O:ÃB�-::'!E��T�O--_1Iii
consumo caseiro, com pouca ;co�s� I é um cego. Não deixes teu amígll
o fal'�mos e _só terem?s, despesas

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
com instalações ��pecHus, no caso

a luz da Instrução, levando-o a um
de. d�seJa�mos 'Cna-I?s ,pa/l. a_o co-

curso de 'aLfabetização de adultos.
m,erclO. AI slm, as Instalações de-..... •.•.. ..•... .... .... . ..•

"ern. ser apropr-iadas e �u�-tam. di- ! Funcionários Públicos Esta.
nheíro, mas o capital terá .ímedíata

d i M j'
• •

d _-I

compensação. ua 8 e un ncrpars, o ml5,d1

Parece que só agora começamos graduado ao mais modesto ser
a ensaiar a criação de. mar!'ecos vidor público; inscrevei-vos na
novos, cl'l�nd�-os com .Jelte: Sao de Associação Beneficente e esta
muita aceitação na Argentina e no.

arand r pa-Uruguai. ' reis preparan ? um peeu 10

Devia haver, entre nós, maior ra vossa famD18.
inlerêsse 'para essa indústria, visto .••••••••••••••••••••••••••••
que, Pórto Alegre, é, sem dúvida,'

d deum hom meI1Ca�do consumidor,
. Mu asVamos experimentar uma cria-

ção de marrecos? I EUilf'tal-,p"osA empresã não será dif íci l e as "'. I
,

pro'babilidades de sucesso. são

ab'l (TERITRICORNIS)
soll1tamenle, seguras. VENDE-SE A Cr$ 0,30

I
Rua Fernando Machado, .la.

CONSERTA-SE e .

REFORMA.SE FERIDAS. REUMATISMO E.1!
PLACA� SIFILITICAS �

Elixir de Nognelra�
Medicoção 'auxiliar no tratamento

da liflJi ..

Dr. (L"IlNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
..

Competente

Radios, Vitrolas, Esta
bilizadores e

Balanças Aut�maticas
Rua Crispim Mira, 58.

Maquina de escrever
Compra-se uma pl)rtatil.
Tratar nesta' redação .

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

Seu' Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

I.'rofissional

...
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Infornlações uteí«

o ESTADO
lledaçio e Oficinaa a rua 1*'

PiDto' D. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Pn)lrietirio e Dlr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
Direi.t tle Red.CI.:

� DAMASCENO DA SILV.A

'1
Chefe de Paainaclo:

..,t:':, ntANCI8CO LAMAI.QUlI
Chefe de blpreulo:

('i .OAQ"m CABRAl· DA SILVA
}.� R-oresentante:

A. S. LARA

:,'1't:
1
"

,

•• 111 Se,nador Dantas, 4' - r
andl'\r

'1'.1· %2-5924 - Rio de Jaa.lr.
RAUL CASAMAYOR

alll' !"elipe de Oliveira. 21 _
8- andar

Tol. %-'873 - São Pa.l.

ASSINATURA!!
.

Na Capital
o, '. ......... Orf
.....trv .. , . • • {;r�
rriJlueatr. Cr'
111& Cr'
Nla.r. aYll1so. Lrll

No Interior

........... Clt 1.....
s..elltr•...... " Crt

Crt

b.

j

11,.0
II,�
.,..,

bt.do. mediante •••'1111& I

Trimestre
.liDero avalso ..Crt

o. oripnals, .e.... ai.
.

)I_bIfeados, nio .8rl.
devoh-Idoe.

• "Ireçio não S8 r")I••-

ClAbiliza pelOl! conceito.
•mltidos nos arU,_

aula.i..

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

Laboratório
contra a morte!

"Quantas vêzes cientistas em
. .experíêncías com micróbios
perigosos têm sido vitimados.
:'Seleções de Janeiro conta co

.mo, nos EE. tJU.,um novo tipo
ode laboratório - "à prova de
-contamínação" - veio reduzir
··0 perigo dessas pesquisas cien
tificas. Compre Seleções hoje
.enesmo,

. Também neste novo número:

JUAN ORTlZ. E A FILHA DO
'�ACIQUE, Nú, tatuado como um

seivagem, o homem branco que
abandonara a civllização saiu
da floresta para contar uma
história extraordinária. LeIa as

perill,osas aventuras de um es

panhol entre os selvagens.
....................

,AJUDEMOS OS JOVENS A CASAR
'·,&:EDO. "O casamento é um luxo

a que não nos oodemos permi
tir", dizem milhares de jovens,
e isto está trazendo péssimas
conseqüências. Como êsses jo_
vens Otsencorajados podem ser

ajudados.
...... 6 • ,. ••••••••••••

.j ÚNICA MANEIRA DE TRATAR
<tOM A RÚSSIA. A atitude da Rús-

sia para com o mundo ociden
tal decorre de um antagonismo
básico irreconciliável. Veja as
causas dêsse antagonismo ... e

qual deveria ser a reação dos
E.E.U.U.

. São ao todo 28 artigos de grande
interêsse nesse novo número
·de Seleções,a revista lida pe
las pessoas bem informadas
"em todo o mundo.

COMPRE
_

SELEÇOES
DE JANEIRO

Ag�a a venda
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 11 IDIOMAS

•••••••••••••••••

CIA CATAR.INENSl
DE TRANSPORTES AÉP.EOS lTDA

Funcionário público
i Lembra-t.e - descont.ando déz
·--cent.avos diários de teu venci-
mento, salário OU remunera

,�ão poderás deixar para tua
'K81milia, um pec�Iio até Cr$
• '30.00a,oo.

In�creve-te na Associação
&Beneficente.

Horario das empre
sas rodoviarias

SE'GUNDA·FEIRA
Expresso São Ulstóvão - Laguna

7 horas., '

16 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho
'Expresso Brusquense - Brusque -

ras.

, Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas .

Auto-Víaçâo Catarinense - JoInvile
- 6 horas.

Auto-Viaçâo CatarInense - Curittba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
.

Rapido Sul-Braslleiro - Jolnvile -

ãs 5 e 14 horas.
TIDRÇA·FEIRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale.
gre '-- 6 horas.
Auto-Víação Catarfnerise - Cur-ítíba

- 5 horas
Auto-Viação C{tarinense

- 6 horas.

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

7 horas,
Erriprêsa Glória - Laguna - 7%

e 6'h horas .

Expresso Brusquense ,.... Brusque -

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

raso

Rápido Sul É'rasUeiro - JoinvUe - às
5 e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto-vração Catarinense

- 5 horas,
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

_ 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às

5.e 14 horas.
EX'presso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Víação Itajaí _ Haja! _ 15 ho

raso

Expresso Brusquense _ Nova Trento
- 16,30 horas .

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre
_ 3 horas.

JoinvUe

Joinvile

Laguna

QU�R E ElECiANCIA 7

Clube dos FUDcionarios Publicos Civis'
de Santa Catarina

A

Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

• ••••••••••••••••
� -

Não há cura ê

para o resfriado".-
4••"
Zlí,�
',.'8,

La2'una

CONCURRÊNCIA PARA A VENDA DE UM PRÉDIO
Faço público, de ordem do Sr. Emanuel Campos, Presidente do

Conselho Diretor �o Clube dos Funcionários Publicas 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 Trajano n", 37, a quem lance apresentar.

As propostas deverão ser apresentadas €m envelopes fechados,
das 14 horas ás 14 h. e 30 minutos, do dia 7 de fevereiro e serão

abel'-Itas perante os concureentes 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.

..----------------�

VESTIR-SE COM CatUORTO
pROCURE

Alfaiataria

Serão as drogas, vacinas e
outros remédios bons para
resfriados? Em Seleções de
Janeiro, um especialista analisa
os tratamentos usados e revela
como alguns podem ser não só
um desnerdícío de dinheiro
como atê prejudiciais à saúde.
Compre Seleções hoje mesmo.

Tcrmbém 'neste novo número:

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.

MOTOR
Vende-se

Um a gazolina, de 12 HP.

proprio para indústria.
Tra tar no Emporio Rosa.

Tubarão

POrto

Joinvile

CurItiba assunto e tomar minha decisão",
••••••••••• , ••••••••••••••• 4

A ,v I 50,

BIQUINI - UM ANO MAIS TARDE.
Biquini ainda está nertgosa-,
mente contaminada afirma co
nhecido cientista. E mostra'
quais seriam os efeitos de uma
explosão semelhante perto de
Nova York.

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

o, O QUE VALE A EDUCAÇÃO NOS
ESTADOS UNIDOS?

O americano é desordenado,
'

provinciano e infantil. Conheci
do escritor responsabthza as
escolas americanas por não
produzirem sêres responsáveis.

,,_ ••••• te •••••••••••• ••••••••••

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

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

ro Ramos, 52.

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

Cosfurelre
Moça sabendo cortar ofere

ce seus serviços para costu
rar nas reeidencias,
Cartas pará Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os·
mar Meira, Rua Leies.

"

•••• ,. ••• <I ••••••••••

Op�rfunidade

Ainda a reforma
ort'ooraiica
Rio,

•

(A. N.) - O ministro da
Educação,. abordado pela reporta-Igem sôbre a portaria ministerial.
relativa à oficialização do "Voca

CUr1tiba
. bulário resumido da Iingua por

tuguesa", estabelecido pelo decre
to-lei 8.286, declarou: "Não conhe

ço, ainda, os termos do acôrdo sõ
bre a ortografia, fixando o novo

vocabulário. Quando estava na

Bahia, tive notícias da. reação que
se estava operando contra a refor
ma ortográfica e recomendei aos

meus auxiliares que recolhessem
todo o material sôbre o caso para
meu oportuno conhecimento. Agora
vou examinar cuidadosamente

QUINTA·FEIRA
Auto-Viação Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viaçâo Catartnen se

_ 5 horas.
Auto-Viação Catartnense

- 6 horas.

Auto-Vlação CatarInense
_ 6 horas.

.

Auto-Viação Catarlnense - Laguna
- 6.30 horas.
Expr"sso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Ernprêsa Glóri't - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 Jl0l'as.
Expresso Brusquense - Brusque --

16 horas.
Auto-Viação Itaja! _ !taJai - 15 ho

ras.

Rápido Sul Brasileiro - Jqlnvlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

- 6 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodovlãria Sul Brasil _ Pôrto Alegre

_ 3 horas.
•

Auto-Viação Cata'rinense Curitiba
- 5 horas.
Auto·Viação Catarlnense

- 6 horas.
.A uto.Viação CMarinense

- 6.30 horas.
Expresso São Cristovlio - Laguna -

7 hor�s.

[
Auto·Viação Haja! - Itajai - 15 ho·

ra�.

Expresse Brusquense - Brusque -

H] horas.
Rápido Sul Brasileiro Jolnvi'le

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - Curitiba

Tubarão

JoinvUe

" 11tn-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Bra3ileioro

às fi I' 19 horas:
- 6 horas .

Jolnvile - � ---_---_-_.._._-_._-_-.._-_-.-_-.-.-_-""._.......--_.,._.....,.,.....-_.•..-.......-.-.-.....-_-....",.,

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA �.
TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUtLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DB
ACORDO. COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-
CIO AMÉLIA NETO.

.
.

DENTISTA
Dr. Mario Da Camporã

Cirürgião dentista
Aten le exclusixamente com

hora morcoda
Rua Trajano nC 25 - Sob.

F,orian6polis
Diariamente das 9 às 12 e

das 14 às ) 7 horas
..................................................

'

Navi inglês em perigo
Fortaleza,

-

(A. N.) - Continua
fazendo água cargeiro ingles "Bo
niface" qual bateu nuui casco sub
merso vinte milhas Acaraú vindo

para Pôrto Mucurípe onde está an

corado.

Se a moda pega...
Belém, (Ao. N.) - Del!egacia

Economia popular pr,endeu três
proprieLários farmácia daquí que
vendiam medicamentos preços ex

torsivos. Todas farmácias situadas
subúrbios.
.......................................................

DE TI?ANSPORTES AÉREOS LTOA

� , ,. .

A ESPÔSA DO SARGENTO MIKt
Mais 1.000 km em trenó, para
o seu novo lar - a história ab
sorvente de uma mocinha que

-

enfrentou a região selvagem
do Canadá, -para compartilhar
da vida de seu marido.

São aótodo 28 artigos de grande
interêsse nesse novo número
de Seleções, a revista lida pe
las pessoas bem informadas
em todo o mundo.

COMPRE

SELEÇÕES
DE JANEIRO

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 11 IDIOMAS

•••••••••••••••••

Grande companhia cctari
nenlil., que eatá aumentando
seu quadro d. funcionariOll,
preci�a d. duas (2) pes.oos

d. ambos a. lexos .

Informações à Rua Viloonde
de Ouro Preto 13, deu 9 à.
12. do. 14 àa 17 hora•. I

I Rádio-Técnico'A Eleti o-Técniea está neces

sitàndo, com urgencia, de um

técnico par a consertar rádios.
Paga bom ordenado, mas exige
cCimpetencia.
Tratar na melma. à rua Tra

j,no, 25.

o VALE DO IT.A.JAt
Procurem na Agênela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

._ 7 horas.
Auto·Via.;ão CatarInense - Tubarão

_ fi horas.
Expresso Sao Cristovão - .Laguna

7 horas.
.

/
Expresso Brusquense - .lkusque -

14 horas.
Auto·Viaçl!o Itajai - Itaja! - 13 ho,

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 9,30 bOl'8!s.
)!;xpresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
-- ---- --------'-...._-

,Viação aérea",��a i·O'reciii·üada·(jiiêr··
SEGUNDA·FEIRA _

�:���r -:...1�,�� ���ss -=-N��J�. com comunIstas
Real �. A. - ãs 16 horas - N<lrte. Atenas,' (U. P.) _ Treze des-
CruzeIro do Sul _ Norte _ 10 hnras.
Real S. A. - 11,30 horas _ Sul. tacados lideres comunistas heleni-
Pana,ir - 9,5-0 horas _ Norte.

.

TERÇA·FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair -- 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

N<lrte.
QUARTA·FEIRA

Cruzeiro do Sul 11,00 h<lras
Nort€'. .

Real S. A. - ãs 16 horas - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUINTA·mIRA
Panair - 12,17 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,30 hO'l'8!s - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1'0.00 hs. - N<:lrte,

SEXTA·FEIRA
.

Varig _ 11,40 horas - Norte. . • .• •••• •.•• •••• •••• • - • ,

Real S. A. - ás 16 horas - Norte. "Envie &0 seu amIgo d!8taD�
Real S. A. - 7,30 horas _ Sul. óm número da revista O VÀ
Cruzeiro do Sul _ 7,20 bs, - Norte.
PanaLr - 13,07 horas - Sul. LE DO ITAJAt, edição d�J

SÁBADO
Cruz€iro do Sul - 10,00 hs. _ Norte. cad& a Florf.e.nõpolls, e assh.l1
Varig _ 12.30 horas - Sul. ...{ t Ih Indo ...�
Pauair _ 9,50 horas _ Norte. esv;ar� con;r Ul' I' rPi

.JOMrNGO maior difusão cnItu!1'tt!
Panair - 13.07 horas - Sul. .;I .. 00"8" .... ....,..
'J'uzeiro do Sul - 1l.00 hs. _ SUL .",.., "'... ...., .......

Ca$a$

oli. "1,:.'_ �

•

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

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificiô
Amélia Neto).

.. ", IVO CORTE
Sub-Diretor Ind. lnt.

Penitenciaria do Estado
, .

.

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

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

Florianópols, 18 de Deoombro de 1947.

cos inclusive membros "governo re

belde" do General Markos e que se

....·.x:

encontram presentemente no extran

geiro serão privados nacionalidade

grega ao que se anunciou hoje nes

;ta capitaL
Tal medida foi adotada pelo mi

nistério justiça e pelo ministério
ord.em pública de acôrdo com uma

lei aprovada recentemente pelo par
lamento grego.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• ••• Na cidade de Mafra realiZ(\u-s�)

�rn�11 unl[ I� ! � !II! ���u� � �
domingo último o primeiro choque'

I
em disputa do' Campeonato Esta-

i
dual de Futebol de 1947, promovida

". ::�:�:�:��: f;:rr;ft:ãod:e�:����1I�
..

Na noite de' ante-'Ontem, na 6). ! Na partida de basquetebol o Clu- Moraei, Helius, Hélio, Caminha e um dos concorrêntes mais fortes

quadra do Lira Tenis Clube, pros- Os quadros apresentaram-se as-, be Doze jogando melhor conseguiu Azevedo. I ao cetro estadual, caiu inapelaveI-
seguiu o Torneio Municip'al de Vo- sim formados: I abater o Caravana do Ar, por 17 x Juizes: Osvaldo Husad,el e Osval-' mente frente ao Operário, Campeã()
'leibol 'e Basquetebol, promovido Barriga Velde - Moema, Sulami- 10. do Silveira. da Liga Mafrense, pela expressiva,
pela Federação Atlética Catarinen- ta, Nair, Dirce, Reinalda e' Urânia. I' OS quadros jogaram com os se- Para a noitada de hoje estão mar- 'contagem de 3 x 1.

se. I Ubiratan - Aracy, Ana, :Maria. guintes elementos: cados os seguintes jogos: O segundo jogo tntre os dois pe-

A partida de voleibol feminino Emilia, Edite, Juracy e Albertina. I Clube Doze - Adalberto, Nicolau, VO,leibol feminino - Figueirense x lotões, no quru será conhec,ido ?'
disputada entre Barriga Verde e Serviram como juiz o sr. �rle(J Gilberto, Ondinaldo, Ubirajara e Se- Barriga Verde. campeão da ZOha norte, sera reaI�
ULiratan, terminou favorável ao Straetz Junior e como fiscal o sr. 1 rafim. Basquetebol - Ubiratan x Lira e

I zado domingo próximo em Join-

primeiro, por 2 x O (15 x 5 e 15 x Edgar Arruda Salomé. Caravana do Ar - Hélio, Dantas" Atlético x Figueirense. I ville.

Sábado e hmingo ,rõximos, nesta· Capital, s�rá realizado o pri
meiro Campeonato Catarinense de Tiro, promovido pela

federação Catarinense de Tiro.
----------------------------------------

Direção de PEDRO PAULO MACHADO .

---------- ..<------------------------_-=._---�--------------

Hoje: Avai ,x Paula Ramos em ·�ensacional luta
I
teremos a grande satisfação de prc
senciar o primeiro choque da série

I de dois cntre os credencíados con

juntos do Avai e do Paula Hamos
pela posse do vantajoso titulo de
campeão citadino de 1947.
Todas as atenções do mundo es

portivo local estão' concentradas no

sensacional prélio desta tarde, es

perando-se mil .púhlico numeroso,
capaz de dar ás bilheterias uma

tará no gramado como favorito. O

.quadro de Fornerolli nunca se en

controu em melhores condições fi
sicas e técnicas como agora. Para
vencê-lo, os avaianos terão mesmo

que envidar os maiores bforços.
Vencer o mais longo campeonato
florianopolitano significa muita

coisa, inclusive candidatar-se ao

titulo máximo do Estado.
renda "record". "Players" com grandes conheei-
Ambos encerraram o

. certame mentes da arte de chutar veremos

com igualdade de pontos, dístan- no empolgante "match" de logo
ciando-se muito dos demais concor- mais. Apreciaremos as qualidades
rentes, o que dá uma idéia do enor- técnicas de Lázaro, Fornerolli, Cho
me poderio de suas equipes. O colate, Tatú, Chinês, Carioni, Man
Paula Ramos treinou com afinco dico, Naldi, Ivan, Minela e Abelar

para o dia de hoje, enquanto o do, no Paula Ramos, e Adolfinho,
Avaí descuidou-se um pouco no Nizeta, Tião, Felipinho, Bigode, Fa
preparo de sua equipe, realizando

I
téco, -Damiani, Tavinho, Ari, Bráu-

bons treinos somente nas últimas' lio, Saul, Luiz e Boos, no Avaí, FORN'EROLLI, dlanteíro, tricolor

semanas. Sem' exagerar a maioria O jogo será iniciado às 16' ho- O segundo e ultimo jogo terá lu-

dirá que o Paula Ramos se apresen- raso .gar no próximo domingo.

Rumo a Porte Alegre seguem hoje
velejadores, sub. a chefia de Hígíae Gonzaga

Com destino a Porto Alegre, on- presentantes da Vela barriga-verde muitos sucessos na terra dos pam
de participará da reunião de Vela os nossos votos de bôa viagem eJ pas.
segue hoje a delegação catarinense '

ADOLFINH0, guardião do Avaí -<Te Ve�a, sob a chefi.a.do comodoro Campeonato Catarinense t1e "Iirode F. �. M. S. C., Hlgmo Gonzaga. I

Encerrado definitivamente o ca- Na �apital do Rio Grande do Sul' Conforme divulgamos ôntem, realizar-se-á nos próximos dias 31 e

80 Afnnsinho, o mais rumoroso e os nossos tornarão parte em díver- 1° (sábado e domingo) o 1° Campeonato Ca�rinense de Tiro.

complicado de todos, os tempos, hoje sas provas, enfrentando categorí-j Hoje podemos adiantar o progr-ama, que está assim elaborado :

zados Velejadores do Rio, São: Dia 31 de janeiro (sábado) , com ínícío ás 14 horas:
I Paulo, Pôrto Alegre e Buenos Aires. I: 1 a p:oiVa: - car�bina cal. ,2:, nas 3 p�si.cões, 50 metros, 60 liras.

O PREMIO LITERÁRIO DE A delegação catarinense está

aS-j
Campeonato -: InS'Cl'IcaO de. Equipes.FOOTBALL sim constituida: 2a Prova: -'- Carabtna cal. 22, deitado, arma livre, 50 metros,

40 tiros.Paris, (S. F. I.) - 421 trabalhos Presiden�e:, Hygino Luiz Gonza-, "Extra" _ Inscríção individual.
se apresentaram ao Premio Literá- ga; Secretário, Moacyr Schutel; re-I D' 10 d f

,

'

(d ingo )
, ,. ,

7' t ,rl á'

.' la e revererro norrungo com 111IClO as' ln errornpeudo s
Tio do Fotball dotado com 10.000 presentante da F. V. M. S. C. Junto . ' ,

'" t
francos. O Premio foi concedido ao 'C

. -

d R t A Ido 11,30 e reiniciando as 11 roras.

aS', omlsCsao e cega ads, t rnA°.;J OI 3a Prova: - Revolver cals. 32 ou 38. Tiro de precisão.
sr. Paul Aurousseau, de Paris, por uarez uneo; oman an es: ce-

seu conto "Seus loeíl de Dieu". O N P' R f 1 L' h
Livre, Em pé, 50 metros, 60 tiros.

mar unes Ires, a ae m ares, "Campeonato" _ Inscríção de 'Equipe.Segundo Premio, de 5.000 francos, Rafael Linhares Filho, Luiz Faria, !é� Prova: _:_ 'Carabina cal. 22, de joeI.hos, 50 metros, 40 tiros.
coube ao sr. André Peerein por sua .Gualter Pereira Baixo e Orlando

"Extra" - Inscrição exclusiva dos Reservas das Equipes He-
reportagem "Les sales gesses", Filomeno sendo coadjuvados res-

Dois terceiros premies de 3.000 pectivamente por J�ão Paulo Gui- presentatívas, como homenagem.
5a 'Prova: - Fuzil de Guerr-a. Deitado. Arma livre. 150 mís.

francos cada foram destinados aos 'marães, Almir Pereira Baixo, Sta-
, ":E·xtra" - Inscrição individual.

srs. Felix Tabar por "IEtranger" e vros Kotzias, Mário Faria, Haroldo, 't
-

t C at
G A P f G B b R' Sil

Somente as 1 a e 3a provas con arao pon os para o ampeon O.
eorges nnon, ro essor e m ene- ar ato e amon 1 va. ,-'

. - ','
'

. P t T".
b "L V

.

v· toi " A, d dad
Sao as seguiu tes as Comissões ja designadas : - os o de 11 o .

ra, por a rale lC orre . presentamos aos eno os re-
S M' I D J' EI'

,

I
Major Aldo Fernandes e rs. igue aux e ose las.

--,., -".- ,., - -,., ·".,·'J'· - - -".,·'J'·tJ- • - ·".- • • - ".,.'J' - ....,..,.-""-.".- - - - - - -"'"- "'._............... P t d AI S A' S lllm E 'rnheI't Mo Im"�n e
A 'helardo- - - - - - - - - - - - - • - - - - - -- -

:
.. - ar_ - • - - - ora - • ora - - �--:or'-a or_

GOUla�;' O e vos: rs. mIm a " 1'10"-' ,e' w... .t\JIJ

Campe�nato Estadual de. Futebol, Consultor Téenico: Major Antônio de Lara Ribas.
FUTEBOL I x campeão da Capital, em Blumenau. Superi,tendenle do Certame: Su1b-ten. José Marcos Rosal'.

Conforme deliberou a F. C. D., a Dia 22 - Os mesmos, em Floria- Auxiliar: Slgt.. Andrelino NatlÍvida;de da Costa.
tabela do Campeonato Estadual 'de nópolis. Três .cluibes estão inscritos -e à.guarda-se-.com anciedad.e a

Futebol ficou assim modificada, i Dia 29 - Campeão do Norte x zacão das pro;vas.
em face do atrazo do certame cita-' Campeão do Sul, em local incerto. Os que apreciam o 11O'bre esporte estão convidados a assistirem as

dino: I Dia 7 - Os mesmos, em local in- provas a'Cima no Estande da Inspetoria de iEducaoão Física, à Aveni-
Dia 15 de fevereiro - Palmeiras certo. da Mauro Ramos.

os nossos

MINLSTÉJl.IO DA AERONAUTICA

Q'uinta Zona Aérea

DESTACAiMENTO DE BASE AÉREA

DE FLORlANóPOL,lS

Edital de Concorréncia
I - O Comandante do Deste. da

Base Aérea de Florianópolis, devi

damente. autorizado pelo Exmo,

Snr, Ministro da Aeronáutica, faz

público, para conhecimento dos in

teressados, que se acha aberta, a

partir da presente data, a inseri

Cão á concorrrência para a venda

de um carro Ford modêlo 1940, N.

4.3.17.12, motôr de 8 cilindros, 85

HP, que se encontra em bom esta

do de conservação e funcionamen

to.
II - O encerramento dar-se-á IiI:}

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

dirigidas ao Snr. Comandante do.

Destacamento, devidamente seladas

e assinadas.
III - A abertura das propostas:

será procedida no dia 7 de Feve
reiro de 19118 ás 14,00 horas, na

presença cios interessados, na Se

cretaria do Destacamento.
IV - O carro em apreço poderá

ser visto em frente ao Trapic!le
(Mira mar), diariamente' das 14,00.
ás 16,30 horas.

Destacamento de Base Aérea de

Florianópolis, 20 de' Janeiro de

1948.

(a.) Nelson Asdrubal Carpes -

Cap. Av. Chefe' dos Serviços.

o Batalhão Barriga-Vérde.
foi constituido de eatarínenses
destemidos e o "Colégio Bar

riga-Verde", usará a mesma.

bandeira.',

.'

• ••••••••••••. * ••••••••••••• -:

A GRANDESA DO BRASIL
Depende da instrução de seus ri

lhos.. Fazei com que todas as pes
soas amalfabetas frequentem um

CU:I'SO noturno e tereis contribuido
pana o progresso do Brasil. Escola

Industrial ou Loja Maçonica.

"Quem extrarlar o. lnattlb:ar •

certificado de alistamento p..-nr
..lta ele 10 a 50 era.zeiroa. oatr.e
li. Incorrer' ela aa.lta ie 28 a 1M
crwzelres afl_ele que extraviar ..
lllutilUar o Certificado 411. �

,
'

"sta",
(ArL 1%1 4Ia � i.ft 8o"le� ....

lar).

f
Reclamem

;mSdiata-1mente qualquer irre-
gularidade na entrega

.

de seus iornaes,

."�,, .....�_._._-".,---------

SNRS.
ASSINANTES

· . ;. " " " .

o Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados ° melhor pia

10
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,01»
mensais.

· '" . " " " ,. ..

Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, comprando ações da

Colégio Barriga-Verde.

SERRARIA DELAMBERT
FONES 1.199 e U79

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

O AM�RICA TOMBOU FRENTE
AO CAMPEÃO DE MAFRA

1
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Cadastro Social do «O Estado»
Pedimoe ao. aouo. diaüntOll leitor.., o� .. preeJlcher •

� abaixo • remete-lo 'DOUIi Redaçlo III." CIOIDPletanDol
.-to .antea. o JlOMO 1IIO"fO 'Ca4utí'o .....

•_ � _.·.t ,
.

� .

� (a) .. � •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o.� ••••••••••••••••

•r� ()Q <::ar.., 1
,

••••••••

tIJa!'.., do Pai (mie) _ •••••••• 4 .

........................................... - .. � ......•.......•••••••••

Acradeceriamo.. tlmb.6nt..� .a. Dotlc1u ..........
__toa. oa.tru, ... JIUU._ ou ... ..-ou mm.u.

DR. MARIO WENDHAUSRN

Clínica médica de adulto.
e crianças

Consultório -. Trajano, 29
Tele!. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

Fel ipe Schmidt n. 38
Tel. 812

DI. A.SANTAELLA
,..,lomado Dela Faculdade Na

de Meú1clna da UlIliy...ldao
BrIUIU). Médico por coneue
lerv1ço Nâ'clonal de Doa·

.. _ataiL 'Ex interno dia santa

.. de ll1Ierlc6rd1a, 'e HOQItaI
� do Rio 'tia capital ...

dera!
-....0.& JUDIC� - DO:mJç.u

lD1R\T.OS8
- DIUalt61rlo: Ed1tfc1o Amfi'III

NETO
- lha hl1pe Schm1dt. COUul1Ul

Da 15 t. 18 llOru -

Re.ideqeia:
Largo Benjamin Con8tant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
....ueou elo Hospital de 0Bl'14a4.

de Flor1anópolis.
AllSi.lri;ente da Maternidade

�O... UEDICA - DISTO:a-

1d0ll DA GESTAQAO B DO
PARTO

1IIIl'IGI... '1011' OrgAos mternos, _
.

��Ilte do coraçAo
-...uou da tir01de e demall

Sllndulas ínternas '>

NIIIilIcn&APIA - ELEC'l111.0CA"

$G4iMil&AJl'U. - ME11AJiOLIIIMO

BASAL

.swrJlllltaul diAriamente CIsa III l:;

18 horas

i!II>_" Chamad08 '" l1uall/jU1!2
� inclU81ve durante a nOite.

�TO!I.IO: Rua V1tor Metr.

lell, 18. Pene '1oa.

,lI.lIIIII»Dou.: A v e n 1 d a Tram·

powsll:1. 112. Pone '1N

l� ti. •. S. CAVALCANTI
I!Il!a1ca exclusivamente de cr1.a1vU
_. 1!Ialdtilll:l Marlnha, li

Telefone M. 7U

V. S. quer o prügresso da
Jl()s�a Juventude� Dê-lhe Ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver
de".

.'ft, !lAVA! LACEIDA
__ �-cll1I!r1rica d. Olh09
- ewndoI. NarJs - Gua'anta.

: PIUClriç&o de lente. d.
Clontoto,

ReiJ:'liciou sua clinico
Conaultorio: Felipe Schm idt 8

Da. 10 ã. 12 h•. e das
14 à. 18 hora.

TELEFONE 1418

Dl. ROLDÃO CONSOM.
.Q.v:aGlA GlOBAL - ALTA Uh
ilVJl&GIA. - IlOLJl:8TIA.A DJI ....
•••• SMORAS -DPABTOB .•.

�o pela Facuk!aúe "'lO .H.0flI:'
8IllU da Unrrerstdace de Sio

&'atdo, onde tol assistente por �a
� _oa do Serviço C1n1r«ico ..

Prof. .Al1plo Correja Neto
iiIII'1Irc1a do estõmego e yta. ....
4IInI, 1nte8tln08 delgado e CZ'OUD,
W'6l4e, rins, pr6stata, bUJp.

M4Iiro, ovaria. • trompu. Var�
... Wckoceloe, var1llle. • hwu

CONSULT.AS:
.... b

..
1I horas, l Rua r8l90

1IaIm1ic1t, 21 ('lUtOI da c.... r..
raiso). Te!. Uí98.

IiPRilDIINCIA.: Rua EBt<!v.. oi.
.alor. 178; Tel. M 7M

DIt NEWTON D'AVILA
�.. - 'Vlu Urln&r1u -
D-.u doe l:ntestlnoa, �to •
_ - Hemorroidall. Trat.alJleao

W 4a conte amebiana.
i"!s1o�ap1a - Illtra yer,meJ.bQ,
Con8ulta: Vitor Meireles, ::&8.

llàlll4e diarIamente la ll,ao Q.
!\, 1'1 tarde, du 16' hll. em <11ant.

Buk'I: VidJal Ramoa, M.
rOlllO 10&7

DI. LINS NEVES
Hol�IIUa8 de senhora

c-.uIt6r1o - Rua João Pinto L ,
- Sobrado - Teletone 1..(61

�inc1ll - Rua Sete de Setembro
- (1:<!Wlclo I. A. P. da E8tlft)

Telefone M. 8M

II. PAULO FONTES
Cl.tnloo e operador

�t6do: Rua' Vitor M� li
Telefone: 1 . .r0.5

� das lO lrI12 e du 1-1 .. 1.
@ea1dbc1a: Rua Blumenau. U

Telefone: 1._

TEUS FILHOS
aplaudirão te. ,eato,

qaando souberem q.e cola·
boraste pró Restabeledmoa
to da Saade do LáJar••

FARMACIA ESPERANÇA
do F.rma�utleo :NILO LAUS
Hoje e amanhA ..ri a na �referüla

Dr.... aaeloAai. e _raq_l.... - BeBleopitiaa - ,._m.
.arl.. - "nq•• ti. 1tonaehL

Garaate-... oata .burrA.da .. rec:elt.áI1e .,tlle..

500,00 O

Casas Pré-fabrica,das
Desde CR$ 3'00,00 a CR$

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44

Distnrbios e mortes I

j
Da Terra Santa '

Jerusalém,
.

(U. P.) - Tres ára- j
bes num caminhão roubado exérci- j

to foram mortos a tiros por judeus
que ocupavam carro blindado per-

to Beercheba sul palestina. Outro

árabe foi morto uma sentinela quan

do tentava penetrar acampamento
militar na mesma região. Judeu foi

assassinado em Tel Aviv. Número

não oficial de mortos Terra Santa

eleva-se agora novecentos e oiten-

ta e cinco.

Aten"a"o O proprietario
\I

-
da Sapataria

O RAPIDO à Rua João Pirrto,
avia0 ao. leu. fregue.e. e amigo.
lJue mudou-se' para a me.ma rua,

�nexo à Tinturaria Guarar.y, on

de e.pera a preterencia que' tCildo.

.empre lhe dilpen.aram,
................

Comercio com
a Anstria
Innsbruck (U. P.) - A impren-

sa austriaca regista com satisfação
a: criação de uma Camara de Co

mércio Austro-Brasileiro em S. Pau

lo, com o -objetivo de restabelecer e

intensificar as relações comerciais

entre firmas austriacas e os expor

tadores brasileiros.
.

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

QUARTO
PRECISA-SE

Funcionário do Ministério
da Aeronáutica, recenterrlente
trar.sferido do Rio, procura
um quarto mobiliado em

casa d� família, de preferên
cia no centro da cidade ou

proximidades.
Apresen'ta referências.
Cartas para L. FONTES.

Av. Ma.utO Ramos ii 200,

Heroi turco
.

ANKARA, _, (U. P.) - Faleceu
esta tarde o general Kazin Rara-.
bechir, presidente da assembléi:l
na cional da Turquia e heroi dfl
primeira guerra mundial.

Exploração do
petroleo
Rio, ' (A. N.) Anuncia-se

próximos dias govêrno· enviará
congresso mensagem ·com .ante pro
jeto elruborwdo pela comissão in
vestigadora exploração p'etroleo.
. . .. ..

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI Rádios R. C. A
Victori Válvula. '/e Di.coa.
Rua Conselheiro Mafra

1�,�lflgf'ama REI � Ise,-� Plor-ian Ópolis

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chap�os

competente "!" Servi�o rapido e garantido ..

{�OMPANHIA ·WANÇA DA BillloO
'_dt.d. 6lIII 1171 _. 16fJo: I Ao I J;
m(TIiIJfDIOll\ • ......JlMPo..n.

Cifr.. do BalaDCO d. 1944:

.... _ "...... Cll'lfil .. " .. "................ D. lCau. '- ..

-.n � Il •••• e ••
·

•••••• _ •• o •••••••••••

Profissiona.

CAPITAL E RESERVAS
Respoolabilidade,
Recete
Ativo

Cr. 80.900.606.30
Cr$ 5,978;401;755.97
• 67.053.245,30
• 142.176.603,80

SiDÍltrol pagoa Dali CiltilDo. I\) ena.

Relponlabilidadel
98.687.816,30 .

• 76.736,401.306,20

Díretores:
Dr. Pamphilo d'Utra' Freire de CarvRlbo.

.

Dr: FraDcisco
de Sá, .Anisio Mallorra, � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.e Abreu.

LIRA TENIS CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3

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

,

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

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.
V'J'oh.._-_-_- _-_- -_._._ - -.- -

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

. Universidade para
em Perugla

Extrangeíros
[Itália]

Leva-se ao conhecimento dos interessados, que no Consulado (J'J
ral da Italia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare
chal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programas
dos cursos que serão desenvolvidos pela

'

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:
de 10 de Abril a 30 de junho
d,e 10 de julho a 30 de Setembro
de 10 de 'Outubro a 23 de Dezembro.

1112 de Agosto)) I
A V I S O

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

seus associados, que as 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.

A DIRETORIA

Se rico� quereis ficar
De modo facil e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

VaI'orize o seu dinheiro, ins,
cl'evendo-se no quadro socia.
dos componentes do Colégi(
Barriga-Verde.

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de ti'ansporte co.]eLivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Tocias às 5a. feiras às 6 horas da.

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

Praça 15 de novembro, �4 - Florianópolis - Fone 1.431.

Fabricante e distribuidores das afamadas,":con.
fecçõea'�·DISTINTA- e RIVET,�'Pollue um gran.
de lortlmento1_ d. aasemira8�, Jrllcadol.' brln.
bani" e bal'atol.' a�godõel,1morinl e' aw-Iamentol
pal'a alfaiatei. !que :recebe" 'diretamente da.

eA CAPITAL- ahama a'�atellgaol ,.da. !Snr.�,\ _.,;()omerol••te••do Intel'lol' no .entlda de:lh• .fa.enm 'ima

efetuarem lua.r aampl'a.' MATRIZf�.m Tlol'Ian6pallli :I FILIAIS em' JBhlmenau,"?r.�Laiel.
.

vl.ita ante.' 'de
Mm _u ..=- aa.."

1
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'lo,'anóDOnS. 29 ,1e Janeiro

Funcionarios exploradores
Washington, 28 (U. P.) - Um sem,l.dor, um embaixador e o r-ecém

nomeado diretor assistente do orçamento norte-americano, foram rela

clonados pelo Departamento de Estado, hoje, como sspeculadores em

mercadorias ido Mercado Nacional, desde os. primeiros dias de janeiro
de 1946. O Departamento de Agricultura publicou uma nova lista de

especuladores, depois de ter o Departamento anune tado a suspensão ele

três ele seus própr-ios .íuncíonár-ios, por crime do especulação, estando

investigando acerca de 20 outros.

103 .Eletrtíicaçãe de
Atenas, 28 (U. P.) -:-- O Ministro

v' ia ferre aela Guerra anuncia que os guerrí-: J

1heiros perderam 183 homens
-

mor

tos e tiveram 17 feridos, durante as

lutas recentes em torno do Monte

Piéria, ao nordeste de Salonica,

Quatro guerrilheiros e um búlgaro,
espião, foram executados ontem.

São Paulo, 28 '(A. N.) - Falando

à reportagem o ministro da Viação,
sr. Clóvis Pestana, declarou que até

1250 estará terminada a eletrifica

ção da estrada de ferro Santos-Jun

diai. '

�i8itará O Maranhão

TurisIno

São Luiz, 28 (A. N.) - Na reunião

Teatro do
Estudanle

LEVANTAMENTO DO ESTOQUE DE FARINHA

(De A. Abreu -:- Distribuido pela Diretoria de Econômia e Assis
tência ao Cooperativismo),

Há providências no setor da administração pública que devem ser

nmedíatas, traduzindo a sua efetivação, o alto g-rau de interesse e im

portãncia que lhes dá o' poder público. Nos dias correntes, quando o

Govêrno sentiu-se na necessidade de lesgilar e criar um organismo
que pusesse fim e barreira á exploraçjo do homem pelo homem. no

domínio do abastecimento, eis que surgem a caminhada proveitosa
dêstes orgã-os, momentos 'em que a ação se deve manifestar com toda '1

veemência e até com intransigência, Não raros são os que ludibriam,
os que enganam, os que desfazem a bonânça social para se locunleta-
'rem, na �rremetida !lmbi.ciosa de tudo possuirem e consseguirem. Russos .rell-dosO apos-guerra, tao violento ,e quasi tão mortífero como aquela,
trouxe, para todos os povos, momentos de desassocego e penúria. Aqui
e ali, 'em todos os quadrantes do universo se rarefizeram as riquezas. como refensdrenadas' que foram para a bocarra sinistra do, confrito imenso. ,

Naturalmete por conseguinte que, mesmo longe do teatro da luta, New York, 28 (U. P.) - O Chile
(JS povoo americanos sofressem com os europeus, africanos e ásíos, está retendo cerca de 20 cidadãos
as mesmas vicissitudes. as mesmas carências, necessidades iguais e

idênticas. A carnificina. colheu a todos, e quando terminada, deixou russos em seu território, a titulo de

em Lodos uma herança trágica que ainda hoje se manifesta, como :-t refens devido ao fato de não ter a

querer perpetuar-se no tempo e no, espaço. ,União Soviética permitido a espô-
O surgimento e a prática do controle de preços para terminar, sa russa do filho dum ex-ministro

de um lado com o abuso dos preços escorchantes dos gêneros de pri-
meira necessidade, e para garantir. de outro, a' continuidade dos for- chileno em Moscou, deixar a Rús

necimentos ímpreseindiveis á mantença das populações, foi medida sia
'

ao que se anunciou hoje, aqui,

operante e única que se impôs aos Govêrnos de todo mundo. Mesmo nos circulos da ONU.
nos Estados Unidos, a nação econômica por excelência e o potencial
mais arrasador de que já tivevan I notícias as �áginas ela história, aque
de contrôle se executou com a l"j0sa que oaracterisa a grande' demo
cracia do norte. E, note-se, qUE' I; naís "Yankee" não sofreu, como nós

e as d:emais nações americanas, 11m desequi libr io financeiro e econô

mico. Enquanto lá os preços variaram numa escala relativamente pe-.

queria o nosso índice de crescimenlo de preço atingiu, em muitos ar

tigos, 100% e mais. Nada obstante, lá, o controle se impôs e efetive.
O Estado, que existe em função do povo, a quem deve servir como

entidade máxima d'€< garantias, direitos e responsahilidades, não se

podia alheiar como, não se alheiou aos anseios da maio-ria ela popula
ção, que é constituída por uma classe média, vivendo de salários e

vencimentos escalonados, ainda, no período de pré-guerra. As gentes
desejavam e queriam que o seu trabalho lhes bastasse a uma exis
tência digna, isto é, que os seus proventos se transformassem num

número de utilidades suficientes á alimentação e vestuário aos aluo

guéis e despesas imprevistas.
'

O comercíalismo ambicioso, a larga procura, a racil colocação,
os prêços aâucinantes de todo e qualquer gênero nos mercados estran- P le te

,

geiros chamavam os menos patriotas ao rumo da exploração do bra- O I leH cearense
sileiro, 'em favor único e exclusivo de sí próprios, dos seus bolsos r

das suas comodidades.
Mas, felizmente, o Estado não era delegação deles. Por isso aque

las providências que se reclamavam e exigiam puderam ser prati
cadas. No dia presente, a fórmula de defesa dos interesses populacio
nais está consagrada nas Comissões de Preços, quer de ambito nacio

nal, estadual ou municipal.. O trabalho que elas desempenham, abs
traídas todas as críticas negativas e todo ineonf'ormismo, é daqueles
que valem mérito 'e consagram. á benemerência pública os que u exe-

cutam. .

Subsidiária da Comissão Central de Preços, a Comissão Esta
dual de Preços, que tem na presidência homem da têmpera de Leober

-to Leal ·e mem?ros da envergadur� de um' Carlos Gomes, para não
Cltar todos, esta fadada, por que nao lhe faltam nem ânimo 'nem co

ragem, nem 'elementos, a debelar a nefata crise maqUillad� por .ne

fastos ·exploradores.
De tudo- v,em cogitando a Comissão de Pr,eços. As suas atividaues

ras.

at�stam-lhe uma larga dose ele compreenção das necessidades e de.
No dia 2 de Fevereiro, ás 9,00 horas, realizar-.<;e-á Missa solene e

seJas coletJvos,
ás 17,00 horas a festiva procissão marítima:

Ainda ago�a,_ para satisfazer um pedido de inf'ormaçãio, que lhe

m�nd.a a ComIssao Gentral de Preç.os, respeito ao abastecimento do
DIstrIto Fed.eral e do resto do, Brasil, com a farinha de mandioca de
SaJ?ta Catarma, tratou a Presidência da Comissão dE) Preços d:e canse ..

g�llr os elemen�os que .lhe bastassem a fornecer ao Rio a v,el'dade
,sobre .o comérclü da farmha de mandioca.

.

Não lhe er::m sufici·êntes os dados estatísticos, muitas v,ezes mu

n!pul.ados 1201' .mforJ?antes despro'vidos de critério· moral. Vai dai e

dmglr-s,e a I?l,retona d�.�co.nômia e Assistência ao Cooperativismo
para .que cobrIsse as defICIencIas dos dados que tinha em mão. A esta,
o maIS ac�rtad� apresentou-se oomo um inqUérito' feito "in l'oco" peios
seu� funCIonárIOS. Tambem, asslm, o entendeu a Comissão Estadual
de Preços.

.

E, já, hoje está em vias de (}Oclusão aquela pesquiza. O levanla

m:ento d? est�que de farJn�a de m�n�i!o'�a do sul catarinense Bnqua
dr a a I?Iretona de lpconomIa e, AssIstenCIa 310 Cooperativismo no rol
das ,entIdades que vem compa,rtIlhando, com o pessoal e inf.ormaç,ôes
nos trabalhos enoetadlo,s pela Comissão de Preços.

'

O ]evantamepto determinar� o custo do p-roduDo nas fontes de
produçao, as reservas, que dele amda existem, as possibilidades I]e
e?c_gamento .e a maneIra melhor e mais acertada sôbre que se condu
Z1rao, respeIto aquel,e gênero, as pno'vidências da CEPo

O ,res:1itado gue .se o-�t�ve� com. est,a medida abrirá caminho a

qu.e ou�ra�, com IguaIS e ldentlCas flI�a]Jdad�s, se efetivem clêsde que
.o mteresse � o_ hem ,estar das populaçoes aSSIm o exigiram. '

.

A GomIssa.Ü' Estadual de Preços, uma realidade catarinense nnr-'
tela as suas atItudes no rumo ex�lusiVlO' e único das decisões qU�

can-Itêm -os supremos destmos ,e anseIOS da gente barrigaverde.

Realidades Calarinenses

4Qoio à caúdidatura Morreram afogadõS
Sao Paulo, 28 (A. N.) - A Assem- New York 28 (U. P.) _ M' d

bl" L" I t'
"aiS e

ela egls a Iva aprovou a moção 250 pessoas morreram afogadas se-

apresentada pelo ?eputado SilVIO gundo se calcula aqui, quando um
Cunha BU'eno, apmando a candida- navio Japonês se chocou esta ma

tma, Oswaldo Aranha ao prêmio drugada com uma mina, perdida.
nobel de paz em 1948. perto de Pôrto de Uximado. !

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

ESPINHAS,. ETC.

No santuario
de Lourdes
Paris, 28 (U. P.) - Cerca de ....

1.500.000 peregrinos visitaram ri fa

moso santuário de Lourdes em 1947,
sendo que' 800.173 deles viajaram em

276 trens especiais. Esta ano, ao que',
se espera, dois milhões de fiéis acor

reram ao Santuário Milagroso.

Terezina, 28 (A. N.) - A maioria

da assembléia iniciou o processo de

"impeachment" contra o governa

dor Rocha Furtado.

havida no palácio do govêrno, foi
organizado o programa de recepção
ao Presidente da República no Ma

ranhão. O presidente Dutra deverá

chegar a esta capital a quinze de
, fevereir-o próximo.

Festa de N. S. dilS Navegantes
Tal como Il!O'S anos anteriores, í'eyestir-s·e-á de grande solenidade

em 1948 a festividade de Nossa Senhora dos Navegantes, cuja imagorn
quase secular é venerada na Igreja de São Sebastião, á Praia de Fora.

A Comissão organizadora da festivielade vem se esforçando par:1.
que, neste ano, a festa alcance o máximo esplendor. .

O tríduo prepaDaióri1o' niciar-se-á no próximo dia 30 ús 19,30 ho-

-------�-----------------------------------------
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Com a presença da Exma. 8ra_,
Da. Ruth Hoepcke da Silva, o 'I'ea-
: 1'0 do Estudante realizou na noite
de terça-feira, o seu segundo espe
táculo,
Foi encenada a comédia nA Mu-·

lher de meu tio ", em três atos s

Lendo os jovens artistas se desin-'
cumbido a contento ue seus papeis ..
Nãn só o traoatho de Wilson.

Pessoa e Nilson Gou lart, que já na- .

viam extreaelo na "A_ Virgem dos,
Láhios de Mel" mas' também das',
extreantes sr ita, 'I'erezrnha Wen
dhausen e o sr, Jane Godinho me

receu francos aplausos é elogiosas:
ref'erências da parte de quantos
assistiram á festa ar-tística.
As sritas. Judibh Wendhausen ec'

Ivele Gevaerd, também cxtreantes,
revelaram recursos que serão mui-·
lo ,bem aproveitados em ruturos

espetáculos,
Precisa agora, que tão bons ,e"

abnegados elementos persistam,
afim ele que o 'I'eatro do Estudan
te entre na segunda fase ele seus

compromissos sociais e penetre"
mais a .f'undo no teatro cultural.

qUJ deve ser dos sentidos para 0.,
espírito e o coração.

'

O áto de-variedades esteve ps- .

plênd ido, tanto a parte de bailados,
sob a direção 'do jovem e consa

grado pianista Mario MorHz, como
os numeros de musica do Con

junto Estudantil, oríentado pelo sr,

Osvaldo Mello Filho.
Os jovens artistas foram obse

quiados com rica e artista coroeít
le tie flores naturais, por parte da<
Exma. Sra. Da. Ruth H. ela Silva.

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen-«

to de seu filhinho!
. Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"

é urna caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

Material inflama'vel
Recife, 28 (A. N.) - Existem mais'

de 2 mil volumes armazenados no"

porto desta capital, contendo maté-

rias inflamáveis como pentes de' ce

lulóide, caixas de botões, filmes,
fosfores e outros objetos, constituin-
do'um perigo para a segurança dose"

armazens do porto, pois pode-se"
repetir um incêndio como o que se"

verificou no ano passado no ar

mazem oito.

Sabotagem
Hecife, 28 (A. N.) - Verificou-se,

sexta-feira última, grande incêndio

numa usina de açucar no município-"
de Ribeirão, neste Estado. Foram'

queimadas mais de setecentas tOM'

neladas de cana. Consta que !() in-·

cendio foi ateado por ato de sabo-·

tagem. No decorrer das diligênçias,
o delegado apurou que nm traha--'

lhador logo que o fogo se manif{'-s-'

tau r,ecusou-se a prestar auxílio

para extingui-lo. Há ainda outroSo·

indicias de que seriam os próprios-:;
trabalhadores que teriam provocadOr
O

.

incêndio.
Foi efetuada a prisão de varIaS,

suspeitos, os quais f'Oram ap-resen-·

tados ao delegado de Ordem Social�

e postos no xadrez.

O B h·'
Pô-rto Alegre, 28 (A. N.) - As'

Ca so org t '
empresas locais de turismo estão em;'

I demarches com o consul argentino,,,
São Paulo, 28 (A. N.) _ Está sen- no sentido de serem incluidos na"

do esperada com interesse a reu linha Pôrto Alegre, Montevidéu e

nião hoje, da sociedade' Rural Bra Buenos Ayr,es, as companhias ar

sileira. O ex-secretário da agricul- gentinas de navegação de vapores

tura Alkinda Junqueira fará urna com acomodações para passageiros.
exposição de sua atividade naquele O serviço de cargas e passageiros.
cargo, devendo haver pronuncia- para o Prata, cresce e tende a

mentos a respeito da nomeação do aumentar cad.a vez mais, porém não>

sr. Hugo Borgui para a >Secretaria' há 'serviço mixtb de passageiros e."

da Agricultura. I carga por via' maritim,a.

FRECHANDO •••

Afinal tudo vai bem! Politicamente as novidades são de

menor imrportância, E se Ia donna é mobile, o Minas Gerais já
partiu! O Avaí jogará hoje com o Paula Ramos! A coalizão'

esportirva é um fato! O carnaval aproxima-se! Se tristezas pa

gassem dívidas, êste mundo era o melhor dós mundos,
Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


