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Rio, 5 (A. N.) - A crise politica
na Paraidia avança. O P·SD acusa o

governador Oswaldo 'I'rigueu'o de
cruzar os braços diante das víotén
'cias praticadas por seus correhgro
nários no interior contra elemen
tos pessedistas.. além de demissões
e remoções ele. tuncíonár íos parti
dários do PlSD. Ao que .se diz a ati
tude do governador é motivada pe
Ia ala Argemiro Figueiredo, íncon
cil iável oom o PSD e que dispõe
de minoria na assembléia estadual.
Doutr-o lado tem rracassado a te
tativa de- entendimentos entre a ala
José Américo e o PSD, o que mo

dif'ioar ia a situação na assemnleía

estadual, ficando, então, a ala Ar
gemiro Figueiredo com maioria. U

Governador Oswaldo 'I'rrgueíro não
vê com ,bons olhos essa politica.

Rio, 5 (A. N.) - Chegou, prece
d.ente de Paraiba, o sr. José Mário

Pôrto secretário do interior cuja
viagem é relacionada á situação po

litica local. O secretário paraibano
avistou-se com os lideres udenistas,
tendo demorada conferência com o

.sr. José Américo. Sabe-se que o

'presidente da U. D. N. viajará para
Paraiha na segunda quinzena do
mês oorrente, seguindo em compa
nhia do senador Verguiosa Wan

derley.

.Santa Catarina ao

Catarinense
De

Proíbídcs filmes
.

americanosos

Cardeal

Estado".

fazCrltíce mas
L-GNDrR,ES, 5 (U. P.) - Um traíado de amizade e assistência mutua

não faz ••• foi assinado hoje entre a União ISoyiética ·e a Rumania, segundo ínror-

Londres, 5 (U. P.) _ O Delegado mau esla manhã a rádio de Moscou. A delegação rumena chefiada. pelo
soviético disse que os baixos pa- 10 ministro Petru Groza e madame Ana Pauker, ministro do exterior,
drões de vida nos países sem go- chegou a Moscou na segunda feira última, ·e deram imediatamente 101-

vêrno próprio. se deviam ao fato cio ás negociações com o mínístro do exterior soviético, Molotov, Em
de o gnvêrno ser feito por proces-
sos coloniais sob o controle de pó- acréscírno ao pacto com a Rurnan ia a União ISoviética já concluiu tra-

tências metropolítanas, atacando ta-dos de amizade e assistência mutua com a 'I'checoslovaquia, Hungria,
assim, por insinuação, as retaçõee Polônia e ·Jugosléwia.
econômicas existentes na' comum- _

dade brit.ânica. Entretanto na co

munidade britânica tais relações se
fundamenlam em liberdade e na

vanLa,gem recíproca. Na .

Europa
central, porém a situação é dIver
sa. Lá n povo dos paü:es mais fra
cos está indefeso contra a explora
ção econômica por parte ela lvussia
Soviéti·ca, explora.çãô f·eita através
de a.côrd-o·s· comemiais --ne·gociad08
em ba·ses desiguais por consórcio:
comerciais interna·cionais, contra"
lados por Moscou. A poIltica sovié
tÍoCa de eXiclusividade econômica
proi·be nwqueles países a aceitaçar
Delas mesmos de auxílio 'do oci
dente.

BU.DAPiEST, 5 (U. P.) - O Ministro do Interior, Lazlo Rajk, de

f'ilia.ção comunista, anunciou a proinição da passagem, nas telas de to

do o país, de filmes em que figurem 'como estrelas Clark Gable, Ginger
Rogers, Baebára Stanwyck . .Q jornal comunista ".Szatbadsag" afirma que
eles foram punidos por pertencerem ao "comité americano república
no que pretende expulsar os esquerdistas de Hollywood e' impedir a

produção de í'ilmes democrãtícos". Já foram expulsos dos cinemas hun

garo os astros Adolphe Menjon, Allan Jones, George Murphy, Robert

Montgomery, Horb�rt Taylor, Gary Cooper.

o bloco ocidental da Europa
BRUXELAS, 5 (U. P.) - As conversações díplométicas com res

peito a unif'icação das nações ocidentais da Europa, começarão hoje em

Bruxelos, depois de ter chegado, esta manhã, o ministro de Estado da

Inglaterra, 'Hectar MClNeil. O ministro britânico deverá con;r.ereooiàr ho
je com o primeiro ministro da. Bélgica, Paul Henri Spaak, e também

com os ministros do Exterior da Holanda e Luxemburgo. Provavel
mente McNeil vai exp licar os detalhes das propostas fl-anco-britânicas
de unificação da Europa ocidental.

Exonerado o sr. Alarico Bezerra
RlE.QIFE, 5 (A. N.) - o Governador reuniu-se dueanbe três horas

com seu secretariado e vários deputados pessedistas, deliberando soli
citar ao sr. Alarico Bezerra, secretário da Segurança Pública, desauto
rizasse a entrevista publicada ontem pelo "O Globo ", do Rio. Foi esco
Ih ido para emissário o deputado Oswa.ldo Lima. O sr. Alarico Bezerra,
entretanto, conf'irrnou a entrevista e recusou a retirá-la, sendo então
avisado que ser-ia demitido. Inicialmente o sr. Alarico discordou, porém
acabou passando o cargo para o delegado da capital.

e
'

Russia alianças

°RiO��rAD�VaL�!!}I��! EIXO Minas
a atrair gen te d·e toda a parte. Es-

A V·ls·lla de Peruo ao Bras·11 t��isSt��d� ��greJ�dâ� C���T6,a�of��
. '. a.�eri(mo "Alr.gentina" ora em Bue-

.

. '.' nog' Aires e eleverá C/hega raqui até
BUE<NíOS ATIRES 5 (U. P.) _ Círoulos ofi-eiais afirmt,m não sabe-

sábado. V'árois c.a:Qitalistas parti-
.

'

I gue8es :amhém V1rao ao RlO aSSIS-
rem nada a respeIto da notícia da visita do genera.l Peron ao Rio.d·e tir o l'eina:do ele Momo .

•bneiro. Os observadores enlretanto prestam atenção ao regresso do Rio, 5 (A. N.) - A Praça onze já
embaixador argentino na capital do Brasil, Itgando um f.ato ao outro.! está com. as de'corações para o car

Afirmo-se nos cír.culos chegados á Chancelaria que a vinda do embai- n�val 'guase pron tas. Essas decora-
,

' .
,_ . . çoes sao 'bome·nag·ens aos grandes.DOI Juan .cook-e sem duvlda estara relaclO.nacI.a com o convlte feIto pe- nomes do samba já í'alecidos. Na

10 presidente Gaspar Dutra para a visita do primeiro mandatário da na- Avenida >Rio Branco estão sendo
ção porten'ha. O emfbaixador Ciro de Flreitas Va-l.e declarou aos jornalis- er.guidos eoretos na faixa �

centra'

tas ''.crue a visita de Pero'n será bem receJ:lida no Br.Qlsil" mas que na.da estando ·amda em prepar? grandes
, arcos decorados na prmc1pal arte-

ria da. cidade.

Queriazn d e p o r O governador
Rio, 5 (A. N.) - O senador Ge- sintomas a que até então não dei eleições. Estão desarvorados pelo

.orgino Avelino recebeu boje o se- importancia, determinei uma aca- modo com que vimos conduzindo
guinte telegrama do governador do reação e-ntre senhoras e soldados o Estado. Dentro de um ambiente
Rio Grande do Norte José Varela: verificando estar realmente plane- de perfeita ordem, r+belecido
- "Comunico ao prezado amigo jada a pertubação da ordem. que foi o regime de moralidade,

(IUe sabado um funcionário da Pre- Os ultimas depoimentos indicam pensam perturbar o ritmo da nossa

feitura revelou ter ouvido de senho- que se visa, antes de tudo a desmo- vida administrativa e politica.
ras casadas com oficiais e inferk- ralização do governo e a minha de- Penso que devemos denunciar á
res da Policia, comentários a respei- .posição ou a minha morte 'em caso Nação o intuito dos nossos inimigos.
to dum movimento marcado para de resistência, E ele notar que tudo tenha coincidi-
aquele dia para deposição do go- Estão implicados alguns civis f do com a chegada a esta capital do
vernador. elementos da policia. Prosseguem deputado José Augusto, autor da

. ÁS primeiras noticias não em- as inquirições. Estamos vendo, do velha intentona de deposição do
prestei '0 maior credito, supondo que são capazes os nossos adv�l'- interventor Mário Camara.
tratar-se de boatos. Em face, po- sários não conformados com a der- Sabe como fomos generosos com

rem, da insistência de amigos e dos rota que lhes infligimos nas ultimas os adversários até mesmo com .os
nossos inimigos da Policia Militar,
gesto evidentemente mal interpre
tado.

Telegrafei a respeito ao. presiden
te da Hepublica e ao ministro da

Justiça, encarecendo lhes serem os

fatos de pleno couhecímento do mi

nistro da Guerra.
Podem todos os companheiros de

bancada confiar na serenidade da
nossa atitude, assim com9 no firme

desejo de reprimir os absurdos e as

insidias dos adversários. Abraços,
- (a.) José Varela. governador doFoi assim que, sem indeviãa in

timidade, mas com, afetuoso respci
to, sempre vos trataram os catari.
nenses. :e ainda assim que desejam
V'OS fale agora, para vos dizer, em

rápidas palavras, que por iniciativa
de Edmundo da Luz Pinto vos man

da a ·n'ossa terra, ufana e feliz, esta.

linda imagem da sua grande pa
droeira, reprodução fiel daquela
outra perante a qual fostes ordena
do sacerdote e sagrado bispo.
Entregue em data memorável da

vossa vida sacerdotal, ela vos dirá
ao coração que os catai-inenses

acompanham de suas preces e de
seus votos a vossa ascenção e, a vos

sa devotada, intrépida e índormída

ação apostolar. determinação, àquela inexcedível
Confiou-vos a predestinação divi- tenacid.ade no querer, àquela alta e

na 'O Cardinalato, numa hora con- clara compreensão das responsabi
fusa e torturada do mundo e em lidades, que sempre assinalaram a

que só a justiça social, inspirada na vossa esp.Iendida atividade eclesiás'
fé e praticada nos moldes da sábia tica.
doutrina da Igreja, poderá levar às Nem por que de nós esperada es�a
massas sobressaltadas a tranquili- obra, menos agradável nós é a emo

dade indispensável ao seu bem es- ção de ressaltá-la e aplaudi-la, em

tal' e à sua felicidad.e. nome da terra amada, que por in-
A obra social que silenciosamen- termédio de sua gloriosa padroeira

te vindes realizando é por isso mes- exora a Deus Noss'O Senbor que
mo obra profundamente cristã e continue a abençoar o nosso Emi.
corresponde àquela capacidade de I nentissimo Cardeal.

Na solenidade da entrega (la ima
gem de Santa Catarina a S. Emi
nência D. Jaime, Cardeal Câmara,
'O sr. Nerêu Ramos, ilustre Vice
Presidente da República, proferia
as seguintes palavras:
D. Jaime,

'fi3'be a respeüo.

A

Não ha
...

cnse no p_ S. r.
RIO, 5 (A. N.) - Falando oá reportagem o senador Vitorino Freire

conI'irmoru o 31côrdo s,egundo o ,qual o governador do ,Maranhão renun

ciaria para dar lugar ao sr. Saturnino Bele, vi·ce gov.eI1l1ador do Es.ta

do. Desmentiu que tivesse rompido com o sr. Saturnino ,e acrescent.ou

lião ha ,6rise no seio do P. S. T.

Reina no Piauícalma
RIO, 5 (A. N.) - Um tel·egrama enviado ao sr. José Américo pe.IO

governador do Piaui informa re.inar a mais completa ordom no Estado.

r. pede para comunica.r ao General Dutra que êJ.e e seus ami,gos está!)

empeIllhados no bom êxito 'do aoôrdo n3lcionol e estadual.

- Guiaz São Paulo-

R,IO 5 (A. N. )- .o Governador de Goi,áz. ·que ora se encontra em

São Pal.:lo tendo ,conferenciado ,com o sr. Ademar ele Barros, avistar-·

se-á a vin.te 'cill'oo· @u vinte s,eis do corrente na -ei.dade de Uberaba, com

c ,governador Milton Campos, emprestando-se grande impoI'tância a

esses e:n-contros. Ao que se informa o OIbj,etivo é o estalbele'Ci.mento de·

um v·e,rdadeiro eixo entre 'São 'Paulo, Goiaz e Minas Gerais.
-

Prisão de 300 exaltados
BüMIBAII.M, 5 (U. P.) - A Polícia indú efetuou na manhã de hoj;e'

a prisã-o de trezenlos membros da organização "IRas,h-triya Swayam Se

w3k 'Sangh" composta ele YOlllnlários indus militantes, logo após ter a

mesma sido declarada ilrgal pelo goyôrno da Tndia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iufurmaenes uteis Realidades Calarinenses
,

(De A. AJ3Jt,EU. - Dístrfbuido pela Diretor-ia de Eco-
nomia e Assistência ao Cooperativismo). A Diretoria do Clube 15 de Ou--

Quem quer Que atende á evolução dos sistemas económíco-sociais, tubro 'pede-nos a publicação do se
dos meados do século 19 até os dias correntes, chegará á conclusão de guinte aviso:
que, neste período de tempo, leve lugar a metamorfose maior no ãm- O CLUBE 15 DE OUTUBRO rea-:
bíto das relações ihumanas.

Iizará, em sua séde social, festas ..

Em verdade, tudo quanto representa conquista por meios pacífi- carnavalescas, com inicio ás 20 ho-
cos ou revolucionários, iniciou-se ou eclodiu e tornou foros de reanda-

ras nos dias 7, 8 e 10. Dia 9 vespe-:de, neste último centenar de anos:
ral infantil das 15 horas às 19 ho

Foi, na Alemanha a doutrina de Marx e Engels, cujo apogeu e prá- raso
í.ica deí'initiva seria objeto de uma experiência colossal nas estépes rUS- As mesas podem ser reservadas
sas, Os resultados desta tentativa .ainda não podem ser apreciados com

na secretaria do Clube, ao prece-- JoinlVile .

f
_

I t
.

f'clareza, de vez que as !D, ormaçoes e os e emen .os varram con orme a de Cr$ 60,00 para as 3 noites .. Para;'Auto-Víaçâo Catarinense - CuritRJa c61' política e o ânimo de quem transmite. Pode-se, com segurança, afir- o baile infantil não haverá reserva-- R���f:ia Sul-Brasil _ põrto Alegre mar que o experimento custou sangue, rudna, desespero, traições, exílios, de mesas. ''5'
- 3 horas. depedrações, <câmaras de tortura, morte violenta, .

extermínio de popu- Distribuição de convites. A todos"Rapido Sul-Brastfeír-o - J<llnvile -

L h if'í
.

ás 5 e 14 horas, lações inteiras. Um resultado concreto que custe aman os sacri lCIOS
os sócios quites com a tesonrariaeTERÇA-FEiRA e represente atrocidades desse gênero, não tem o direito de se mostrar ate' o' mês de tevereíro, será distri-Auto-víacão Catarínense - Pôrto Ale·

gre -- 6 horas. I
como um oIbjetivo co límado, como um fim totalmente atingido.' buido um convite. A apresentação,

_ A�.tg-o��ã'o Catarinense - CuMttba
Na mesma época em que o marxismo surgia para o mundo como dêste será obrigatória no ato da'!Auto-Víação Catar.inense JoinvUe uma doutrina de conquista pela força e pela vi o lêncía, a Inglaterra, entrada, sem o qual, o sócio nãe-- 6 horas.

'

. o

I
.

I'Auto-Víaçâo Cata'l'ineDSli .Tubarão através um grupo de .quarenía cídadâos ensaiava a forrou a mars a V1- poderá tomar parte nos festejos. A
- 6 horas. çareira e mais humana de r-eforma, social. Diretoria pede aos senhores asso-:Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas. É de convir-se que a guerr-a e o sangue aguçam as sensibilidades, ciados não se fazerem acompanhar-
e ��)1:�;as. Glória - I..agun!" - �'h norteando-as no rum9 da destruição e da consecução do fim a alcar:ç�r, .de pessoas extranhas ao quadro so-:
Expresso Brusquense - Brusque - sejam quais forem os obstáculos a vencer. Uma tese que encarna prrn- cial, de menores de 14 anos.16 horas.

:rAuto-Viação Haja! - Itaja! - 15 bo- cípios dêste gênero pode ter aceitação em alguns meios. Mas, a huma- 'Para melhor atender a pedidos •

raruPido Sul BrasiletI'o _ Jomvile _ às nidade repelirá com energia os' proséütos, desta filosoJia que desconl1e- de pessoas amigas de sócios ou pes-:
'

,5 e 14 horas. ce o homem espiritual, para ver unicamente o ser biológico, produto' soas que estejam em transito, 'por'Auto,yia<;ã�U� ciM'itiba í'ísico da natureza, sem qualquer ligação com o praeternatural. esta capital, a Diretoria pôs a sua-
- '5 horas.

.
.

Jcínvíle .�';Q Cooperativismo, doutrina socialista, nasceu para sanar uma .de- disposição, ingressos mediante @.,Auto-Vl'ação CMaTiinense J."

- 6 horas. ficiêncí a no organismo social, preenchendo a lacuna que os séculos ti- pagamento de Cr$ 200,00 para as 3�
Atito-Viação Catacinense LagU'Il3 nham tornado sempre e sempre maior. festas, e de Cr$ 100,00 para uma.- 6,30 hores.

.

,",Ráprdo SW Brasüetro - Joi:nvHe - às O teor duplamente fundamental da tese cooperativista situou-a festa.
.

5 i:x:���'asão Cristovão _ Laguna ent.re as inovaçõe·s ,que nasüiam para l'es,Labeleccr ° equilíbrio ainda! A venda dos mesmos será efetua�'
7 horas. não atingido, das classes tO) padrõ-es sociais. ! da até às 20 horas dos dias, 7, 8 e;'Expresso Brusquense - Brusque

.

16 hora� A distinção entre a eULe e o p.ária reside no fato de áiquela serem: 10. Os interessados deverão' ser>
Auto·V!açi>.o ltaja! - Itaja! - 15 ho-

transmitidos nlaiór soma de bens e a este designada, ás vezes, e quasi � apresentados por 2 sócios.raso
.

,Ex�o Brusquenseoi- Nova Trento
sempre po,r comi,seração, parcéla, ínfima com que satisfa�a as suas ne-I A DIRETORIA- R�'�á��'�l Brasil - PôrtD AlegTe cessidades mais elementares. Quer dizer, pertencer a uma classe nobre;

•........•- 3 hora.s.
ou alta é "ossuir rendimentos tais que possam conservar nas alturas o','

••... '

.••.
,. . . . . . . ..

Cl b
QUINTA·FEIRA lJ

L- T
·

AI�';:.�·�ar�o.r�tllTinense -' POrto seu. distinto possuidor. A diferenciação so�cjal ainda é uma distinção pori 1ra enlS u e'Auto·Viação Cataxinense CuT!tfua malDI' ou menor soma de nqueza.. I '

- 5 borall.
O lado econômico do cooperativismo vem dar a toçlos, em igualda- ,

_ A;��!�O Catarinense Jomvile
de de condições, i,guais possibilidades de mantença. O lado social, para-I OARNAVAL DE 1948

_ A��!�s':ão Catat'>lneooe - Tuibarão lélo ao econômiloo possirbilital'á o po.limento das .arest.a�, tr�nsformando Serão reali:l>ados por êste clube"
Auto-Viação -Catarinense - Lagrma a sociedade no or,ganismo ideal, onde todo,s 'se IdentIflcarao sem maIS

em sua ,séde social, nos dias 7, 9"- �es��o CristOlVão - Laguna - proeminências ou anfratuosidades.
. . . I e 10, respootivam-ente, 9'ábado. se-7 ��;-êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2 -o' coop.el'ativismo -é u.m a,conte�lmento nov? na vvda da humamda-: gunda 'e 1te;-ca-feira, grandiosos>.

e 7 }12 horas. de. Na épo,ca do seu surgImento fOI uma soluç�o para os males daque-
<, bailes à fantasia, com inicio às 22'EXpresso Bruequense - Brusque -

.

d I
-

ma16 hora'5.· la época . .coruti<núa ainda ,ho�e sen o uma so uç�o
.

para os mes:nos -,. horas, No domingo, d\a S, haverá>Auto·Viação Rajaf - Itaja' - 15 b(). les, jlgora agravados e cresCIdos de um sem numeros de fator es.
. ,uma ves:peràl ,infaatiA das 16 àS'r�ápido sw BrnBi.1eiro - Joinvile - às Ü que antanho se p.rocura debelar com '0 regime é, na atualIdade

120
horas.5 im���r��i Oeste Ltda'- Xapec6 _ ás problema muito mais angusti,o'so .por.que mais e.nraizado. � Reserva de mesas _ '�<\.s mesas>

- 6 horas. Déc3Jda a década e ano a ano cres'ceu e amplIou-se o enqmstamento. serão reservadas a partir das 14�
SEXTA·FEmA A terapia largamenlo disLriíIJ.uida, não conseguiu vencer a crise que

horas' do dia 31 do COl'l'Elüe mês,Rodoviária SUl Brasil - Pôrto Alegre . '

d'- 3 ho.ras. se perpetucm nüs anos, sempre mais veemente e sempre maIS 2_ns1 :osa., na &édoe social do Lira. É d)I'lga- �
_ A�t�� ,Catarinense Curitiba

Pela's razões .que determinaram o aparecimento do cooperaLl�15:n0' tória a 3:presentação uo tal-ão dó>
Auto.Viação Catarhl€nse - JoinvUe é el-e uma solução econômica para os prOlblemas de ordem economlCa.

mês de fevereiro, par.l o que c.

1-
:Ut����:�o Catarinense - Lazuna ,]\tIas, como a ordem sodal é tributária da ordem econàmica, pode-

sr. cobrador ..estal'lá pr(',3�!!t� para>
- 6,3() horas: . se afirmar 'que o aleance do regime cooperalivisa se ,expande, resolven- esse fim.Expresso São OrlsOOvão - Laguna -

_, A •

'b ,.._ p 'etericões so .

,7 horas. do, _-com a soluça0 ,do fato e'ConomlCo, as a erI açoes e I .. .
-

Preço das mesas: Assma"u�'a>

ra.�uto.Viação ltaja{ - Ita.ta( - 15

ho-I ciais. Daí o dizermos que o cooperatiiVismo tem valor e r·esultados sem-
para os três bailes C�Í'$ 10?,OO. _Exq>reaso Brusquenee - Bruaque -

preduplos.,
_ Para a v,esperal ll1fantII naGl"16R��� Sul Brasile+ro _ Jobwile rO coopera tivismo, colocando o ind i'Víduo em condições que lhe sao I ha,verrá mesa res-ervada.às 5 e 14 horas.

ADO de in)edia,to inter.êsse por 111e salvaguardar o trabalho e aqmetar a.s

I A oompra de mesa só poderá,.
Auto·Vlação S�ta.rl:rrense - Curitiba preocupações do lar e da família, levanta no homem do campo ou no

&er ef,etuada 'Pelo próprio, sóciO"-

�p��aSuI BrasUen-o Joinvile _ funcio�ário, no operário ou no esLudante, em todo.s os ci�adão�, a cl1a-.
ou pessôa de sua família.

,
às 5 e J9 horas.

ma e o ideal por uma situação mel,bor, por uma VIda maIS cheIa de re-
O cluibe não distribuirá conVl-.. .. . . . . . . .. . .. ... . .. ... . . . . . ...

= � �::: galias e benefícios. Funciona ,como um incenbvo que bate á porta .e te. Para as pessoos -em trânsíiCl>
Auto·Viaçllo CataI"mense - Tubarâo clama por mais p.rodução, mais abundância, mais compreensão e :(Dn�, 'n.oota capital a Secretaria do Lira,- 6 hora<s. .

IExpresso &ia Oristovâo - Laguna - assentimento. Provoca o arrojo, derriba o desânimo, aNU ta como :unw a crH:ério da Diretoria, e .sob &7 ���� Brusquense _. B!ru-sque _ realidade e não como uma promessa.
. responsabilidade de um sóci,o, ·ex-Muito ou Pouco. Não imJH}rtal 14 horas. Ó ,cooperaüvismo .é para o mundo de hoje, cont:lrbado pelas Vl� pedirá ingressQs, mediante o, paga-o leitor deseja obter uma ra;uto-viação rta� -:- ItaJa' - 13 ho-

rissitudes de carnificinas odientas, uma sámbra benvlllda que aCOlhera mento d:e uma anuidade, isto e,rell:!i>. mensal, seznestral ou
���r!�uense - �VQ Trento

os homens' de todo O o�be, que almejam por ·par, 'descanço, harmonia e
Cr$ 240,00.finual, á razãê de 12% ao ano? E;xpresso Glória - Laguna - 6 1/2 segurança. o A venda de ingressos será pro�'Confie então os seus negÓ-· e 7 '11'2 hunIs.

A sU'a di.fusão acelerada em todos os quadranLes do globo vale co·
cedida áté ás 18 horas' do dia ,.l::t',cios ao Crediário KNOT, á nu V.

- , Hora mo um .certifj'ca'do de aceitação unâninie ,que lhe passaram .os po:vos da
realização de cada bail-e, pela Se·João :into n. 5, que, e� com J laça0 aerea 11'10 terra, O expansionismo do sislema representa uma conquista pací1'iea cretaria do clurbe.�binaçao com (\ Escdt6rIO Imo

SEGUNDA.FEIRA da huamni'dade, para o restabelecimento das garantias, indi'Viduals e Não será permitida a permaner.- .�'
"biliári°á A. L. A�VESdo e�: � -_1�': =s -=-�. do direito, da igualdade e da fraternidade universal. cia de menores de 111 anos, depois-'pregar, proporclOnan O -

u.� Reál S. A. - ás 16 hDras - Norte: O cooperativismo não é problema. É solução. das 2{) horas. nos bailes dos dias 7'1",com isto uma renda anual, se- Cruzeiro do Sul -;- Norte - 10 horas.
9 e 10.d C $ 120 00 C $ Real S. A. - 11,00 hOI'a1l - Sul.gur?� e r , por 'f .'. Pa!llaiT'- 9,00 horas -;- 'Norte. Para o necesg.ário control:e por1.000,00 empregado.

_ Varig _ 12���Ul. QUER VESTlR.SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA 1 parte da Diretoria 'solicita-se dos"Melhores inform.açoes e de- 'Panai� - 13,07 hora6 - Sul.

A srs. sócios o obsequio de apre.sen-·talhes nos escritórios do Cre- N�.zelro do Sul 12.00 � PROCURE
tarem o tal-ão de quitação refe-'diário KNOT, ou nesta rooa-

Cruzeiro d�U�TA·�oo hOf'aS - BllaIliiIata'r'llIa Mello r.ente ao mês de fevereiro, na en-"çio. Norte.. 'irada ao porteiro.. . . . .. .... .... .... Real S. A. - ás 16 horas - Norte. I '

" ,

de'Varig - 12,30 hBras - Sul. Fpolis., em 17 de janeiroReal S. A. - 11.30 horas - Sul.
F l' S h 'dt 48 1948 .QillNTIA·F'EIRA Rua e lppe c mi .

Panair - 12,17 ho!'1lS - 'Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas - Norte.

I
Cruzeiro do Sul - 15.30 horas -, Sul.
Cruzeiro do Sul - 10.00 M. - NQrte.

SEXTA·FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. -. ás 16 horas - Norte.
Rea'! S. A. - 7,ao horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 00. - Nnne.
Pana:l.r - 13,m ,horas _ Sul.

SÁE'A'DO
Cruzeiro do Sul - 10,00 M. - Narre.
Varig - 12,30 horas - SUL
Panair - 9,00 horas - Norte.

JOMlNGO
Panair - 13,m horas .- SuJo
Cruzelro do §'luJ - ll,()O bs. - SuL

IClube 15 de
Outubro

I: 9..��!��]�
Pl-. .. "

I
Dlntol'� RUBENS A. RAMOS
hQrletirle • DIL-Ge......

SIDNEI l"fOCETI
Dir..,. ti......i:b:

.. DAMASCENO DA SILTA

I
CIsei. lIe pqtaaçb:

ftAl"fCI8CQ LAMllQUJI,

ClBele�. bap�:
.

,o.lQf"JM 'CABRAI.�J.j"'8lLT.I
Ravresentan&e:
A. S. LARA

... Ben.dor Dantas, .0 - ...
andar

Te). 1%-1524 .....,. ,Rio •• l••elr.
RAUL CASAMAYOR

,

!lhio. l'eUpe de Oll..elr' 21 _,
8·' .ndar

TeL 2-'873 - Sáo P."I.

A8SINATURA�
N. C.plt-al

De .....•••..... Cu'.
le!uII&re .crj
ma.ire ..•... Cr'
\1ft&! Cr'
_taera a..u,lso . . IA.

No lnterior
b. . . .. .. .. ..

. Clt$ Ie(l�
Ih••lltr. .., .. '

.. Cr$ 6al..
'trimestre Cr$ �!S�"

"_el'o avul&e .. crt •.�

.....
d."
Z"'M.

'.oe
t.� ..

o. orfdnais. mesmo ai"
,.bUcad98, não serAo

devolYidos.
:A tlireçio não s. 1'_,••
..blliza pelOl!! coneeUM
•mftid.oe n08 artlcoe

ualn....

Ordenado de
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

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

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

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

sivel acompanl:�ando fotografia, para
ex. Postal na. 5 - Florianópolis.

SNRS.
ASSINANTES
Reclame-m imediata

me_nte qualquer irre
Bularid8de na entr&ga
de seus ;ornaes.

Tem dinh,ei"o ?-

...NlildiUtaaa

f Dr. CLARNO G.
GA'LLETTI

ADVOGADO
Crimo e cível

Conltituicão de Sociedade.
.

NATURADlZA.ÇõES
Titulol D.olarat6l'iol

E.crit. - Praça 15 d. No". 23;
10. andar.

Borario das ·empre
sas rodoviarias

SEbuNDA.FEIRA
.

Exprp.sBo São Oistóvão - Laguna
7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Haja1 - Itajaí - 15 bo
'É:>q>resso Bruequense - Brusque -

raso '

Expre.sso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Autô-vtação Catarmense

- 6 horas.

ReDld. - Rua Tiradentol1 47. IFÓNE • - 14138

A DIRETORIA
..

1·

LIRA TENIS CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3/

..

Levo 00 oonh.ecir:nento dos senhores associados que, a dIretorIa,. em
sua última Teunião, resolveu autorizar a portaria t;lo Clu�e 3: �Xlgy·.
quando necessário, dos senhor-es associados, para efeIto de IdentlflCaçao.
o talão de quitação mensal. .

'

.

Comunico, outrossim, que a compr� de mesas para a.� f-estas de
carnaval, somente pod·erá s.er feita, medIante a a.Dres�ntaçao do reCIbo
do mês de fevereiro.

.,

José António de S. Thiago, Secretárro-geral.

"Quem extraviar 00 inuti'lizar Gl

I::ertificado de alistamento pa_lufl"
multa de lO 8 50' cruzeiros. outrofl
sim incorrerá em multa de 20 a lI!t�'
cruzeiros aquele qne extravi.r oQ"

inutilizar o Certificado de ReSft ...

(Art. 121 1'1= l�� tI.. S,,"içc Hlfu.

lar)'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

4 Em�resa In!ermediarhJ_-oh.tev� liceD�a Capl·tal extra' o'"g'e,·ro -

no B-ras'I·1para IDstalaçao de uma radio-difusora
I} t d

LONDRES, 5 (,u. P.) - Um despacho procedente de ,são Paulo,
,

no mS ii o Brasil, puhlicado hoje pelo "Financial Times" indica que o governo hra-
A conhecida Empreza "Interme- pécie, pendentes de solução nos

sileiro se mostra apreensivo ao od'erecer igualdade de tratados entoe o

diária", da poderosa firma M. . L. Ministérios ou em qualquer depar- capital estrangeiro e nacional. "Já Ioeom preparados os planos para a

ARAUJO, desta praça, acaba de oh- tarnento oficial. Não será preCISO puolícação das leis relativas ao capítal . estrangeiro, pranoípalmente ao

ter, num dos setores de suas ativi- acrescentar, que, assim, a honrada que diz respeito <á exploração do subsolo no Brasil "informa o corres

dades especializadas, mais um gran- firma, M. Lo ARAUJO confirma e pendente do "Financia! Times", em São Paulo. Após referir-se á próxt
de triunfo. Desta vez, trata-se do aumenta o seu prestigio junto dos ma visita duma missão noete-amertcana ao Brasil, o correspondente
licenciamento de uma organização circulas comerciais não só de nossa acrescenta: Os norte-americanos planejam eritaibolar negociações sõbre
ele Rádio-difusão, para que instale terra, como do Rio, São Paulo e Iací lidades para emprego de capital. Ao que se sabe o govêrmo hrasi
a sua estação difusora, a RADIO Pôrto Alegre, etc... leiro está pronto para oferecer igualdade de tratamento entre o cap itar

CAÇANJURE, na cidade de Caçador, Noticiando 'O signífícativo fato, estrangeiro e nacional".
neste Estado. Graça, pois, a opero- tão. grato á população do Caçador,
sidade e ao dinamismo da concei- nos congratulamos com ela e com os

tuada firma M. Lo ARAUJO, o pro- organizadores da "Rádio Caçanju
cesso liara obtenção dessa licença rê" e felicitamos a firma M. Lo
ministerial 'percorreu todos 'JS ARAUJO pela vitoriosa conclusão
transmites legais no espaço de de uma de suas mais exppessivas

Continua O ESTADO fazen
.âo distribuições de valiosos li
vro", inclusive romances mo

dernos, entre as pessoas que
.constam de seu cadastro so-
.ciel,

As pessoas que ainda não
neiem preenchido o coupori
.qu» diariamente publicamos
poderão faze-lo agora, habi
Jitando-se, assim, a concorre
,I'an1 a tão interessante inicia
.tiva realizada sob o patroci
.nio da LIVRARIA ROSA. à
..Deodoro ri. 33, nesta Capital,

, -0-

. FAZEM ANOS HOJE:
Senhor - Enio Flores.
Senhora _ Dorothéa Gandra, es

i.posa do sr. Argemiro Gandra.
Senhor _ Aldo Neves dos Reis,

"comerciante.
PADRE JOÃO DOMINONI

, .

Transcorre hoje o natalício do
CRevmo. Padre João Dominoni, Z�

loso e estimado sacerdote, que será,
: por essa data, muito felicitado.

VIAJANTES
Procedente do Rio e em gozo de

-férias, chegou, de avião, o nosso

conterraneo Netwon Cidade, fun
...cionário do Departamento Nacional
-dos Correios e Telegráfos, filho do
.sr. Antenal' Cidade, alto funcioná
rro do Superior Tribunal- de Con-

,

tes.

cerca' de quatro meses apenas. Foi,
de-fato, em setembro do ano p. fin

do que a Empreza "Intermediária"
aceitou a incumbência de pleitear,
junto ao Ministro da Viação, na

Capital da Republica, a aludida li

cença. Elaborado pela secção com

petente da firma M. L. ARAUJO,
nesta praça, o respectivo processo
foi encaminhado, ainda em setem

bro, para o Rio, tendo sido despa
chado pelo Sr. Ministro da Viação
nos ultimos dias de janeiro p. fin

do. Tanto os escritórios centrais da

"Intermediária", aqui, como os

advogados e representantes dessa

prestigiosa firma na Capital Fede

ral, deram ao processo a costu

meira atenção e o interesse que

sempre dão a todas as causas que

lhes são entregues. Dai o êxito na

tável que vem a cada dia que passa

aumentando os créditos da "Inter

mediária", no conceito geral. A li

cença ora concedida pelo Ministro,

por interferência- da firma M. L.

ARAUJO em favor dos organizado
res da Bádío Caçarnjurê de Caçador
permite á próspera cidade catari

nense a aquisiçao de uma Estação
difusora com potência de 100

watts.

causas.

PFRDEU-SE
um anel de grau -de normalista,
pedra verde entre dois pequenos
brilhantes, tendo gravado por den
tro do aro o nome NEREIDA.
Pede-se a quem o encontrar o ob

séquio de entregar nesta redação,
ou à rua José Boiteux n? 4, que se

rá gratificado, em o exigindo;

Vende-se
Um barco Ver e t.ratar

firma Reinisch S/A,
Rua João Pinto. 44

Há, portanto', que salientar, uo

mesmo tempo, o auspicioso acon

tecimento de grande significação
para o rico município de Caçador,
que ,vaí ter a sua estação de rádio

legalmente habilitada, bem como a

eficiência da acreditada Empreza
"Intermediária", da firma M. L.

ARAUJO, que vem assim atuando

beneficamente no progresso da ter

ra e no interesse de iníciatvas
Privadas que recorre aos seus

Rua João Pinto 16
'""'I C serviços.
;11:' o-Ianôpotís '_ St a. atarins

Pode-se mesmo acenmar

NO'8 Secretario
Recií'e, 5 (A. N.) - O Governa

dor designou o sr. Coronel José Ar
naldo Vaseonoelos para responder
pelo expedí en te da "fl-:)I'etaria de
Segurança Púhlica. Em nota dis
tribüi da, o' governador informou

que a exoneração do sr. Alarrco
Bezerra foi motivada por desen
tendimento com seus auxníares
imediatos com o govêrno e os

membros do poder legislativo.

CO" BRILHANTINA
E OLEO PERFURADO

"YDUNG"
PRODUTO DA PE�UMAR�

RUDY-=8. PAULO

Repr> ententes Exclusivos
J. MAQTlHS & SILVA

POLYPHENOLque,
...............................

dessa forma, a Empreza "Interme

diária", havendo há muito consoli

dado o seu conceito, recomenda-se
cada vez mais a todos os que tem

interesse idênticos aos da Rádio

Caçanjurê, ou de outra qualquer es-

da atualidadeo Desinfetante

:l Terror dos microbíos , acha-se
à

.

venda nest � praça
Pedidos a J. MARTINS &
SILVA. Rua'J0âo Pinto, 16

Caixa Postal n' , 332
.

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
'ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

'JONTADOR

Facnldàde de 'arma ... �xoDe'rado por
I·' Bd ti· d· locapazcla e 00 o ogul e

Moscou, 5 (U. P.) - O ministro

Santa' f1�tar:na da Justiça da União Soviét.ica Ino-
\lu ln lai Milhailovi.cyühko foi destítuido

Autorizada a funcionar pelo Decre- hoje de suas Junções como "inca-

to n. 24.316, de R-1-48 paz de realizar seu trabatho" ínror
ma-se nesta capital. Ao que se sa·

EDITAL N. 2
be, Groshenih foi nomeado '

nOVO

Designá banca e horário para o ministro da Justiça. Groshenin

28. CONVOCAÇÃO Concurso de Habilitação exercia anteriormente o cargo ae

De ordem do Senhor President.e De ordem do sr. Diretor desta Fa- proourador geral da União Sovié·
. . . uld d f

.

blí C I tica,-convído aos senhores SOClOS do c' a .e, aço pu ICO que o onse-
_

<Clube Náutico Riachuelo para com- lho Técnico Administrativo, em Dr Joa-o da 4raul·Oparecerem à sessão de Assembléia I_sessão de ontem, resolveu designar - li

<;<ieral, a realizar-se na séde do re-] os dias 16 e 17 do corrente, às 19 Avisa aos seus clientes que
!ferido Clube, às 16' horas do dia 71 horas, para as provas escritas e reabriu sua clinice, de re

<do corrente mês, para eleição dai oral do Concurso de Habilitação, gresso de sua viagem ao

'Diretoria para o ano de 1948. I perante a banca composta do dr.
.

interior do Estado.
Não havendo número legal a As-· Benoni Lauríndo Ribas, presidente. , ......................•.••••••.

-sembléia funcionará com qualquer' e os professores de Física Aplicada,
número de sócios presentes. I Química Orgânica e Biologia.
Florianópolis, 6 de fevereiro de Secretaria da Faculdade de Far-

"1948. ' i mácia e Odont'Ologia de Santa Ca-

Vito'r Ferreira da 'Silva, Secretário. tarina, em 4 de fevereiro de 1948.
Arí Ramos Castro, Secretário.

Causas Cíveis e Comerciai.:
Contrato... :pistratoe, etc.

Serviços de Contabilidade
em geral.

Caixa Poste l, lOS
FiorianópoliiJ - S. Catarina

Clllbe Naufico
Riachuelo

Orçamento russo
,Moscou, 5 (U. P.) - G. Severev,

ministro das Finanças sovl'éti'cas,
declarou em dis'curs'Ü fin&l da ,reu

nião soviética de nalC-Íonalidade que
os 'comités de orçamento de amba,s
as câmaras do Supremo Sovit ti
nham apr,esentado Ilropostl,tS coor

denadas, as quais considaravam
um aumenLo nas rendas do Estado
'num montante dum bil,hão e 171
milhões de rublos, tendo o conse

lho de ministros a'Üeitado as pro
postas.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica Odontoloma

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com

rmarcada, a cargo de abalizado
1fiss i" [\811

,Hoo Arcipreste paiv'a 17

Sala no centro
hora
pro

Tratar à rua Tifl�dt"ntes 1'0 5
Telefone 1393.

PRECIS1.-SE

�lorianópolis. 5 de Fevereiro de 19i3

Vidal Ramos Netto e

MarIa Arruda Ramos
t�m o prazer de comunicar
001> seus parente. e pellt1loo.
de suas relações, o contrato
de coeornerrtc de DUO filh"
LIA. com o ",enhor Domingos
Alberto P;lraira Navarro.

confirmam

PereiraDomnig,os Alberto
Navarro

p<trticipa à. peuoo. de sua.

relações. o oeu .ontrato de
ca.amento com a

eenhorita
Lia Arruda Ramos

NAVARRO e

Garage

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus 'PflrttMiores 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, (Edifício
Amélia Neto).

I

Delambert
Atende dia e noite

Brevemente iniciará serviço especialisado com

moderna maquina rio
Rua F\9lipe Schrnidt 60. _ Telefone 1577

.......................... , _ .. _ _ _ .. _ _.�._ _ .. _ _- •..._._-----_ .......• :._ .. _ _ •......_ _--�

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

�A .I ,s,tOS'"t/- II ,OUfIAIfTE TODO DIA .

/ I'" nos VAlleJOS

'.f'*�
SONOTONE
Aparelhos para Surdez

TESTE AUDI0METRICO e DE
MON\:ITRAÇÕES dos Aparelhos fei
tos a domicilio ou à rua Gene�l
Bitencourt, 67 Pes�(Js do interior
do Eatado queiram escrever poro
o endereço aoima

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

'RACOS.
ÂH.MICOS

TOMEM

Iii frel$8Ii1
"BILVEllU."

..__.

Grand. r••

Não haverá acordo
,em Minas

Rio; 5 (A. N.) _ Anuncia-se que
a dissidência do P. S. D. de Minas.
Gerais, está se opondo ao acordo
com Minas Gerais. O governador
Milton Campos. quis colaborar com

o P. S. D. oficial, porem os chefes
dissidentes protestaram contra ta}
proposito. O governador informou
que não foi concretisado assim o

acordo.

I GlI!t��! !�I�!��rt I
AI'lIga-se uma, 11010 bem

U ellpaço.a. com

entrada indEo
pendente. Tirodentell, 44.

Mudas de
� Eucalipios
(TERITRICORNIS)

VENDE-SE A Cr$ 0,30
Rua Fernanco Máchado, 30

o?'oo""�__ • _-_._...............- .............._...._.._.....�

Co fé Otta traduz qualid.ade I
Peça-o 00 seu fornecedor.

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen

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

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

Moça para escritório
Preoisa se de uma com conheoi

me:Rto d. datilografia 8 ciemai.
serviço. de um e.critório comercial.
Cartas do próprio punho ao:

euLiad:. deste jornal.
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��::�;�iÊif��!��1'E·...

m'-' 'pr', 'eg·Ut:'.· bem seu cap]'· t'almelhor trabalho sobre a "Posse (\
sua

.

proteção" apI'es.ent�do
-

�u; I·

_) } �_, )
qualquer jur-ista ao Instituto dos .

Advogados. . I
2.- o .trabalh? deverá

cOnSiLirj
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarlnenses

eI? uma dissertaçãn original e ine- .Arfo tr í ""

C I;. T L.dita, em dois exempIares, assinados qU 1 1-C1 a C,'oes da « »
com ps'eudolllmo 'e acompanh:ldo3de uma sobr'ecarta lacrada com o T: L 'f Anome- do autor. ranspor te." A ereos S. .'

3 � �s originais, uma vez entre.
gu�S, nao serão devolvidos senão
apos o Julgamento do concurso.

4 - Os, trabalhos deV'erão ser t'11-

tregues. a Secretal'Ía do Instü.llto
até o dia 31 de julho de 1948 àe
mo�o que o. premio possa ser' OOTI
f'el'ldo no dia 12 de novembro do
mesmo ano, data natalícia do Dr

'

Astolpho Rezende.
.

5. - <;> Presidente do Institl.·lto
de.sl�nara oportunamente uma C;,J
�mssao Julga?ora de 3 m'embr08.
a qual poderá propôr a divisão ('()
premio entre dois trabalhos �I'l
opmar pela sl!a não concessão, e;-80 em .que' sera reaberto o concurso
nas mesmas condições .

. à ? - O _par.ecer será submet.]([o
ttprovaçao do Conselho Supel'iordo Inst itutn, que, entr'etanto não

poder� modificá-lo, mas ap8n�saprova-Ia ou rege-itá-Io.
7 - O premio será ele

Cr$ 10.0�O,OO em elin.heir�: ';;]'6;J1
de. u_!ll díplorna assinado pela Cu
missao Julgadora e pelo Presidrmtedo InstltutO. -

-

Rio, 15 ?e outubro .de 1947.
Tll1'(Jlno Ribeiro, Presidente.

.... .... .... a •• '. "
••••••

Capital CR$ 10.000.000;00, Ações de CR$ l.OOO,O(!). Chamadas: I" 40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje nusmo Q Agente da "CITALu em sua cidade e ele lhe dará melhore!) esclarecimentos .

�
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Ctnl Ienta nara
Bahri't

Garage Delamb srt

FARMACIA ESPERANÇA
do FarJn&Gf;lItleo NUlO LAUS·
Hoje e &SanhA Hri •••I.i pralferlAa

� 1I.a&r,l�411lÚ1 iii _r•..-eira. - HOE_pátiu - ".d'
_ariu - .ltrUae. d. Itctl'rJ\eha.

Gara�•• uata Gbuêrvi.m .. reeeitilArIo .Ui",.

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

INCREMENTO AO PROGRAM,\
INTER-�MERICANO DE AVIAc;w
Washmgton rusis) - O pro

grama de treinamento aeronautico
civil para latiria-americanos, nos
Estados Unidos, assumiu papesl im
portantíssimo na colaboração tec
nica e científica entre as repuhli
caas americanas. A Comissão"'Inter
departamental sobre Cooperação
Cientifica e Cultural, que patroci
na o programa, revelou recente
mente que muítoos dos antigos pra
ticantes ora ocupam cargos de re

levo nos governos e em empresas
comerciais em seus paises de 0,'1-

gemo
O programa em questão, que te

ve inicio em 1941, como parte uo

planode def.esa mutua do Hemisfe

rio Ocidental, foi expandido-de f01'

ma a incluir não só piotos e �llt�
canícos como também tecníccs

aaronauticos, instrutores, etc. que

reoebiam seu trenamento nas em

presas de navegação. aérea norte
.americana e, na ultima fase, Ins

petores de aeroportos, snpermten
dentes de manutenção e, mesmo

adm inist.radores aeronauticos.]
A

.

Comissão Inberdep-artameI;l!:.al
acr-edita que- esse programa ,.Il'

treiname·nto auxiliou imensament.�
a acelerar a 'expansão. da aeronau

tica civil na Amer ica Latina. O

trabalho realisado ,em base COOp2-

rativaa, -entre as republicas ameri

canas, para padronisar �' melhorar
as ins-ialaçõe-s- a;eronaut10as, aero

portos, etc. e- metodos de segu_rança
e controle, constitue-, ademaIS, a

concretissação dos -obj.e-tivos e

prClpositos da Org�a'I1i-z'ação Intel'

nacional de Aeronautíca Civil.

(Do Original; U. S. Pushes -

America Civil Aviation Program)

,
" -1 j

i IMPOkTANTE FÁBRICA DE PERFUMES DE SÃO 1l'-P'A-ULO, procura Agente ou Firma que possa repre-

:,,:':.'
sentá-la nesta cspital. Cartas com detalhe� que pos

sam ser oferecidos a «SOSTICA», Praçe da Sé, 23
- 3° Andar - Sal« 301 - São Paulo.

i

V. S. quer o progresso da
JII,()SSA Juventude.! Dê-Ihe Ins
tn.ção, e isto só se consegue
acompanhando os organtsado
res do "Colégio Barriga-Ver
de".

TEUS FILHOS
aplaumo te. resto,

:lUlldo couberem que cola
lJora,te pró Re,tabeledme...
to da SaacJe do I.ázer••

Clube «12 de Agosto»
A V, I S O

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

Penitenciaria do Estado
AVISO

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

mérci.o .e .p'rQQuWroo. iI).t<\�e8§8.dos que esila Repartição aceita propostas
pa.ra fornecimento de'SOROO.

Flocianópols, 18 de Dewmbro de 1947.

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

Ateof!o-o O proprietario
Jl-

\

".
-

da Sapataria
O RAP IDO à Rua João' Pin to,
.aviaa aOI .euI ir.gueael 8 amigo.
�ue mudou-se' para a melma ruo,
...naxo à Tinturaria GuÚrany. on

de eapara a prolerencia que' -t"doSl
lempre lhe dllpenllaram.

IVO (J()RTE
8lib-Dket�r Ind. Int .

Curso de Guarda ..Llvros em sua casa

Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -� S. Paulo,
pedindo informações. \

Seja tambem nosso agente. Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro.

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

Maqllinade escrever
Compra-se uma portatil.
Tratar nesta redação.

f

OOMPANmA e.AWNÇA DA lA.tA 1SI

�à�c E.ii4 1.11 - '��tli: I ft. & A
QlIf.T�DIOI'f, :mi '1i'X\l.&.m�Pom,TJ1t

Cifl'811 do Balance d. 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Re�pon,ebilidede.
Recete
Ativo

c..
o-s

80.900.606,30
5.978�401; 755.•91

67.05"3 • .245.30
142:176.603,80

•

"

«

98.687.816,30
76.736,401.30Jj.20

Sinistros pagr;>. no.. flltimoli 1 i) aOOl

RespoDusbilidade!

Diretores r

Dr; Pamphilo d'lJtra. Freire de Carvalho, o-, Fr8nci�co

.de-Sá,- .Aniaio._Maaor.ra� Dr. Joaquim .Barr eto .de _ Araujo

•
e Jesa t:t.bl"CUI

•.� %. 'IíI�1Ik _. 4i lo 811 ·1'aIWto·��'fJM"'''.íJI8ç$''ltl' 'i!OGlW'!ii1

TILOGD F·IA
Correspo-ndeflda
Comer'dal

Comere
Diploma

DIREÇKo:
Amélia M Pi-gozm

METODO:
MedernfJ e Ehci&nte

RUA ALVARO DE (ARVALHO. 65

CONTA CORRENTE POPU".a..AR
Jur08 51/. a. a. - l.imite Cr$ 30.000,00

Moviment�ão com cheque.

Banco do Dis·trlto F8deftII 80 A.
CAPITAL: C� 6O.�OO,OO
RESERVAS: CR$ 15,..oo.fiiOOO,OO

{ ,

Rua T,rajaftO, 23· IOIl'SaRÕpolb
---_.!

AV I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVEF..BAL, AVISA �

roDOS os PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITtm.nS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LElI 7.930, AFIM DE SIDR REEMBOLSADOS DB
AGORDO COM ESTE RIDGULAMENTO.

PARA MAIORES �RECIMENTOS PEDIMOS o ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
PESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI
CIO AMÉI...IIA NETO.

f
j
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.:.A DIRETORIA DO CLUBE �'12 DE AGôS TO" REALIZARA NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À. FANTASIA,
(:O� INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9, VESPERAL INFANTIL� DAS 16.ÀS 20 H ORAS.

,

�_..._....._._..,.--_.-..._-_-......_.......-_-_._- .._._-_-_._._•••_._-_........-.-",..�._._••-..". ...._- • - -
•.....:-J4 !'I..W••_-_-_._-..-_-_-.,._._-....-.._-.-_-_-.....'_-_._-_-_-_-_-_-_-_-.-_.-_-_,-_-_-_-_-_-_..,._-_-_-_-_-_-_- -_-.._-_v

. -trvI!�B��C�o�S�tN��I���\)A�.� •••••••• '••••••••••••••••••••••••••••• 1o CICLOTRON sueco .,.' ...
Estocolmo (Via aérea) - No !a-.

C °t t'
.

P
(I

I"bor.atório para corrente de alta t,�n�

r )' O' o r 18
A

',são da Companhia -Suéca de Eie- I) : . ".
tricidaele ASEA teve lugar, recen-

S. ,.... ." '. '.
. .•

temente, LI. demonstração, de l�;'1
. íman gigante, destinado a inalação
.do ciclotron que/se acha em) cons- •
trucão do Inst.ituto Nobel, nas cer-

A •.canias de Estocolmo. O Iman pesa _ A tradição de seriedade em Clube de Sortaies, de mercac:lorias agora com

400 toneladas, tem 6.25 de oompr :- • novos planos a'àaptodos á legislação em vigor •
mento. 2.54 metros de largura c

�'uma altura de 4,13 metros, I
sendo ..

ot4':..0 diâmetro dos núcleos d,e 2 me: •
.��os()e�t�m�e\�t;�c;�s.�e�r�l�I:S�ap�:) � Distribue 20 %

em premíos .-
",cidade elevadora Igual a seu prf)� .. a

prio peso ou seja de 400 toneladas • :.
.e ,em,preg� uma tensão de 100.000

.. 5 " 65R IlO
W

::���p���l �â�tspr��id��r��a�1��lá�� � Atualmente I de Vr$ 5.000.00, . de ur$' u,u e •
'tos para a circulfl:ção ?a agua _d� • h d �r$ 2�O Rn "
Tefrigeração. Devido as condições A il Ue U iJ ,UU •-de transporte, nunhuma peça .do) V
tman poude ter UI!1 pêso superiov e ..
-a 30 tonehelas. As grandes �arra" ta O V rlor d

.

aumenta de acordo com .,
"por que estão suspensos os núcleos - '"

.

J 3 P r e m lOS .

. -do iman que pesam 125 toneladas e o crescimentc da arrecadação fi
,.cada uma, tiveram que ser -fabl'�c3- • e
-das portanto, em cinco segmemos,

. IA .

. ... "'�d!.d!IIc(fU� serão unidos por �oldaduca, e•••a•••••••••••••••••••••e... ,�l)@e'<&F .. ,.,'IiD''IIl1II'
,.quando for instalado .0 iman.. -l

'

O novo' ciclotron fOI oonstruído

pelo Diretor do Instituto ,N0t,el, (l

pesquisador da energia atomw3,. c

'Prêmio Nobel suéco, Manne 8lf\

gbabn.

...

TRANSFORMADOR GIGANTE
A referida Companhia ASEA cre- ,

-tuou outro notável tnrneolmentc,
"110 docorrer das últimas semanas.

"I'raí.a-se de um transf.ormador, que
'pesa nada menos que 277 ton�ladas.
entregue à central de ·imergIa. da
':Municipalidade de Estocolmo. E,�t.�

-tranf'ormador que, segundo se af'ir
ma é o maior até ag-ora construido
.no 'munct,o inteiro, foi enviado para
"Estocolmo em um 'vagão de ccns

:üução especial, e o transporte,. des
':de as oficinas, em Ludvika, ate E�
·,\iocolmo uma distância de cérca (.k .

h15 qurlõmetroe, exigiu seis dias .. i\.
'ínstalação tra.nsformadora que cus

-tou cêrca de 150 milhões de C01'Oi:l$

(Cr$ 7.815.000,00) _foi constru ída
para uma. capacidade de 125.000 kw
-uma tensão de 200�000 volts.

. . '; . . . � .... '. . . . . . . . . . . . . ... ,.

�Ptédio para: comer'cio
Vendo um na Rua Conselhei

ro Mef a
Escritório Imobiliario A. L

Alv�q-R\1a Deodoro, 35,

CR$Desde 300,09 a CR$
metro quadrado

Consulte-aos

500,00 o

sem compromísso

Reinisch SIA - Rua JOãD riRia, 44
----------�-----------------�------�------------�----� ------------------

'FllD� público
Lembra-te _;" deséontando d�
centavos diários de tea venci
monto,

.

saláriQ QU �mllnera
ç.ão poderás deixar para. tua.

fa:llifiia, 11m �o atê Cr$
30.000,00.
Inscreve-te na Associação

Beneficente.

o "Colégio Barriga-V!erde'" ,

está eonstmído o seu majesto-!
; 80 prédio e necessita de suaivaliosa colaboração.

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria ·CRUZEIRO
'Rua Tiradentes 44

Profissional Competente

I mais moderna creaçãu em
refrigerante é o \

KNOT

[x�erimente·o. [' �eiicioso/

Dr. lindoUo A. G. I
Pereira

PJ,vogado e Conta.bilista
Conat-ituição de .oeiedade••
PlanOll contabeio 0- Organiza
gões - Pareceres e .emgol

correlatOlD.
Rua GoL· Bittencourt nO. 122

Florio'n6polia •

Doa 17 horas em diante.

�-----------

Aviso- aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

jem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne

cessários executando f'aoi l tarefa
que bem executada lhes p.ropoI'Cio-·
nará ainda algum saldo em di-
nheiro. .

Intormações à rua Visconde de
Ouro Preto n, 13 das 9 ás 12 e das
14 ás 17,

L.ENHA
Peça peie' telefone 719

Pronta entrega
_ Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

Pl'oprietario IOSWÀLDO DUARTE
'.

I 'Ü-Ü-'4"-o·p-óii.-rU-NIU-·'·0--·II
para quêm 'tem muito
ou pouco dinheir.o
Deseja empregar bem seu

capital a juros eompensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje m�mo o

Departamento Imobiliário de
CREPIÁRIO KNOT, á rua Joãc
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRlf
A. L. ALVES, ·firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ore..
recer-lhe a máxima garantia
e efíelêncía nos negõcíos' q�
lhes forem confiados.

·TECNICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
RUQ Deodol'o, 33 - Fpoli.,
A.tend'e pelo Sel:'viço

Reembolso Poutal._____.--------------- -------.-----------------�---------------------------------
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ESTADO- Sexta·h'" II 6 de Fevereiro de. �'48

Figueirense e Caravana do Ar foram os vence

'dores, de ante-ôntern.-Os jógo's de hoje
Com a presença de grande e eu- Atlético - Nuues (5), Lauro, 08- Juizes: Nazareno Simas e Oswal- nal, vencidos e vencedores irão con-

tusiástica assistência, realizou-se valdo (5), Medinho (2), João (4) e do Silva Husadel. ! fraternizar-se pela vitória do has

ante-ontem na quadra do Lira Te- Tatú (5). Finalmente; hoje teremos frente' quetebol em Florianópolis que pos
nis Clube mais uma. rodada em dis- Orientou o jogo o sr. Osvaldo Sil- duas equipes que serão serissimas sue teams tão magníficos e -que tão

puta do Torneio Municipal de Vo- veira (Vadico). candidatas ao Cetro máximo do vo-, bem sabem ganhar ou perder, de
leibol e Basquetebol, organizado pe- O Atlético atuou desfalcado de leibol feminino f'lor-íanopolitano. A! acôrdo com a chance que se apre-
la Federação Atlética Catarinense. Fonseca, o ponto alto da equipe, equipe alvi-negra comandada pela senta melhor para. um ou outro dos VENCEU O PALMEIRAS
Iniciando a noitada, defronta- que se encontra adoentado. denodada campeã Margarida Leite, bandos em luta. S. Paulo, 5 (V. A.) - Foi reali-

ram-se as equipes femininas de vo- A rodada mais sensacional do cer- a "estrela" do torneio "initium" i Na final Figueirense e Atlético zada, ontem, à noite, tendo como

leibol do Figueirense e do Clube tame que vem sendo promovido pe- tudo 'fará para triunfar ante sua jogarão com suas equipes, comple- local o Estádio do Pacaembú, a:

Doze, conseguindo levar a melhor la laboriosa Federação Atlética Ca- categorizada e díscíplinada adversa- tamente novas, tipo 48, e qualquer terceira e decisiva partida entre o

as garotas' do alvi-negro, por 2 x Ú tarine�se t.erá lugar na 'noite .de ho- da. Essa partida será uma grande prognóstico será falho pelo fato Palmeiras e o Vasco da Gama, res

(15 x 4 e 16 x 14), mantendo invic- je na qliádra iluminada do Lira Te- batalha desportiva, em todos os de não se conhecerem, ainda, suas pectivamente campeões de Sãa.

to o conjunto. nis Clube, cujas dependencias cer- sentidos: sensação, tecnica e- disci- possibilidades reais. Paulo e do Rio de Janeiro.

O segundo ':set", como bem de- tamente, serão pequenas para abri- plina. A "charanga" do Ftgueiren- Cumprindo atuação impecável, o

monstra a contagem, foi bem equí- gar o numeroso público que acor- se comparecerá na noite de hoje Horário: 19,30 horas. quadro paulista venceu por 2 x 1,

librado, fazendo com que a assis- rerá para assistir jogadas fascinan- para animar o ambiente, alegrán- Preços: Cavalheiros: Cr$ 2,00 _. tentos de Lima, Arturzinho e Chico"
tência permanecesse em "suspen- tes sob todos os aspectos. do-o com o seu ritmo e incentivan- lenhoras e senhoritas - entrada este para o Vasco.

se". Marca o "carnet" da F. A. C. os do as jogadas. Ambas as equipes CR- franca. Os dois esquadrões estavam no

Os dois quadros jogaram assim seguintes jogos para hoje: tão invictas e a vitória decidira a gramado com a con·stituição que se

constituidos: Voleibol feminino: Figueirense x liderança. DESPORTISTAS: Prestigia o pro- segue:

Figueirense'� Valda, Henriqueta, Barriga Verde. Na primeira partida de basquete- gresso do esporte em Santa Cata- Palmeiras - Oberdan (Rodri-
Leda Kobarg, Margarída, Leda e Juizes: Erico Straetz Júnior e HI'- bol da noite estarão também, frente rina indo ao Lira e pagando, fa- gues) ; €aieira e Turcão ; Zezé Pro-

Margot, Iro Sales. à frente, duas categorizadas equi- zendo também pagar, a tua entrada cópio, Tulio e Waldemar Fiume;
Clube Doze - Maria Krauss, Ar- Basquetebol: Ubiratan x Lira. pes e, talvez, as mais preparadas mesmo sendo sócio de algum dos Lula, Arturzinho, Bóvio, Lima e

gentina, Judite, Sílvia, Arací e Juizes: Ponciano Martins e G. de quantas disputam as honrarias clubes disputantes. Colabora com ai Canhotinho.Lauth. Tolomiotti. d.este magnífico torneio municipal: Federação Atlética Catarinense pa- Vasco da Gama - Barbosa, Au-
A sensação do Torneio continua Basquetebol _ Atlético x Figueí- Lira e Ubiratan deverão apresentar ra o engrandecimento de Santa Ca-J, gusto e Rafagneli (Wilson); Eli

sendo Margarida Leite, pertencente rense. ,um espetáculo de gala, onde, no fi-l tarina e do BRASIL. (Djalma), Danilo e Moacir; Friaça ..
ao Figueirense, que reune qualida- Ademir (Maneca), Dimas Manéca

:l� ;���;�i��a�r!a:s�õ:: ��;:�i;�� Os g!luchns vencer�m � prov!a Vele·lros» (L���n;e �::��ência apanhou o Es-·

cas, tal a agilidade e elegancia com

ti U .' U ii'. U « Útdio Municipal, passando"pelas ·-!li-.
que se emprega nos "pass.es" e a lheterias a elevada importancia de:

:E::çajU:m':h�'f:n:: � �::: Os catarinenses em ,- lugar c::::3:::iI� �o ATliETICO
Straetz Júnior. Porto Alegre, 5 (V. A.) - Ontem, O último turno foi efetuado á ta "Veleiros do Brasil": MINEIRO
A seguir entraram na quadra os pela manhã, foi efetuada a 4a re- tarde, tendo sido este o resultado 1° - Rio Grande do Sul, 66,75 Belo Horizonte, 5 (V. A.) _ Em

quintetos de basquetebol do Cara- gata da série de cinco da competi- final: pontos; sua segunda apr-esentação, em gra-

vana do Ar e do Clube Atlético. ção "Veleiros do Brasil". 1° - R. Richter, paulista, 10,25 2° - Santa Catarina, 54 pontos; mados mineiros, a Portuguesa de

Consegui-ndo reabilitar-se da, der- O piloto Alfredo Bercht foi o pontos; 2° - Carlos Pinho Filho, 3° - Distrito Federal e São Pau-
Desportos, da Federação Paulista de

rota frente ao Ubiratan, o Carava- vencedor, sendo que o outro repre- Carioca, 9 pontos; 3° - Carlos lo, 53,25 pontos. Futebol, foi suplantada, com extre-

na do Ar impô-se ao tricolor, ven- sentante de .nosso Estado que foi Senft, carioca; 8 pontos; 4° 4° - Minas Gerais, 37 pontos.
ma facilidade, pelo Atlético Mineiro.

-cendo-o por 24 x 21. No primeiro Hugo Lemcke, classjfícou-se em Ademar Nunes Pires, catarinense, 7 A competição Veleiros do Bra-
na noite de ontem pelo elevado -esco-

tempo vencia por 16 x 3. O "cesti-' quinto lugar. pontos; 5° - Alfredo Bercht, gau- sil foi instituida em 1936, tendo co-
re de 6 a 2.

nha" da rodada foi Helius, do Ca- O carioca Carlos Senfgt consc- cho, 6 pontos; 6° - Hugo Lemcke, mo premio o brõnze "Marcilio ---------------

ravana, que fez 10 pontos. guiu o segundo lugar, mas foi dcs- gancho, 5 pontos; 7° - Rafael Li- Dias", que foi vencido, em 1943, cm rio da Marinha.

Os quadros e respectivos pontos classificado por delito de raia, te!;- nhares, catarinense, 4 pontos; 8° - carater definitivo, pelo Veleiros do A equipe gaucha conseguiu dois

'conquistados foram estes: do ficado nesse posto Ademar NiI- Edmundo Paula Pinto, mineiro, 3 'sul. I triunfos nesse premio, dependendG

Caravana do Ar Helio (1), nes Pires, de Santa Catarina, e em,' pontos; 9° .:_ Renzo Scalini, paulis- Em '1946, continuou a importante para a posse definitiva, outra ,vitõ-
Barros (3), Tácito, Azevedo, Arau- terceiro o mineiro Edmundo Paulo I ta, 2 pontos; 10° - José Teófilo, mi, competição, tendo sido instituída a

I
ria, na competição. que d�vera S�r

[o, Dantas (8), Helius (10) e Mora- Pinto, que foi seguido pelo paulista I neiro, 1 ponto, finissima taça de prata "Almirante .efetuada em 1950,. possIvelmente
ci (2). / Richter. I É esta a contagem geral da rcg-i-] Saldanha da Gama", pelo Ministé-l em Florianópolis.

08M a v� Aceaf
Adernar Nunes Pires" representante de Santa Cataria8, venceu ôn
t�m a primeira regata «Inlercidades». Segundo despachos telegrá
fl.CDS, tôda a ilprensa. de Porto Alegre tece ell1giosos comentá
rlo's sôbre a explêndida vitória do denodado velejador catarinense.

\

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Amanhã o sensacional «match» Iutebelistico entre o Paula
I cam-peão 'de 1947 e Combinado da Cidade

A exemplo do qt{e se vem fazendo ze" selecionado entre os melhores
.em todo o país, a Federação Cata elementos dos outros clubes dispu
r ínense de Desportos resolveu mar tantes do campeonato de 47.
car o dia de amanhã para ser rea

'lizado o íoso entre o Paula \Ramos. Não se trata

campeão citadino, e um forte "OH qualquer outro.

Ramos,
que dar tudo o que possue em téc-ças se empenharão numa luta sem

tréguas com o objetivo único da
vitória.

O campeão terá um compromisso
de um jogo como

I sério,
enfrentando um conjunto eu

Duas grandes for- tegorizado que, para vencê-lo terá

nica e- resistência.

Aguartlem êste embate que natu

realmente terá um ;'esenrola-r em

polgante e equilibrado.

f.

·RITZ hoje ás 7,45 horas
Avant - premiére
Gloria Warren - Kay Francis -

Walter Huston - Potiy Bale
SEMPRE EM MEU CORAÇÃO
No Programa: Brasil em Fóco -

Nacional - Noticiário Universal -

Jornal
Preço: Cr$ 6,00 único
Censura livre .

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

ROXY .hoje irás 7,30. horas
Jakie Cooper - Patricia Morri

sen

ONDE ESTARÃO NOSSOS FILHOS
N'O Programa: Brasil em Fóco -

Nacional - Metro Jornal - Atualí
dades
Preço: Cr$ 3,00 único

Censura até 14 anos.

ODEON hoje ás 7,30 horas

Ultima Exibição
A DANSA DA FORTUNA

COM: Luiz Sandrini - Olinda.
Bozan
No Programa: Imagens do Brasil

n. 87 - Nacional Imp. Filmes - A

Voz do Mundo - Atualidades

Preços: c-s 4,00 3,00 2,00
Censura até 14 anos .

• •• • • •• • • • • • • o _

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

AS AVENTURAS DE TOM SAYWER.
No Programa: Excursionando -

Nacional Imp. Filmes - Um Ami

go ás Direitas - Short

Vende-se
Um a gazolina, de 12 HP.

propxio para indústria.
Ttarar no Emporio Rosa.
................................
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o "ESTAOU- Sexla ·te"'. 6 oe Fevereiro ele "48

I

7

LIR'A' TENIS CLUBE.. GRANDIOSOS BAILES CARNAVALESCOS NOS DIAS 7,9 E 10, COM INICIO ÀS 22
HORAS - DIA 8, VESPERAL INFANTIL DAS 16 ÀS 20 HORAS -- APRESENTAÇÃO DO "PIROLITO".
O "REI DO TECLADO" E DE NOTA'VEL ORQUESTR� CARN.AVALESCA..

'

�I. ,pjAVAS LACEIOA
_ .�.lca de OlJlos
- 0iIftd0& Mar. - Ger•.udL

:PNllO�ao de lente. de
.... , oç�tato.
.:

. �e.iI)iciou sua clinico, --'Ç.�

"Conlultàrlo: Felipe Sch� idt 8
Da. 10 à. 12 h•. e, das

14 à. 18 hora.
tELEFONE 1418

).).

Do 'MAIOR NAVIO ATÉ AGORA

Q?.e de Agosto CONSTRUiDO NA ESCANDINÁVIA
,.. Estocolmo (Via aérea) - :1 di:

. CARNAVAL DE 1948 Novembro de 1947 foi um dia his-
A,Diretoria do Clube 12 de Agôsto realizará em sua séde, bailes á tór ico nos anais da arquitetur a

fantasia, comínícío ás 2? horas, nos segu íntes dias de Carnaval: 7,8 e naval sueca. Nesta data .fOI, entre-10 de F.even,ll·o, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, re3e1'-1 gue á companhia haleeira norue
vando o dia 9, segunda-feira, para urna vesperal infantil, das 16 ás 20 guesa A/S Kosmos Anders la11re,horas,

_ .
. ..

: '.' , .' pelo estaleiro GoLaverken, de Go-
, DIS�RIBUI.9AO DE CO_NVITES: - A todos os SÓCIOS quites oom a temburgo, o maior nano até agora

SeTesOUtara�Ia, s-er� entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos pela construido na Escandinávia, o na
ore rra, convl� especiais para os bailes carnavalescos deste ano. leeiro-fábr-ica "Kosrríos III", d'l

�_
A apresentação d€S?!3 convlW. torna-se obrigatória no .ato da en- 25.000 toneladas. Tudo nêste naviuw<>da, na séde, P?r ocasiao dos bailes quando, pelo Porteiro; será des- é de dimensões extraordinárias.meada a parte picotada correspondsnts ao dia da realização de cada Tem 194 metros de comprimento,festa. Esse convite, na conformIdade de n�s:50s Estatutos, sómente da- 24 metros, aproximadamente, elerá dir-eito a entrada do SOOIO e de sua família, NESSE PARTICULAR A largura e a, altura total de 30 meDIRETORIA AGIRA qOM O MAXIMO RIGOR.

, , _ _ tros, suas coberturas de esquarte-
.
Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, nao serao éx-! jamento têm uma surpefície depedidos convites, podendo entretanto, os srs. SÓCIOS quites com a uns 2.500 metros quadrados, etc.Tesourar-ia, requerer ao Presidente, para pessoas ou famílias de suas b'" diá,�' - t â 't

'
'.

'
'. Na co er"a ln"erm,e !Una encon-reíaçoes em r nSI o ou a passeio nesta Capital, ingr-essos para todas ou t ínst ] d

'

eb" y ,csoa uma das festas carnavalescas, mediante' os seguintes pagamentos
ra-se !ns a a ,�um� a I �ca, ,1�Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00' qual trabalharão mais de iDO,OYC-Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00 r�rlOs, ,e eu.l.a cap;cldade' de ?:O,Jll:

.

A venda de INGRESSOS a pessõas não pertencentes ao quadro "0- çao diária e �e 150 ton:la.da", (�'cial do Clube e que estejam de passagem por esta cidade cessará im- ?leo �e balela" seus depósitos 'pala
p:reterivelmente ás 19 horas do dia da realização de cada 'festa. este óleo possuem uma g�paCIdaCI;:C,RIANÇAS - De acôrdo com as comunicações, é terminantemente d� !lada men?s que 1:L;).O�O J�l'�proíbida a entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das::O cúbicos. I�elUlIldo a tr'ipulaçâo fias
horas nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro, em�arcaçoe� arpoadoras ..

e os ope
Secretaria do Clube 12 de Agósto em Florianópolis 12 de Janeiro ráríos da fábrioa, bavera a bordo

de 1948. "400 pessoas, para as quais existem
A DIRETORIA modernas e espaçosas arnomorla

ções e abundantes provisões, que
permitem à "cidade flutuante" a
fastar-se' da civilização dUl'ant'3
seis a sete meses. Não obstante o
s,eu grande tamanho, o navio desen
volve uma velocidade de 14 nÓs.
impulsol1ado por um motor Die3e31'
impulsol1ado por um mbtor Diasesl
de 8,300 HP, de construção de
Gotaverken.

Clube

............. �
..

CONCURRÊNCIA PARA A VENDA DE UM PRÉDIO
Faço p!Íblico, de ordem do Sr. Emanuel Campos, Presidente do-Conselho DIretor �o Clube dos Funcionários Publicos de Santa Catari

na, em face a delIberação tomada em a ultima reunião de Assembléia
Geral, que este Clube está resolvido a vend�r o prédio de sua propriedade a Rua Trajano nO. 37, a quem lance apresentar.

As propo�tas deverão se,r apresentadas em envelopes f,echados, CO� "'urei r!:lldas 14 horas as 14 h. e 30 mmutos do dia 7 de fevereiro e serão aber- �. i14 U
tas per�nte os concur,rentes logo em seguida. Moça sabendo cortar ofere-O J:-rlg�me,nto � fará posteriormente, podendo Oé ·Cl>Jbe anular a
concurrenCla SI assIm o julgar conveniente na ocasião. ce seus serviços para costu-

Maiores informacões com o Sr. Presidente do Conselho Diretor.' rar nas residencias.

ftííiiêSa1õTõéiiiTIõUfãifa ..�:::g;��:��fi.�:���a�:�
,Linha de' transporw coletivo entr�

,
FLORIANóPOLIS - Xapeoo - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro eVIce-Versa. ,

S:\IDAS DÉ FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas damanha.
SAIDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã
INFORMAÇõES NA: AG)j:NCIA GLORIA. . f

•

Pr,aça 15 d-e novembro, 24 - FlorianÓPolis - Fone 1.431.

..................... "
� ..

_ ".
.

..........................................................................................................................................................
.. _

AUXILIAM AS NAÇõES EBTRAN
GEIRAS OS SINDlCATOS

AMEHICANO::;
WashingLon (Usis) _- Por in

termedio de seus agent,es e rGpl'e
sentantes no e.sLl'ang'eiro, o Con
gresso das Organizações Industriais,
organisação a qual se filam os sin
dicato,s norte-americanos, com cer
CH d,e 6.000.000 de membros, está
dando inicio a um socorro de emér'

genci.a, no total de 1 milhão de jo
lares, eom programas ,de saud(! e
bem estar para a Grecia e Italh e,
posteriormente, Grã Breatnha, Ho
landa, Hungria, POlonia, Filipinas.
China e Japão. Onde o socorro em
questão não puder ser ministruclf.'J
por meio cros repr,esentanLes ou
agentes, orgãos tais como o Ante
rican Friends Service Commt;�e
(Quakers) e a Comissão Amer�
cana de- Reme,ssas para a EUl'opa
serão empregados.
Reiterando seu apoio ao Progra

ma de Recuperação da Europa, se.
gundo as linhas aprovadas· em �ua
recente conv,enção nacional, o Con-
gresso das Organisações Indus
triais declarou que seus agentes e
representantes no ,exte,riür serão
,exortados a levar a cabo um pro.
grama educativo acerca do referido
programa, por intermedio dos sin ..

dieatos.
(DO Original: U, S. Labor Unians

. Contribute To Foreign Aid)

_ .........•.............__.. _.,.._ ...•. _ ..........................................................•.•.............................................................................................._

Cia� Continental dOe Seguros
Rio de Janeiro

Fu'TUUJ.d<J em 1,924
PNC)j:NDIO, TIlANSPORTES E ACIDENTES KESSOAJS

Gal.}ital Realizado. e Reservas Cr$ 0.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 , Cr$ 18.162.621,36
SÉDE (Rio de Janeiro) _g;'JCUR8AL (São. Paulo)

Av. Rio. Bronco, 91 - 30 ando Lgv. da Miserioordia, 23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" Thleg. "CONTAL"

AG�NCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú
SALVADOR - CUÍUTIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GRANDE.
Comissários de AV3irias nas Prinoipáis Cidades do País e do Exte

rio.r.
Tem a. satisfação de oormmioor o inicio 00 suas op.era.çóes na Cid-a-

00 de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agenws G.erais Se
nhores.

.
.

A.umente o Capital do Colé'
gio Barriga-Verde, afim de
que possamos co.nstrui-Io, ins'
creYendo-�, hoje mesmo, no
�u qu8ldro so.cial de compo
nentes.

EDUARDO HORN & CIA.
Ruá João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Florioanópolis.

Cadastro. Social do «o Estado»
�O& ao. DOn08 diatliDtoo leUor••

·
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A.lra�os, tAmbém,.� ... atotielaa ..�_
ilU/.Gi!latoa e <mtrafl. tis Uíó ou .. l*IfIIOU�.

'TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPA.S
Reforma chapool;!

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

DR. MARIO. WENDHAUSBN
Clínica médica de aduJtoa

e crianças
C,onsult6rio -- ,Trajano, 29

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

Residênr.ia:
Ff1lj� 8l'hmidt. n, 38

Tel. 812

,DIt. A. SANTAELLA
,l_lomado pela Faculdade :H_.
l;;;iWfl d. Meúlclna d:a U!l1�ti'.lcllllo
ii li. BruU). :MédIco por concur·
� � Berv1ço Nlfuional de :Doa.
� Jlntala. 'Ex Interno da Santo

-=��·Cá:&� "

deral
unv.& �:I� OO:mrç.u

• II:JeUultólrlo: EJllffclo �
NETO

� J'enpe SchIniót. CoMul1Ul
Dal 16 ia 18 hOru -

Reáid&nda:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

�âa. POLYDORO S. THIAGO
_ 40 HospItal de OarldaCk

de PlorLan6poUs
oUIIfiente da Maternidade

QlllIOA IomDIOA - DISTO'.D

iIIletl DA GES;rAçAO II: DO

PARTO

� dOI! Org!l.os InternOl. _
pealalmente do cor&çâo

...... da tirolde e demau

al&ndulas internas.'''
'lM\IftJ[RAP!A - ELEC11ItOCAII

SlJHunA - ME'I'AJiOLIIIMO
BASAL

'

.'IlIII1d", diU1amente da � b

18 horatl

tiflIIICe CIh&madoB a qualtluet"
46"110" blollD1Ye durante li noite.

$RIItJLTOlUO: Rua Vitor Keire-

1M, 18. Pone 700-

�OIA: Al'enlda Tram·

Powsk1. 82. PoDe 781

Dl. ROLDÃO éONSONI
�IA GlIIBAL - ALTA DI '

jlmiGlA _- KOLMT1A8 DJlI WI
_ .. - � � ••_.,•....IOã0:aA8�_,8PABT08 .••

� pela Faculdade d. )(Ifti>
.... da Universidade de .0
� CIDde foi ass1stente por" .a.
.. liIILOa cio Serviço C1rIl.rcIoo -III

Prof. AUp10 Correia Neto '

� do titêmago • 't1a.I IIG.
fiIUee, JateetlnOol del8ado • cro--.
lII'6lIl., rlna, prótltata, tlUla'a.

11.-0, O'f'artClJll·. trompa. 'f_
llrM. 1WIrocele, 'Vài1iIee • h...

CONSULTAS:
_ I la ,. har.., .. Rua r.el318
1IIIimiclt, :11 (.alto. da ca.. Pa

ralm). Te!. 1.1598.
/IIIBI1tá}TCIA: Rua JC1Itev.. ".

�. 1'71: Tel. II '706

DI. NÉMON D'AVILA
.......... - �_ U'r1Ilú1u -
.,...... dOII iDtest1Doa. rito II
.... - Elemorrolc1u. 'l'ratamea.

., da' conte amebiana.
� - Intra nr-melho,
00tUWti: . Vitor M:elre1ee, U.

iUadia' dfato1IIInente. la 11,&0 ..
.. ·a lUde, du 16'- bS. em 4t&1I.W

lIeaid: V1dal BamoII, ...
re.. 1017

li. LINS REVE8
:Ko1&t1u de senllorI,t._

.

Ceualt6l1q - Rua JQlo P1Il'I'to a. "
- lIobradrl - Telefone 1.t&1

1twJId�. � Rua Sete de Setembre> I

- (iIÍdItifJc1o r. A. P. da EsIzWa)
Telefone Il. 884

..............o Batalhão Barriga-Verde'
fo.i constituido. de catar:inenses
destemido.s e o "Colégio. Bar
riga-Verde", usará a mesma

bandeira.

o VALE D� ITAJAJ
Procurem na Agênela

ProgresSG,
'LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na ce@eira da ignol'ância. Dá-lhe

I a luz da iIlJstrução, levM1do-o a um
rmJ'�o elA a.Habetizacão de aduIW!l,

para quem possue de Cr$ 10.000:00 até Cr$ �100.000,OO re.nda' )--certa de 10'/. ao ano coll1 recebImento de Turos mens.vs. r

Informações nesta redação. _;/.

BOM NEGOCIO,

Fabricante GIl !d:tribuidor�1J das afamada.O:con- ,IIfecc;õ.. -DISTINTA- e RIVET" PO.lua um "roa.
"

d. lortlmento
.
de oasemira.. I'llJcadol,' brina! .

bonlJ" e ,barato.; algodõel. 'Jmorinl e aYlamentol

Ipara alfalat... , que ·'recebe, diNtament. da.
f

IcSbl'lca.: A.:.ca.a·A CAFITAL- ehama a�t.Dgftot:�ol !Snra::, _Comeela.atu ido Jnt8l'lol' ,.no .enti�o de lha ,�faBa "em oamo
visita Gil" d. eMtuàl'Glm Buaer compl'aaf MATRIZ�m nOl'lan,6poll.� <FILIAIS em'�111m8nau;� Lajel.

.

\!W�II#.iwtbAí!!U,&Jii&Ai.Jm_.. 16m Q&iJIi.C'ij _de w .W*MN�ii@tt'I!Ii*,*"*""j fiei AAMri i!OIf1i....._..W.'i&Ç4 ,..,......,...
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POLITICOS BOLIVIANOS PROCURAM ASILO NO BRASil
..

Rio, 5 (A. N.) -- Telegrama

de�médiCOS'
industriais e comerciantes Acrescenta o referido telegrama

Corubá trouxe-nos hoje a ll'otici' fugindo da derrota da revolução que que muito dos refugiados são poli
de um comunicado de que numero� agitou a Bolivia na s·el�ana passada, ticos ap.ontados co�o �ertencentes
sos exilados bolivianos, entre os atravessaram a fronteira do Bra-I ao movimento nacionalista revolu

quaes de váriàs patentes do Exér- sil na altura de Pôrto Suarez, exi-. cionário e que se hospedaram nos

cito e da Aeronátuica, advogados, lando-se naquela cidade. hoteís e pensões até que a sua si-
--------------------------------------------------------------------------------------------------

tuação seja resolvida de acordo com autoridades de Corumbá e que emn

as leis brasileiras. caso afirmativo o Ministério das-
No Itamarati, todavia, não se co- Relações Exteriores tomaria as me-:

nhece o fato oficialmente. Ali adi- didas legais de ordem nacionais e"

antaram-nos, hoje, que seriam pedi- internacionais que ';regulanam a.

das imediatamente informações ás' especie.

particular
Cf rculos chegados ao Mimstér ic unitormisando os componentes do

lo Interior, falam que o rererrdr seu exército. Adiantou-se até que'
-xércíto, já possue alistados deze- tais uniformes estão sendo conre
nas de milhares de adeptos ele cíonados no norte da Itália. O líder
credo vermelho. Atir.ma-se em al- comunista Palmito 'I'ogliatti, não'
guns meios, que tais efetivos Sf obstante, tem insisLentemente arír
elevam, mesmo, a sessenta ou' a

se-j'
maelo que os vermelhos pretendem

tenta mil homens .. O que levou .0 ganhar na Itália o poder pamJica-'
governo a atuar foi a noticia de mente, o que 'tem sido lambém I'Be-

que 0-8 çomonístas estão preparari- petido pelos lideres comunistas-
do uma nova organização militar nesse país. .

Será exêrcueextinto comunistao
Roma, 5 (D, P.') -- O governo do

primeiro ministro De Gasperí de
cidiu tornar uma decisão oontra e

I "exército particular" elos cornunís
ias. Um informante governamen
tal declarou que o gabinete, a reu

nir-se amanha, deverá f'írmar um

decreto, pondo em vigor a artigo
dezoiLo ela nova ConsLituição repu-
1·.,cana, que deLermina a elimina-
ção de todas as sociedades secre-

2- Contellur,"o da "olonl·ZB"an A "or·I�Da tas ,e entidades militares que te-
•

•u'
.

II "uu" U . nham pr-opósitos politicas. Embora
A Comissão Executiva das Come- genheiro Vitor Antônio Peluso Ju- confirmando o Jato de que a lei

mor-ações do Segundo Centenário nior, Dt. do Dep. Estadual de Geo- deverá ser também aplicada contrr

da Colonização Açoriana tem trata- gráfia e Cartográfia __ de Documen- as entidades neo-rascístas que sr

revistam desse part.icular, disse
Ihado assiduamente para que elas tação Fotográfica, composta dos

que o objetivo primacial do oecre-
sejam levadas a bom termo. Assim, srs. dr. Henrique Berenhauser, Ma- to são as atividades subterrâneas
é que, contand.o desde a sua erga- nuel Ferreira de Melo, professor dos comunistas, pretendendo as

nízação com o patrocinio da As- Martinho de Haro, Roberto Mündcl sim. o govêrno liquidar com as 01'-

bl/.J· Legi I ti lo Estado ele Lacerda e professor dr. Wilmar ganizações que as apoiam. O gani-
sem.,Ia IS alva c , nete, nessa sessão, deverá também
inicialmente se entendeu com o sr, Dias; _ de Linguagem e Folclore, determinar a datá de 8 de abrí:
dr. Nereu Ramos, Vice-Presidente composta dos srs. Almiro Caldeira. para a realização das elei-ções par
da Republica, tende S. Excia. asse- de Andrade, professora d. Antonie- lamentares em todo o país, eleições

essas também obrigadas pela novagurado a sua intervenção junto aos ta de Barros, professor Custódio Carta Magna, O govêrno italiano
Poderes federais; entendeu-se tam- Francisco de Campos, professor tem advertido que grupos mtlíta
bem com o dr. Aderbal Ramos da Francisco Barreiros Filho e pro- res esquerdistas prepar-am :o arn

Silva, Governador do Estado, que fessor dr. Othon da Gama d'Eça; _ Inente para ind'luir, Hicitamente
.

'

,'nessas eleições que se aproximam.prometeu tôda a ajuda que este \)1]- e d� Genealo�Ia, composta dos ,sr,s. Não é mais segredo, na Itália
der prestar. 'Idêntica promessa, no professor Altino Flores, Antônio] que os comunistas possuem um
tocante ao Município desta Capital, Adolfo Lisboa, Antônio Taulois de' exército. Ele j'á destí lou nas ruas

fêz o Prefeito sr. dr. Adalberto T(_�- Mesquita, João Otaviano Ramos e das grandes cidades penínsurares
lentino de Carvalho que concedeu major Lupércio Lopes.

e parece d13rla'f!lente na imprensa Arroio do Meio, (R. G. elo Sul) 5 no sentido de colaborarem na apre- ..

. . _ ,.

'
". vermelha . .o propl'l'O sr. Alcíde de

o imediato auxílio de Cr$ 3.000,0(1, FOI Incumbido de elaborar o Gasper i, em seu discurso de segun- (A. N.) -- Ultimamente vem senrlo ensão das notas adulteradas e .con-

para as primeira� despe�a�. . _ I plan� de ,uma exposição, que

,sej
feira passada, quando abriu a desenvolvido neste municipio um sequente prisão dos elementos cri-·

As comemoraçoes dIVl(ii�-se�ao relacIOn�ra c�m o Co�g�esso, o sr, ca�11p_anha eleitoral pelo Partídc grande derrame de notas falsas. Os minosos. Já se encontram em vias,
em duas partes, sendo a primerra engenheiro VItor Antomo Peluso Cr-istão Democrata, falou das tro- falsificadores aproveitam para pás- de conclusão as indagações policiais:
realizada nos dias 20, 21 e 22 do Junior.. pas_ ele choque dos comunistas que sal' as cedulas principalmente eml referentes ao assunto, que, CIID

corrente mês, com o seguinte pro- estão .sob as orden� ?e Luigi Longo" bailes coloniais. São notas de Cr$ seguida serão enviadas a juizo.organizador de atividades subter-
grama: O melhor pr••tlnta para leu fi- râneas. Disse o ehege do governo 10,00, adulteradas habilmente para
Dia 20. de fevereiro, que correspon- lho, é uma caderneta do ORE'DI- que o exército vermelho pretende Cr$ 100,00. Os espertalhões usam

Tde ao da chegada á então vila do rO MUTUO PREDIAL. implantar 11a ftália ::t elitadura dos o meio de acrescentar zeros, e facil pntativa de oréveDesterro, há duzentos anos, dos )3alcans. tem sido o derràme, pois aprovei- Rio, 5 (A. N.) - O inspetor Soa-·
primeiros colon'Os açorianos: ás 9 tam dos momentos de aglomerações

N
-

b á dO>
res, de dia na Divisão de Polida

110ras, lançamento da pedra funda- ao· aver expe I.ente no Carnaval á entrada dos bailes, para que o co-
recebeu na manhã de hoje lIma co---

mental de um monumento comemora brador ;não tenha tempo de exami-
Afim de nermitir a -lodo� os seus empre'ga.dos e f'UI1'CI'onla'I'I'()O f'ar- 'I·' municação do sr. Telmo Antônio

tivo; sendo orador o sr. dr. Oswal- o' nar a nota. O delegado de po ICla'
'üli1)arem dos folgu'edos I'

-

1 á Anicchino, do sr. delegado do 2° dis-do Rodrigues Cabral; ás 20 horas, �
. can1ruva eSICOS, nao lave,r expedient.e na Re- deste municipi'O tem d,esenvolvick>

� e1a"ão desta folha na segl d t f
'

ó
.

' trito de Itaguai, no Estad'O do Hio'
concerto da Sociedade de Cultura ." ln a e erça� eIra pr Xlma. severa vigilancia, a fim de deitar

"O Estado" v lta'a'
.

.

I a f de que se esboçara um movimento'
Musical, no Teatro Alvaro d,e Car-

.. o
.
I , aSSim, a CIrcu ar na 5 eira, dia 12. mãos aos falsificadores e já efc- , .

,';- d
..'

P d' greylsta nas obras que a PrefeItura'

va���; 21, ás 20 horas, conferência O Esconderl",·o da I-nfaml"a �u���a�����a;ib��r�r�����;, �a:l�I�:�;�: �:s s��:�:, A:�1t��I:��e�.�,relativa ao evento comemoradJ, do os mesmos procuravam passar 39
Pelo sr. dr. Antônio Nunes Vareb, dessas notas. Mais cedulas foram

.

H Tratando-se de um caso de sun,a"
no salã'o de festas do CI�1.be Doze a, em toda a pes·soa, uma "maldade em cons·Lante eferS'cência" e apreendidas.

t gravidadle ligado ao bastecimento"
de Agôsto; pron a a se proj-etar sóOJre o próximo com os mais extranhos requintes Tendo-se mesmo conhecimento

,

'd de agua da capital, o inspetor Soa--
Dia 22, ás 20 horas, Te Deum, na ae perverSl ade.

/ de que tal derrame se efetua nJo
res solicitou ao referido sub-dele-

Catedral Metropolitana, com ora- IHa os que fazem o mal por disLúrfuios o,rgâni,Cos; ha os que o exe- só aqui, como em Lajeado', o dele-
t d· t'b' gado que detivesse os elementos im-

ção gratulatória de exmo. e revm,). cu am port' , lS UI' ias mentais, mas ha tarnb'ém os que o realizam por gado expediu instruções a todos' os '

plicados na greve. Eram treze ope-
sr. Arcebispo Dom Joaquim Domiu- vontaele própria, e porque senLem um prazer -todo ,especial em realizá-lo. proprietários de salões de baileG, rários, sendo o pri'ncipal José Ma-,
gues de Oliveira. Entre estes se encontram os que esconder na sua co-vardia e asna

Ja· esta-o sendo, tanlbenl, toma""as infâmia, soib o avil-tante prO'cesso da caorta anónima.'
ria Pereira, residente no quilome--

• \J

1 p te do leu-o tro 37 em nova 19uassu", e que na'
Providências para a realização de Querendo ·enganar-se a si mesmos, não exitando mesmo em dizer ar .) ••• qualidade de capataz chefiava uma'
um Cono"resso de História, que cons- que as suas inlenções são ,boas e nobr'es os seus sentimentos, essas pes turma de 31 homens.
tituirá a segunda parte das come- soas prati,cam o mais ,r,epu.gnante de todos os aLas.

� Argentina sabe gritar". O vespertí- Na Policia Central tudo foi es--
morações. A fim de colher subsidios Quantos a ela recorrem sã-o Jalsos, são hipó>critas ·e nada mais con-

no "A Noticia" publica hoje a se- clarecido, apurando-se que o mo-'
para o mesmo, foram organizadas seguem com tão ignominias o exp,ediente, do que osullar a corrupção de guinte nota: tivo de greve "era má interpretação,.
as seguintes comissões especiais: de sua alma, os ví'cios que . .a putrificam além de utilizá-,lo ainda como

• .' "O Departamento de Estado norte por parte dos operários, de uma de-
Documentação Gráfica, composta veí,cul-o ele seus baixos sentimentos de inveja, de desperto, de raiva. '

. americano notificou ao COlnselho terminação da companhia incum-
dos srs. cônego Frederico Hobolrl, Recorrer à -carta anónima sob a ale'gação de ;que s'e pre,tende pres- Econômico Interamericano� de que bida do serviço quanto ao pagãmen--Cura da Catedral; Gustavo Ne�cs, tal' serviço,s aos nossos semelhantes, ,�pLi'cando esta indignidade como

tem todo o interesse na industria- to das horas extraordinári,as de tra-
Diretor da Diretoria de Justiça; uma mostra de bons senLimentos, é desoer ao último degl'<Ílu da vilania. lização de America Latina, e de que
Hermes Guedes da Fonseca, Sub- A carta anónima, seja qual fór o motivo q:ue a inspira, sejam
diretor da Biblioteca Publica; CIl- quais fOl�em os fins a que se destina, jamais será praticada por pessoa.
genheiro José Nicolau Born, Dire- que se preze.

tor de Terras e Colonização, e en- Veí'c'l1lo de calúnias e de intrigas, solapador da honra alh,eia, ver-
dadeira megera Q'ue fomenta dis-córdias e destroi lar,es, a carta anó,ni-
ma não 'traz nenlhum benefíüio a qu·em a escreve.

I Pelo cOlntrário . .como um fantasma medonho, a consc18neia estará
sempre a r,e;ver-Ilhe o íntimo, numa solene acusação 1)elo ato prati·cado.

A pessoa que ,recorre á carta anónima é facilmente descoberta,
pOI1que o remorso a trai, seja na·s palavras &eja nos gestos. E torna-se
assim des-p;r,ezível .aos 'Próprios -ol>hos 'e mais ainda aos o,lhos das pessoas
CJue ele pretendeu auxiliar, porque quem é capaz de eoorever uma carta
anónima é capaz das maiores falsidades e desl,ealdades. Ninguem pode
ter nelas confiança e muito.menos dedicar-Lhe consideração.

Enfim, a �arta anónima é o e&eo.nderijo da infâmia.

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

Florla�6..,olh. 6 {je Fevereiro de 1948

extinguir a mendicancia
na Capital

o dr. Othon Gama d'Eça, novo Secretário da Segurança
Publica vivamente empenhadO na solução do problema

Para

A' reunião de ontem do conselho diretor da AçãO"
Social Catarinense, compareceu o Exmo. Snr. Dr; Othon»
Gama d'Eça, DD. Secretário da Segurança Publica, que?'
estudou em con iusito com os dirigentes daquela en t iâade
o problema da mendicancia nesta Capital.

S. Excia. mostrou-se vivamé"nte interessado na �oluçãS"
de tão debatido assunto, prometendo à Ação Social todo'
o apoio ooseivel,

Presos os falsificadores

Rio, 5 (A. N.) - Sob o titulo "A

balho".

pretende pagar em 'maquinas os for
n,ecimentos de materias primas e

ge,neros alimenticios para a Europa,
no quadro do "Plano Marshall".
Essa declaração causou geral sa-

Cf.SSOIl ii parede
Frankfurt, 5 (D. P.) - A màior

das greves na Alemanha, desde os;

tisfação em todos os paises sul am(',- dias pré-nazistas, terminou a meia

ricanos e os representantes dos noite, porem os chefes sindicalistas..

mesmos no Conselho manifestaram ameaçaram de ações mais drásticas,.
essa satisfação. caso as autoridades alemãs, !lão'

Cabe acrescentar, porem, que o possam aumentar as rações de �Ili-·

Brasil terá disso uma percentagerl mentos. Calcula-se que entre 2 a 3

minima, talvez de menos de cinco milhões de grevistas tenham come-

por cento, pois a "parte do leão" çado a voltar ao trabalho, na ma-'

caberá á Argentina que terá cerea nhã de hoje, depois de se terem�

de 90 por cento das compras para afastado do trabalho por 24 horasr

o "Plano Marshall". A Argentina Não se registraram atas de violen-'

sabe gritar e impor as suas neces- cia. A greve afetou as zonas amerl--
sidades.. . cana e inglesa da Aiemanha;
••••••"'._•••••• 11 .

FRECHANDO ..•

Brevemente
Grandes e modernas ins
talaçõe� a ser,viço do au

tomobilisl!!-0.
DELAMBERT

\

GUILHERME TAL
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CONTRA CASPA,
,j

QUIDA nos CA· ,

I

1BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO o acôrdo... Sim, o acôrdo! Ora, o acôrdo !

que o actJrdo!
Se lossemos nós os da oposição, haveria acôrdo 1)
Mas o acôrdo ..

Por:

COURO CABELUDO.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


