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A DATA DE HOJE ASSINALA O PRIMEIRO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO GENERAL FIRMINO LOPES REGO,
HERóI DA CAMPANHA DO CONTESTADO E QUE FALECEU EM 13 DE SETEMBRO DE 1913.' '�O ESTADO" SE CONGRA
TULA COM OS DESCENDENTES DE TÃO ILUSTRE CATARiNENSE, RENDENDO UM PREITO SINCERO DE HOMENAGEM

A QUEM SOUBE ELEVAR O NOME DE SUA TERRA .NATAL!
AS REFERENCIAS QUE, NO MINISTÉRIO, SE FAZEM AO QUE SE TEM REALIZ ADO EM SANTA CATARINA, NESSE IM
PORTANTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PúBLICA -- A INSTRUÇÃO SÃO ALTAMENTE LISONGEIROS E
BEM CONSAGRAM UMA OBRA E UM E SFORÇO QUE S10, �OTIVO DE ENVAIDECIMENTO PARA TODOS NóS.
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3 1!A18 .ANTIGO DI.üUO DR 8J.NTA CATARINA

D. GereB.�i SmNEI NOCE'rI - Diretor Dr. RURENS
Dirotor III. 11M_de A.. D.üü8CENO DA SILVA

DE ARRUUA RAJlOS

Deíxorú O minísterío O

sr- 'Raul Fernandes?
os UDENISTAS FLUMINENSES ESTÃO BRIGANDO E UMA ALA IN

lJICA O NOME DO SR. PRADO KELLI PARA A PASTA DO EXTER.IUR

Rio, (A. C.) - Na U. D, N, fluminense as cousas não vão bem. Re

centemente a 'Convenção do Part.ido resolveu eliminar de sua presidên
cia o sr. J, E. de Macedo Soares, eleg:enjo para substituí-lo 'Ü' deputado
Soares Filho. O dir-etor do "Diár-io Carioca" não passou recibo da der

rota, mas daí a poucos dias seu jornol passava a elogiar o deputado
pessedisLa Acurcio Torres, adversário irredutível do Sir. Soares Filho.

Desde antes a assinatura do acôrdo, vinha-se notando na U. D. N.

uma certa oompanha contra a permanência do sr. Raul Fernandes na

pasta do Exterior. Entre outras cousas alegava-se que o sr. Raul Fer

nandes tornou-se prisioneiro de uma "coterre" no Itamarati, de modo

que o mínístro não é bem êle, mas um grupinho que o cerca e o tem

levado .a uma série de êrros. Desencadeada a campanha rontra o sr,

Haul Fernandes, insinuava-se na U. D. N. que o seu substituto deveria
ser o sr. Prado KeIIy, líder elo parjído e ultimamente especialista em

questões iuternaciona is ...

fiamos' aquI- DO .Estado menos crIÇaDç!U�. earentes de' matr.icula A questão passou agora, momentânea e tácítamente, 0-0 plano geral
li 1.141 UIII para o local, quer dizer o plano da política fluminense, para repercutir
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depois, outra vez, na política federal. Trava-se a lula entre os 1)8Ttidá-

6 que DO IS ri o e era. - oglo ao ep. e rins do sr. Raul Fernandes e os do sr. Pr-ado KeUy. O pr-imeir-o procura

17d
-

R·
-

d I t d ft1 •

E t d
conservar a pasta de qualquer geito. O segundo procura desalojá-lo tam-

li DCa�aO. - eUDI80 e Dspe ores e nDSUiO' neste s a 00 bérn de qualquer geito. O assunto, veio afinal a furo com um artigo do

r
sr. J. E. de Macedo Soares. O diretor do "Diário Carioca" não abordou

A palavra do Dr. Arm�ndo �imone pereiz:a, DD. �e:retario da [uetiçe, Educeção e a crise de frente, Mias atacou o sr. ,Prad? Kel'ly a_Pl:opósito do discurso

Saude, que fOI a Sao Paulo e RIO em znrseao de alta impor te ncia, profer-ido mesmo a respeito do acordo Inter-part.ídârio. Procurou mos-

para a cultura do povo barriga-verde. irar o sr. Macedo Soares que o sr. KeIIy estava em divergência com o

sr. José América no que respeita á interpretação daquele documento.

Daí a pergunta insinuada pelo arí.iculista : quem representa afinal a

U. D. N.? O seu presidente ou o seu líder na Câmara?

O objetivo do sr. Macedo Soares é criar uma tensão entre os dois,
de modo a "que imar " as pretenções mímsteríaís do sr, Prado KeIIy, fOF

Ialecendo por consequência 'a posição do sr. Raul Fernandes.

Ino XXXIV I Florianópolis Sáb3do, 7 de Fevereiro de 1948, I N. 10.182

.6onfelenciou COm
Nerêú Ramos
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lIonrosa situação· do Ensina em S. Catarina

- Estive em São Paulo, repre-
• sentando o Governo do Estado de

Santa Catarina no III Congresso
dos Estabelecimentos Particulares nos ter tido upartumídade no Rio de tarina, nesse importante departa
de Ensino, que se realizou naquela trabalhar pelos problemas do cn- mento da administração publica,
cidade. Acorreram ao grande con- sino em nosso Estado, e como a são altamente lisongeíras e bem

clave delegados. de todo o País, ve- nossa curiosidade logo se manifestou que consagram uma obra e um es

r'ifícando-se
.

a
'-

representação de a respeito desses trabalhos, assim forço que dão motivo de envaidenci

mais de seissentos estabelecimentos nos satisfez: menta para todos nós. Basta que se

de ensino; De nosso Estado _ alem
- No Rio, acompanhando o Go- diga que temos aqui no Estado -

do prof. João dos Santos Areão, vernador- Aderbal Ramos' da Silva, não obstant'e o limite dos nossos re

mspetor geral do ensino _ compa-
estive no Ministério da Educação, cursos financeiros e as dificulda

Teceram desessente representantes onde tratamos, demoradamente, de des de ordem geográfica - menos

-eredênciados por diferentes colé- assuntos realicionados com a edu- criança carentes de matricula do

gios e apraz-me registrar que f'igu- cação em nosso Estdo. As referen-; que. o Distrito Federal. Só no am-

.rararn ativa e salientemente nos cias que, no Ministério se fazem ao' bito estadual as matriculas, ,atin-
trabalhos do plenário. que se tem realizado em Santa Ca- 'Concl",. fia 3 página)

- A9irão reais beneficios dessa

Conforme noticiamos, regressou;
ha dias, de São Paulo e Rio, aonde
-O levaram intensões educacionais
do Estado, o Exmo. Sr. Dr. Arman-
do Simone Pereira, ilustre Se-
-cretário da Justiça, Educação e

Sande.

Em virtude dos altos motivos

que levaram a S. Excia. a São Pon
lo e a Capital da Repuhlica, a nos

sa reportagem não ponde perder o

ensejo de um encontro com o culto

titular, para solicitar-lhe impres
sões e resultados de sua viagem.
Atendeu-nos de imediato e a pri
meira pergunta nos respondeu:

III CONGRESSOO DE ESTABEL]-�

CIMENTO PARTICULARES DE

ENSINO

iniciativa?
- Colhi impressão favoravel do

Congresso e não hesito afirmar que
'se trata ,de uma iniciativa privada
tIue reclama aplausos e simpatia,
...que significa de melll'Or coordenar

, os problemas educacionais, visan

do, outrossim, um entrosament<?
mais perfeito das iniciativas oficl
aes e particulares. Foram numero

sas as teses apresentadas e debati
das e, muitas delas,

.

representam
subsidio de' real valia ás questões
do ensino. Creio, por isso, .haja sido
largamente proveitoso o resultado
desse III Congresso, que abre am

plas perspeCtivas para o seguinte
que, segundo a deliberação tomada,
se efetuará em São Salvador, no

próximo ano de 1949.

HONROSAS I REFERENCIAS AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIO-

NAL DE -SANTA CATARINA

Depois de outras considerações
sobre o oportuno conclave realizado
na capital bandeirante, o dr. Ar
.1l1alldo Simone Pereira informou-

o Dr. Armando Simone Pereira quando era entrevistado
pelo nosso Diretor Srir. Sidnei Noceti

RIO, 6 (C. P.) - Salbe-se estar assinada, a nomeação
Neves pora Secretário do Interior e Segurança da Pr,efe(
ruindo o sr, Murilo Lavrador, cuja demissão é conhecida. C4

Neves é vereador eleito pelo PTB que acaba de Ingressar no Y>

blícação será feita após o carnaval, tendo o sr. Leví Neves .esi

longa conferência com o sr. Nerêu Ramos no palácio Monroe.

o general suícrdou-se
,PARt,s, 6 (U .P.) - O General Stuelpanagel, de 'sessenta anos de

idade, solteir-o, suicidou-se na prisão, na França. Fora aeusado de "cri

mes contra o direito internacional" inclusive a execução do crime de

matar refens. Seu advogado de defesa disse - "Eu o ví ha alguns dias

e ele parecia deprimido. Tentei convencê-lo de que seu caso aão estava

perdida C.(}III]O el pensava." E ele o segundo gaI. alemão a procurar a

morte no ,suid-dio, nestes últimos dias, para escapar ao julgamento por'
(Times de guerra.

Em armas a Turquia
W'A1SHIINGTtON, 6 (U. P.) � tO relatório publicado pelo Departa

mento de Esado sóbre a situação em que se acha o empnéstimo de au

xílio á Ttmquia, diz em parte: "A persistente pressão da -Russia, sôbre a

Turquia pode exigir que ês,se país seja força,do a manter suas forças
armadas num estadü virtual de tempo de guerra por tempo ind.efinido".

Safra

A C.V.P. contra
Pôrto Alegre, 6 (A. N.) - O De- a CMP

partamento de carne verde está lu-
R' 6' (A N' ) IA C

. - C t I d
. _ . 10, .. omlssao en ra a'

tando contra urna situação curto- -

d dr., preços nao concor an o com a por-
sa: Aqui em Porto Alegre protestam .

hai dI'
-

I I
contra o aumento de carne e no

taría arxa a pe a connssao oc�.,
.'

t t t baí

I
estabelecendo os preços da cerveja

ínterror pro es am con ra a alxa . '. .

d S do I f
-

d a seis cruzeiros e refrigerantes a-
e preços. egun o m orrnaçoes o

.
'.

. tres cruzeiros revogou a portaria
diretor do departamento de carne

b 1 d' .

'ti'
. .

' 'esta e ecen o os preços prImI va-·
verde, o instituto de carnes pagou . . .

d
. .

d
.

Ih 31 d f mente fixados ou seja doze cruzei-
,e pr'imerro e JU o a e (.e- .

, ros a garrafa a de cerveja a sete
zembro aos marchantes, como ln-. .

d
. '-

't t cruzeIros por qualquer refrIgerante,.
emzaçao para eVl ar Q aumen o

.

d d '11
-

d t
durante os dIas do carnaval .

e carne, ez mi 10es e uzen os e

trinta e um mil e quinhentos e dt'-

zoito cruzeiros. Isso quando havia Aprovado o veto
carne apenas ires dias por seman:l.

Rio, 6 (A, N.) _ O Congresso-'
Se a carne fosse vendida durante

seis dias a indenização seria de de

zesseis milhões e trezentos mil

Caso curieso

Nacional esteve reunido em sessão,

noturna para examinar o veto do,

Presidente ao dispositivo da lei 01'

ganica do Distrit'O Federal, relativa,

• d O V'I a terrenos da Marinha, considerada

fi SOrte e e a era de competência federal, nos termos

do da Constituição. Compareceram
apenas c�nto e oitenta e seis repre

sen taI).tes, quasi o numero minimo

para poder o
I Congresso deliberar.

Na votação foi mantid'O o veto por
cento e cinquenta e tres votos.

'

,
.

cruzeiros.

Dublim, 6 (D. P.) - A sorte

governo do primeiro ministro De.
Valera não será decidido, enquanto
não foreI'n computados os votos das

eleições parlamentares realisadas

quarta�feira ..

Operado /0 sr_ Nerêu Ramos
,

mo, 6 (A. N.) - O sr, Nerêu Ramos, vice-presidenle do República"

acal!a (le ser o'(:lerado de apendicite, não inspirando cuidados a seu eS

lado de ,saúde.

RLO; 6 (A. N.) - Telegramas da Argentino infol'mam Ique a safra
de trigo na'quele país, este ano, está ,calculada em s,ete milhÕes de {one
ladas, sendo o notícia auspidosa á população do Brasil, pois o govêrno
argentino 'poderá cumprir os ,compromissos com o govêrne brasileiro
quanto ao ,fornecimento do trigo.

o novo Secretario da Segurança
tRJEOIiFE, 6 (A. N.) - O Coronel Jos·é Vascoooelos, comandante da

poUcia milHar q,ue 'sucedeu ,ao s,r. Aia:rioo, na secretaria de Segurança,
diseursando por ocasião ele ,sua .posse no cargo, disse: "A ordem será
mantida. Far-se-á a repres'são dos comunistas e das atividades comu

Ilistàs, tudo, entretanto, sem parlaJpatani'ce e estardalhaço na pr,eoCupa
ção de uma obra de faohada ou melhor de farol. Só usaremos violên
cias para rel)rimir violénci.as e n,esse caso seremos implacáveis". O Co�
1'onel revogou a portaria do sr. Alarico prOibindo o uso de mascaras no

carnaval.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doze de Aqoslo
CARNAVAL DE 4.948

zada informou que' o governo co- A Diretoria do Clube 12 de Agôsto realizará em sua séde, bailes m."
Iombiano não ordenara a expulsão fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, 8 �

I
dó senador chileno Salvador Ocam- 10 de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, r(,,,.3er�

H
·

d
c varido Q dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das 16 ás ze-

orarlo �(I 0mpre- po, estudando a�nda a. sua s��uação h-oras. . .

UIl \) 'legal para ulterior deliberação. DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sóci-os quites com a.

'sas rodov·,arias Segundo informações particula- Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos pela,
I res Ocampo teria trazido uma certa Secretar-ie, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

SEGUNDA.FEIRA A apresentação desse convite torna-se obrigatória no ato da en··,
'Expresso São oístõvão - Laguna somá' em dinheiro da Federacion trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Padeiro, será des-

7 horas. de Petroleros do Chile, destinada tacada a parte picotada correspondente ao dia da r,ealização de cada,16 horas. ..

Auto-Viação Jtajaí _ Itajaí ,_ 15 110- a CTCL. festa. Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da-·

ra:.xpresso Brusquense - Brusque - Outro objetivo da viagem dei ��gTg-�I� eftI�l go�óto:JÁ�IJoa lI���' NESSE PARTI?ULAR .�

Expresso Brusquense - Nova Trento Ocampo seria preparar o Congresso Quer para os bailes, quer para a vesperttl infantil, não serão ex-- 16,30 horas.
Autó-Viaçâo Catarmense _ J-olnvile da CTAL.

.

pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a:
- 6 horas. Fontes particulares e a imprensa Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessóas ou famílias de suas-
Auto-Viação Catarinense - Curitiba '.'. '. ..

. .' relações em trânsito ou a passeio nesta. Capital, ingressos p.ara todas Ot�
- 5 horas. dIr�Ita .

continuam .afIrmand'O que 0000 uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos'
_ R�d��:a Sul-Brasil - PêIrto Alegre teria SIdo apreendidos d.ocumentos Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00
Rapido Sul-Bresüeíro - Joinvile - comprovando que Ocampo susten- Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00

ás 5 e 14 horas.
taria no exterior a campanha de .

A venda de INGRES?OS a pessôas não pertencentes ao quadro so� -

TERÇA·FEliRA
. . �Ial do Clube e que estejam de passagem por esta CIdade, cessara Im-

gr�u�.';,laY;o�a;'àtarinense - Pôrto Ale· descrédito do governo do Chile, preterivelmente ás 19 horas do dia da realização de cada festa.
Auto-Viação Catarinense - CUJ"i.tiba Ocampo desmentiu que tivesse i CRIANÇAS - De acôrdo com as comunicações, é terminantemente'

- 5 horas
....!nv!.!e trazido dinheiro com intuitos sub- proíbida a entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das :!al

_ �u�����o Catartnense "" horas TIOS bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro.versivos e negou que tivesse sido
Secretaria d-o Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 12 de Janeiro-

expulso da Venezuela. Saliento.r de 1948.
que fora detido no sabado ultimo,
ao sair do hotel, e interrogado pelos
detetive li que ,lhe censuraram o Ia-
to de intrometer-se na politica co

lombiana.

Aqente extremista
Bogotá, 5 (U. P.) - Fonte autori-

Clube

A DIRETORIA

fOIIÕES!I!
Depois da farra vem o

cansaço e a inevitável
DOR DE CABEÇA

.'

Auto-Viação catarmense
- 6,30 horas.

A -I-Rápido � Brasíjetro - JOÍnvHe - às UII IR5 e 14 horas. U
Expresso São Crie�' - Laguna -

7 horas.
EJ<presso Brusquense - Brusque - finanças do Senado aprovou o pa-16 horas.

D I C d '1'
.

Auto-Viaç1í:o Itaja! - Itajaí - 15 hO., recer urva ruz e aUXI 10 as

ra1;xpresso Brusquense _ Nova Trento ,populações dos Estados de Sergipe,
- 16,30 horas. Alagoas e Rio Grande do Norte, vi
_ ���!�:a Sul Brasil - Pôrto Alegre tímas das enchentes,

QUINTA·FEIRA
Auto-Viação Catarinense - porto

oo.- � .. .. ..oo
..

Alegre - 6 horas. O Tr�t dR dO d d d - A�t�'i�ãO Cataeínenee - Curitiba 19 a u er ena o e
_ �utho�1�o Catarinense - Jom_vile I PetrnORII.S..

CR$ 2.500,000 mensaes
Auto-Viação Catar-inense

TUlbaTãOI
" 'II

",.
- 6 noras, Rio, 5 (A. N.) - A Comissão' de

D. Pessôas capazes podem obter co- Auto-Viação eatarinense
-I Laguna 1

-

_ 6,30 horas. re aço�� exteriores aprovou, o trn-de =açâo para trabalhar nesta Capital Expresso São Cristovão - Laguna":" tado Rio deI Janeiro, assinado! naD t 7 hora-s.es elas seguintes cidades: Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2, conferên.da inter-americana de Pe-
primeiJ'aí - Joínvílle - Porto União e 7 1/2 horas. .: 't li mb'Expresso Bruequenee __ Bl'usque __ rapo s e aprovou ta em, o parri-horas, �jes - Laguna e Blumenau. 16 horas... . I cer favorável à abertura do crédito
rnenta\erviço inclue õ�equenas viaaens Auto-VlllçãO ltaJat - Haja( - 15 Jio.

d 'Ih- d
.

.
...." raso e um mI ao e cruzeIros para pa-tIvo; torno das cidades citadas. RápidO Sul Brasileiro - .Joinvlle - às gamento dqs despesas decorrentes.

do r. t d
,.

h'
D e 14 horas. I,",ar as aproprIO pun o, SI po&- Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ás

c9ivel acompanhando fotografia, para - 6 horas. IA'
..

�.
. . . . ...

ii' t'
.

'd'
. . . .. ..

�

.ex. Postal nO. 5 - ·Florianópolis. Rodoviária �����F POrto Alegre VISO, aos nS ,D antes
- 3 horas.
Auto-Viação Catm-inense Curitiba Estudantes em férias qU€ dese-

_______""."........,"""".......",__...__

-

A����ão Cata<rlnense Joinvile jem viajar conhecendo tocIo o Es-

1-
6 horas. tado poderào obt.er os fundos n€-
Auto·Vlação Catarin.ense - Laguna cessários executando facil tarefa'

- 6,30,horas: , que bem ex-eüutada. lhes propol'Cio-
7 ��:F Sao CriStOvão - Laguna -

nará ainâa algum saldo em, di.
.

Auto·Viação ltajal - Itaja( - 15 hO'1 nheiro.raso Informações à roa Viooonde de

I
EX)pres8o BruBquenae - Brusque -. Ouro Preto n. 13 da1! 9 ás 12 e das16 horas.

.

Rápido Sul Br8lSl.leiFo J'olnvlle 14 as 17.
às 5 e 14 horas. • •••••••••••••••••••••••••• ,

SÁBADO

_ A�tg;;;�� Catru1nense - Curitiba Colonizacão.

Rápido Sul Brasl)el!Fo .Joinvile ...
--------------..-: às 5 e J9 boi'as. Rio, 5 eA. N.) - O Ministro dá

- 6 horas.
'Agricultura aprovou 'O parecer téc':

Ca<tarln€nse -' Tubarâ-o I nico do sr. Zoé Machado para apro
veitamento das ferras da fazenda
Jaiba, entre os Rios São Francisco
e Vargem Grande, para colonização,
O Ministro vai entrar em entendi
mento com o governad'Or MiltOll

- Laguna - 6 1/2 ,Campos para a transferência dessas
fazendas á União, tanto mais que
existe a verba e treis milhões para
iniciar a colonização.

SNRS.
ASSI·NANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

•

CÂilã·s,t ',mlin
- O remédio de confiança

r'

Tem dinheir'o ?
Muito 011 P-OliOOe Não importaI

O leitor deseja
.

obter uma
reJ;!.�â. mensal, semestral ou

· anual, á razã.6 de 12%� ao allo?
Confie então os seua negÓ-·

'cios ao Crediário KNOT, á nu
.João Pinto n. � que, em COJD
;,binação com O Escdt6rio Imo
·

biliário A. L. ALVES o em-
· pregará, proporcionando - :r�
,com isto uma r�mda anual, se- .

gl'lr?J de Cr$ 120,00 .por Cr$ ..

1.000,00 e,mpregado.
.

Melhores informaçÕes e d�
talhes nos escritóriós do Cre
diário KNOT, ou nesta. rooa-
�.

, Dr. (L"RNO (i.
GAI:LEtTI

ADV'OGADO
Crime 8 cível

Cona1:ituição de Soci.dod..
NATURALIZAÇõEs
TitulaI! DeolCU'Qt6rioa

Escrit. - Praça 15 d. No.. , ��
lo. andar.

R..id. -- Rua Ti�adent" 47, IFo'NE _. 1468 I

'l'u'bad'ão

Clube dos fUDcionarios Publicos CiJis
de Santa Catarhííl

: '

Auto-Viação Catas-ínense
- 6' horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna' -

7 hQras.
Emprêsa Glória - Laguna - 7'h

e G'h horae..
Expresso Brusquense - Brusqúe -

16 horas.
"

Auto-Viação ltaJa:! - Itajal - 15 ho
ras .

Rápido Sul Brasile:iro - Jomvlle - às
5 e 14 horas,

QUABlT&FER.A
Auto-Viação Catarinense

- fi horas.
Auto-Vtaçâo CatarIDeoee

- 6 horas.

SI! ricos ql1srei. fioar
De modo' facil ti lego)
Fazei hoje uma in*Criçã.o
No Credito Mutuo Predial

CONCURRÊNCI,A PARA A VENDA DE UM PRÉDIO .
'.

Faç.o público, de ord,em do Sr. Emanuel Campos, Presidente 4'();
Conselho Diretor do Clube dos 'Funcionáriüs Publioos de Santa Catari--
na, em face a deliberação tomada em a ultima reunião de Assembléi&
Geral, que este C1uoo l}stá resolvido a vender o prédio de sua proprie
dade a Rua Trajano nO. 37, a quem lance apresentar.

As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados"
das 14 horas ás 14 h. e 30 minutos do dia 7 de fevereiro e serão aber
tas perante os concurrentes IDgO em seguida. .

O julgamento se fará posteriormente, podendo & Cl'.\be anular l:\>.

eoncurrência si assim o julgar conveniente, na ocasião.
. Maiores informações com o Sr. Presidente do Conselho Diretor.

Empresa ,Sul Oeste Limitada
Linha de transporte cole�ivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro a'

Vioe-Versa. ,.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 boras da'

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

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópoli.s - Fone 1.431. '

Cudtiba

Joinvil€

.................Laguna ...................

às l1itima�
Rio, 5 (A. N.) - A Comissão de

- 7 horas.
Auto-Viação

- 6 horas.
Expres!l) 000 Oristovâo - Laguna

7 horas.
E:><presso ·Brusquense - 1liI'usque

14 horas.
Auto-Viaç!lo l'tajai - Itaja{, - 13 bo-

raso
\ .

IDxpresso Brusquense - Nova Tremo
- 9,30 horas.
l!.;xpresso Gl6ria

e, 7 1/2 horas.
_ ..

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

Viacão ae'reaH�ra
• riO
SEGUN[)A-FEIRA ... .. .... .•.... ..•• • .••••••

�ir -=-1�� ��aSs -=-�. I

I Emba·,xador naReal S. A. - ás 16 horas - Norte.
.

l1li .

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
I Espanba

'

,

Real S. A. - 11,30 hO'l"a€ - SUL
Pa!Uair -= 9,00 horas ..:.. Norte.

Varig _ 12��!�ul. Rio, 5 (A. N.) - O Brasil vai en-
'Panair - 13,07 boraB -:- SUl. viar um embaixador para a Espa-
Cru:reiro cio Sul - 112,00 llOt'&6 nha, devendo' o Itamaratf procederNorte.

QUART.A.·FElm.A às consultas de rotina ao Departa-Cruzetl'o dO Sul .11',00 �s -

Norte, menta de Estado -, segundo infor-
Real,8. A. - ás 16 hOras - Norte. mações colhidas aqui.Varig - 12,30 horas - Sul.
ReaI S. A. - 11.30 horas - Sul.

QUlN'I'A·F'Effi,A
Pa·nair - 12,17 horllB - Sul.
Panair - 9,00 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas -. Norte.
Cruzeiro do Sul - 15.30 horas - &til.
CrU2le1ro do Sul - 10.00 hs. - NQrte.

SEX'l1A-FlDIRlA
Varig - 11.40 horas - Norte.
Real S. A. - ás II! horas - Norte.
Rea'I B. A. - 7,ao 00ras - Sul.
Cruzeiro do Bul - 7,2{) !Js. - NoPie.
PanaIr ..,.. 18,07 ho!"as - 801.

SMMlDO
Cruzeiro do Sul - 10,00 M. - None.
Varig - 12,00 horas - 8U.
Plmair - 9,50 horne - Norte.

'>OO!ET:l'\GO
Pana1r - 13,07 hOTas - SuJo
Cruzeiro do. Sul - 11,00 hs. - SuL

LindolFo
Pereira

�Jvogado e Contabilista
Oõna-tituição de .ociadude&.
PIGnoll contabailD -- Orgàniza'
gõe. ._ PareCtlrElII ti lerviçol

correlatos.
Rua Gal, Bittencourt nO. 122

Florianópoliu
Oall,17 hora. em dianto,

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ADER:SON HORN FtERRO

MWUEL HERMINIO DAUtX

A data de hoje assinala a passa

'[gem d.o aniversáário do estimàdo

jjovem Miguel Herminio Daux, filho
.do nosso distinto conterraneo sr.

Miguel Daux, sócio d�s Estabeleci
mentos "José Daux" S/A - Comer-

, .cial.

I' FRTADO Sébac:1o 7 de Feveelro _ t948 3

�tiDl pr8DO Càrnaval 1
'JERVIÇO DE

_.'

Be� aJIdou o presidente de uma METEOROLOGIA
de nossas sociedades que, ve,ndo Previ.ao,' dó, tempo, até àl 14
uma alegre "c'Olombina", aspirando hora' do dia 7 na .CapitaL
o é ter atraves' de um lenço provi- Tempo: Em geral ín.tavel. com

.

. '.
f' 'd chu,vos e t avoada.

dencIOu energIcamente a Im e cor-... t E t 1 \.

.1-empera ura: ii ave ,

tar o abuso. Vent.o.: Voria'!7ei., com ra;o.da••

"ordel uniI solid'.lrl· f' O carnaval é divertimento, é Temperatural extremall de ontem.
U

.'

II I iJ.l'j .,
uma especie de ferias para o bom maxima 30,3. minima 23.6.

RIO, 6 (A. N.) - O sr. Cordel ..

d
.

de e ha A temp.,atura maxima de on'
senso maIS aln a' aSSIm v -

_

Will acaba de escrever uma �arta '
,. . tam OCOrreu. em Sao Fra.nl! eco

'O ld A h
.

d .' 'ver certos lImItes. Do contrano com 35,1 e a minima fai regi.tradaao sr, swa o ran a, apOlan o a
d'

.

d d ? X A 10 "
sua candidatura ao premio Nobel

aon e vaI parar a socle a e. em arlxere com
. �

I

I'da Paz. OS MENORES ...

________________ Sim, os menores, as crianças tam-
bem tem direito ao seu carnaval.

Domingos Alberto 'Pereira Mas de dia. A noite é privativa da

Havarro mocidde. Foi, por isto, um quadro

eocíal !!���2�t::,7o:t, ..
fra de'114.219, distribuidas entre 23

cursos normaes regionaes, 74 cur

sos primários complptamentares, 87

grupos escolares e 1.654 escolas
isoladas. Para isso dispende o Es

tado _ sem que se computem as

despesas de construção e conserva

dos prédios escolares - 20.,840/0 de

sua receita global. E, com ose evi

dencia, um super-esforço em prol
da educação popular, que nos asse

gura longa série de primasias en

tre demais Estados da União.

REUNIÃO DE INSPETORES
ENSINO

(Oi a.AV z, 3) le-*o
A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À· FANTASIA"
,4::0M INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9 VESPERAL INFANTIL. DAS 16 ÀS 20 H ORAS.

, '

.� �.JM................._........,._---_.._-_.. ._.......-_._........_........_-.-_-..._. ••__......J" "••_-__.-•••- -_._•..., �.-_-_-_-.-_-_-_••.,;.-_,. ,-�_-.J"'_.._,. ._- .........- ...._- ._-••_-_-••_•••_-.-.-_..._-.-..,.-...__
- ._••-_-_- ._-_-.- .-.-__..

"Continua O ESTADO fazen- FAZEM ANOS HOJE:
rido distribuições de valioso') li- - Sra. Navi Melquíades
»ros, inclusive romances mo- 'I'

- Sra. Gema Damiani Ventura,
eiernos, entre as pessoas que esposa do sr. Antônio Ventura
,.tConstam de seu cadastro so- - Viuva Zulma Luz
.ciel. - Sr. Orlando Damiani, comer-

As pessoee que ainda não ciante

beiem preenchido o coupori
- Mons. Garcino de Oliveira

.q(!e diariamente publicamos _: Sra. Celeste Arantes Ribas

IPoderão faze-lo agora, habi- - Sra. Leopoldina Rosa da CQn-
alUando-se, assim, a concorre- ceição
ilrllm a tão interessante inicia- - Sra. Sopha Bernardina Cunha
tttiva realizada sob o patroci- - Dr. Constancio Krummel
.siio da LIVRARIA ROSA, à _ Menina Vanda Melo, filha do
"Deodoro n. 33, nesta Capital. sr. Oswaldo Melo

Em gôzo de férias, que passará
, entre membros de sua famíl.ia e em
«convívio 'com velhas amizades,
«chegou a esta Capital, o nosso ilus-
.tre coestaduano sr. dr. Aderson

.. .Horn Ferro, provécto advogado na

"Capital da República, onde reside.
O sr. dr. Aderson Horn Ferro é,

no Rio, extraordinártamente ben
"quisto contando com largo e jusuti
«cado prestígio nos meios rorenses,

. a cu'jo conceito se tem imposto pe
Ias suas Il'()!br,es qualidades morais,

. pelos seus dotes culturais e tam
bém pela sua vit.oriosa atuação

� prof'íssioríal. Representante, 'na üa
pital Federal, da Emprêsa "Inter
.rnediária ", da firma M. L. Araujo,
"desta praça, deve esta poderosa
-organização catarínense assinala-
"dos serviços ao distinto conterrã
"neo, cuja atuação, na defesa das
.causas conrí adas à "Intermedíárta",
vem sendo decisiva nos ascendeu-
,tes êxitos obtidos por ela.

A permanência do jovem caust- da em 31 de dezembro ultimo, para
"dico entre nós .s,er.á �le alguns. dias, gerir os destinos do mesmo, no
,,-durante 0'8 quais tera oportunídade l .'.' f'
.de verídícar que não perdeu em período de 1948 a 1949, a qual ICOU

simpatia e estima dos que aqui assim constituida:
-xíeixou. Presidente - Carlos Büchele lu-

Folgamos em noticiar a sua che
"gada e o regosíjo com que o rece
beram os seus amigos.

,SRA. EGLAN1'INA LUZ CAL-.
DElHA DE ANDRADA Vieira;

Tesoureiro _ Dioscórides l:e

A data de hoje assinala a do

ani-,
Melo.

'�versário nat�líc�o d� Exma. 8ra, Aproveito o ensejo para reiterar-
,E,glantma Luz Caldeíra de Andra-

os meus votos de Paz Espiritual
» dr-a, dIgna es'posa do 81'. DalmI,ro vos

_ o'
.'

-Caldeira de Andrada alto í"uncio- Aldo Joao Nunes - 1 SecretarI':>

,Jlário dos Correios 'e Telégrafos firmando-me frate:·llalll.lnet�.
nesta Cap·ital.

Os de "O Eslado" apresentamos
fe]i.citações com volo.s de muitas

POLYPHENOL' felicidades, extensivos à .l<�xma. .

_�Família.

- Quais os planos que agora

pretend.e ralizar.
Já convoquei, para fins deste mês

corrente, uma reunião, em Floria

nópolis, de todos os inspetores es

colares estadues. Dirigi convite,
tambem, aos inspetores municipais.
Em mesa redonda, com amplas
franquias de debate, abordaremos
os nossos problemas de ensino,
quer no que toque a parte técnica,
quer,' ainda, no que diga respeito
aos aspectos administrativos. En

tre outros assuntos de relevancía,
abordaremos a questão das asso

ciações auxiliares, no proposito de

imprimir-lhes um funcionamento

aindà mais eficaz; cogitaremos U3

possíbilidade de ativar os trabalhos

Recebemos e agredecemos a se. àe inspeção escolar; da instituição

guinte comunicação: de premios escolares. Nessa oportu-
Com a mais grata satisfação, co- nidade será feita, tambem, uma re

munico-vos que tomou posse a nova visão cuidadosa da rede das nossas

Diretoria deste Centro, eleita em'escolas isoladas, atendeno-se, a luz

sessão de ÀssemJ)léia Geral reliza- de daos rigorosamente exatos, ao

critério a situação geográfica das

escolas, matricula, frequencia e in

dices de aproveitamento, de molde

a que . não perca o Estado um mi

nimo de substancia na manuten

ção de um aparelhamento tão ex

tenso quanto oneroso. Confio colher
dessa próxima reunião os mais pro
veitososo resultados.
Estavamos satisfeitos e iamos

nos despedir quando S. Excia. con

tinuou:

Faço questão de resaltar o valio

so trabalho que silenciosamente
vem sendo executad.o pelo Departa
mento de Educação, atravez de seus

esforçados e incansaveis funcio

nários, sob a compentente e bri

lhante direção do Dr. Elpidio Ba!'

bosa.
Demos por terminada a nossa en

trevista, agradecemos a S. Excia. a

gentileza com que nos atendeu,
trazendo conosco a mais firme im

pressão de que os problemas da

instrução em nosso Estado não

poderiam ter sido confiados a mais

iucid.a inteligência e mais solida
cultura.

- Estudante Dalcyr Iguatemy da

Silveira, filho d.o sr. Moacyr Iguu
temy da Silveira, estudante da Aca

dêmia de Comércio
- �enina Adair Lourenço, filho

do sr. Vald.emiro Lourenço
- Sr. José Valentim Borgonovo

comerciante em Nova Trento
- Estudante Silvio

_

Santana
- Menino Renato Nazareno Wag

ner, filho do sr. Ary Wagner
- Dr. João Tomaz Marcondes de

Matos
x

CENTRO ESPIRITA AMOR E

HUMILJ?E DO APOSTOLO

nior;
Vice-Presidente - Olimpia Silva;
1° Secretário - Aldo João Nunes;
20 Secretário - Eugênio Doin

o Desinfetante da atualidade
Terror' dos microhios, acha-se

à venda n�st. praça
Pedidcs a l. MARTINS &
SILVA. Rua leão Pinto, 16

Caixa Postal n'. 332
.. . .

....

Brevemente'
Grandes e modernas ;ns..,.
talaçõe� a serviço do au
tomobilismo.

DELAMBERT

Vidal Rames Hétto e

Maria Arruda Ramos
têm o prazer de comuniecxr
aos seulI parente. e peaeoas
de lua. rs!açõel. o contrQto
de casementa à,.e .\la filha
LIA. com o senhor Domingos
Alberto Pereira Na9al'ro.

participa à. penoal de eua.

r.laçõ•• , O' eeu oolltrato de
callamento com a

senhGrita
Lia Arruda Ra1'nol

I NAVARRO e �l1 n_o_i._V_O_S �1

xXX

DR. AQUILES GALLOTTI
Transcorre, hoje, o aniversário

'�natalício do sr. dr. A;quiles

Gal-I10tti, médico do Exercito, e per

§ona,lidade de .realce na sociedade.
-----------------------------------------------------------

Florian6polie. 5 de Fevereiro de 1948

Faculdade de Farmácia e Odonto
'Iogia de S. Catarina'

li'ACULoDADIE DiE FARil\L<\iCIA E ODON1lÜlLOGIA DIE STA .. CATARINA
Autorizada a funcionar pelo Decreto n. 24.316, de 8-1-48

iEIDITA.!L N. 3

Relação .âos candidatos inscritos no Cdncurso de Habilitação
De acordo com o disposto na Portarias ns ..91, de 14 de novembro,

e 605, de 23 de dezembro, ambas do ano de 1947, da Diu-eloria de En

SIllO .superior, í'aço público que foram. inscritos, em primeira chama

da, ao. Concurso de Halbilitação os seguintes candidatos para o Curso

de Odontolcgía :

1 - Werner .&pri,gmann. 2 - Vinício Olinger. 3 - Cláudio Beduschi.
Secrelaria da Faculdode de Farmácia e Odontologia de Santa Ca-

tarina, em 4 doe feverei ro de 1948'.
DE

Arí Ramos Castro -' lSe:crelário.
Visto: Agripa de Castro Faria.

Curso Catarinense de
o mais antigo de todo n

Prepara para quaisquer concursos sob a direção de um corpo do

cen te especializado.
Anexo a Escola Noturna de Florianópolis, sendo as aula.s gratuitas,

porque mantidas pelo exmo. dr. Prefeito Municipal.
Lições empiríoas, e orientação segura, a·quem se queira dedicar ao

jornalismo, ou á literatura do nosso próprio idioma.

Provisóriamente, rua IS'aldanha Mar-indo, 3, esquina da rua VItor

Meireles,
A matrícula pode ser feita até 20 do 'corrente, quando será. defini

tivamente encenrada.
Para as 'séries secundárias, exigem-se :

Cerüdão, oficial, de que complete, até 15 de outubro vindouro, 17
meio anos ele idade, 'u-testado de procedimento ,& de saúde,

Madureza
Estado

Credito Mutuo ·Predial
O maior e o mais acreditado clube de sorteios do Estado

Proprietários: J. Moreira & Cia.

Rlna Visconde de Ouro Preto 13 - Caixa Postal 5 - tel. - 1324

iEnd. Telg. - ORETOMUTUO - Elorfanópolis - Santa Catarina.

Resultado do 9° sorteio do '\PlLkNO B" realizado no dia 4 de fe-

vereiro de 1948: - CA:DERJNiE'I'A N. 30.655

Prêmio maior em mercadorías no valor à"ê Cr$ 5.000,0'0

Aproximações superiores
Em mercadorias no valor

de Cr$ 650,00 cada uma
.....

Caderneta n. 30.6156

Caderneta n. 2>8.000

Caderneta n. 12.90.2

Aproximações íntertores
Em. mercadorias; no valou

de Cr$ 2-50,00 cada uma

Caderneta n. 30.6'54
'Caderneta n. 27.998
'Caderneta. n. 12 ..900
'Caderneta n.

ICaderneta n.

1.292

1,.334
Caderneta n,

Caderneta n.

1.294
1.336

o resulf.,odo é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LOTElRIA FE

DEIRAL, da primeira extração realizada no. dia 4 de fevereiro de 1948.

AVISO: - .o próximo 'sorteio do mês de fevereiro realizar-s·e-á no

dia 3 de março p. vindouro.

F,lorian6polis, 5 de fev·ereiro de 1948.

Visto: Dante C. Neiva, ,Inspe:lm' Aux.iJiar dos CIU'bes ode Sorteios.

'Proprietários :- J. Moreira & Cia.

menos "carnavalesco" a presença
de menores de todos os tamanhos
e a vonade, juntu d.e -am cordiío
mas<':arado qU.i; _'a��ceu á noie;,
pe13E � :rac�s, na Rua Feli� Sch

miirt, numa n<Ji.te deS!f4Ó.
'Onde andariam os pais?

com 'ps salões superlotados, ferve.
do d� musicas, 'de gritos, de deli�
rio. Um carnaval com filas alegres.
voluntários, a cirandar burlesc'l
mente.

O carnaval d.estas ultimas noites,
um carnaval sem brigas, sem ex

.:t C'ÔM ESTE QUE EU VOU... cessos irritantes, sem desordens,
Mas o carnaval não é isso. O puramente para a sociedade se (li

carnaval vai: ser carnaval nos sa- vertir, será o Carnaval de 1948 cm

Iões, Um carnaval sem crise, sem
I Florianópolis,

E é com esse que eu

carestia de vida, sem apreensões. vou ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CAPITAL DA NORUEGA J�

\.
HOJE VINTE E SETE VEZES

- �- MAIOR

Oslo, a capital da Noruega, fi
gura, em superdície, entre as maio"
res cidades do mundo desde quo .

a primeira deste mês, Aker e 'os

distr-itos suburbanos passaram a

fazer parte da sua área. A super
Iície da cidade é agora de quatro
centos e quarenta quilómetros qua-

I drados contra os dezesseis quiló
metros quadrados com que contava

--------------. anteriormente, um aumento, por-

e "S'A
.

�anto, de 27 vezes.. Oslo, cuja 1)0-

.

n ',' pulação, indústria. ,e comércio, terá
doravante espaço 420.000 hahitan-

atê�r� ".000,00 tes representa 14% da populaoão
U "-li .I. total da Noruega. Representa por

Precisa-se de preferencia na
outro lado um quarto' da renda e

P
. do capital do país.raia de Fóra ou rua Bocaiuva. A primeira autoridade civil da

Cartas para Avenida Mau nova "Oslo Maior" é o conselhelvo
ró Ramos, 52. I trabalhista H. E. Stakke, que tem
•••••••••••...•••. '. . . . . . . . .. agora sobre os ombros a tarefa de

organizar a grande máquina arlnu
nistrativa que a espansão de Oslo
impõe.

O,portunidade .

Grande companhi� catari
nanse, que e.tá aumentando
•eu quadro de funcionario8,
preciza d. duo. (2) pessoal

de amb08 o. aexcs,

Informagõetl à Rua Visoonde
de Ouro Preto 13 I dcn 9 à.

,

12 e da. 14 à. 17 hora•.

remi '",!l, Gra"tall, Piiame.,
.Meia. dai melhorei. ,pelo. .me
nores preço••6 na�CASA}MIS
CELANEA - RucrC. Mafra.

SONOTONE
Aparelhos para Surdez

TESTE AUDIOMETRLCO e DE
MON�TRAÇÕES do. AparelhOtl f!li'
toa Q domicilio ou à rua General
Bitencourt, 67 Pe.1I6o. do interior
do ElItado queiram e.craver para
o endereço acima
....... lO •••••••••••••••• lO •••••••••

Mudas de
. Eücalip1ós'
(TERITRICORNIS).

VENDE-SE A Cr$ 0,30
Rua Fernando Machado, .30

Prédio para comercio
Vendo um na Rua Conselhei

rc Maf a.
Escritório Imobiliario A. L

Alves-Rua Deodoro. 35.
••• , ••

' ••••••••••••••••••••• -1

PERDEU--SE
um anel de grau de normarista,
pedra verde entre dois pequenos

brilhantes, tendo gravado por den

tro do aro o nome NEREIDA.

SENHORITA! .

A ultima creáção em refri

gerante é o Gu-araná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

acompanhando a moda.

a mais.
.

moderna creação em
.

refrigerante é o

ne 1

i IMPORTANTE FÁBRICA DE PERFUMES DE SÃO

L PAULO, procura Agente ou Firma que possa repre

i sentá-la nesta capital. Cartas com detalhes' que poe

t sam ser oferecidos a «SOSTICA», Praça da Sé, 23

1 - 3° Andar - Sala 301 - São Paulo.
i .

,

NAS PEGADAS DO PAI
Depois dá primeira guerra mun

dial, centenas de milhares de seres

humanos foram sa.lvos da morte
-

pela fome no oriente europeu gra
ças aos-esforços do doutor Fridtjof
Nansen, o conhecido explorador e

humanitário norueguês. Hoje em

dia, seu filho, Odd Nansen, acha-se
em Praga" depois de ter percorrido
a Rumânia, a Hungria e a Polônia,
em missão semelhante.
Odd Nansen, que esteve num

campo de concentração. da Alema
nha durante a guerra, visitou as

zonas onde a fome se tem feito sen

tir mais duramente e conversou.

com muitos dos mais eminentes es

tadistas dos paises mais assolados
pela fome. Esta excursão ele a

realizou em nome de algumas or

ganizações de socorro norueguesas
com o, intuito de saber o melhor
meio de, distribuição dos supr-imen
tos e o da coordenação do trabalho
dessas mesmas organizações afim
de 'ass,egurar sua 'máxima ef'iciên
cia. No verão passado, Odd Nansen
esteve empenhado em arranjar J{>
rias na Noruega para um grande
número de crianças europeas, prin
cipalmente crianças cujos' pais ú)
ram mortos pelos alemães. Espe
ra-se que, no próximo verão, sejá
igualmente possível conseguir se
melhantes férias na Noruega.

OT

Clube «12 de Agosto"
Â V -1- 5-·-0

i

Em garrafa rand
�iSWiiUZJl($&liiLLdIIiJ"""-

ALVARO MILLElv DA

I' D E N J 1ST A, ,i;�6gi��
Dr. Mario Da Campora MARIO CLIMACO DA

Cirurgião dentista SILVA
Atende exclusixamente com �ONTADOR

horo. marcada'
'

Causa. Civei. e Comercioi•.

R T 25 S b Corrtre toe , DistratoD, etc.
ua rajane ne .- o.

Serviço. de Contabilidade
FlorianópQlis em geral.

Diariamente doa 9 às 12 e

I
Caixa POli ta I. 105

dos 14 às 17 horas Fiorian6po!is - S. Catarina

��_-_-ii!iI-_-'-.r_-_-........ tr:n=rnmmm==�4."."..,
LEMBRA-TE!

Inúmero. -serei hamuo':
que já foram

-

felizes COID.

til, aguardam tell aufJio ,a
ra que possam voltu á . lO

c:iedade. Colabora Da,Cam
panha Pró Restabelecimeato
d, Saude do Lázaro.

[xperimente-o. ,[' �e'icioSD
P�nitenciaria' de. Estado

AVISO

no G<iRTE
Sub-Diretor Ind. lnt.

CASAS PARA O "OSLO MAIOR"
Um dos mais importantes obje

tivos visados pelo prefeito do
"Oslo Maior" Snr. H. E. Stokke é
a construção de mais casas para o

povo: Atualmente a lista dos que

procuram casa eleva-se a 150.700
f'am ílias ou 40.000 pessoas. A pren
cupação do prefeito está em 4::n

oontrar métodos de construção ca

pazes de fazer que os que procu
ram casas participem eles próprios
tão ativamente quanto possível dlJ
atual esforço de' construção.

A Diretoria do Clube «12 de AgostoY> avisa' a

seus associados, que as me sas para atender o Serviço
de Bar, serão dispostas no salão da biblioteca, nos
três bailee à fantasia, que se realizarão nos. dias

7, 8 e 10 de fevereiro.
A DIRETORIA'

FARM"ACIA ESPERANÇA
do Farmaeêlltioo lfILO UUS
Hoje e amanhA Mri • eu .referWa

Oh.....cfoDal. e estr......ru - Bora•••iUu - PHf1I.
.art.. - �' II. hnaeha.

&taraat.-M • eu*- ........... r6Celbl6n. ......

DAT I LOGRA F·I,A
Correspondencla '

Comerdal

DIREÇAO:
Amélia tIL PigozZi

METODO:
Moderno e Eficiente

,

Pede-se a quem o encontrar o ob- ENERGIA ELÉTRICA DA NORliE-
GA P_A..RA A DINAMARCA

sêquio de entregar nesta redação, A Comissão nomeada em 19M)
ou à rua. José Boiteux n? 4, que se- para examinar as possibilidades de
rá gratificado, em o exigindo. fornecimento de energia elétrío«
• • . . . . . . . . . . . ..

da NOl'l�eg.a para á Dinamarca apre-

O "C I" B
. -vi rd ,,,. sentou agora um projeto cujo cus

,

O egro arrrga- Yi� e Lo está orçado em C$. 225.000.000,00
está construido o seu majesto- mais ou menos. O referido pro
SO prédio e necessíta de SUB jecto prevê inicialmente uma 1n6t3-

valiosa colaboração lação provisória para fins experi
••••.••............. :........... mentais utilizando-se um cabo

submarino de 120 kw. O projecto
completo não poderá ser posto em

execução senão daqui a quatro ou
cinco anos.

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

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

Plor lanópols, 18 de Dezembro de 19-!7.

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

Vende-se
Um barco Ver e -trl:'tar

firma Reinisch SIA.
Rua João Pinto. 4"'r

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

F'R.I\QUEZAS EM GERAL
'VI N H O C R E O S O T A D O

, «SILVEIRA» RUA ALVARO DE CARVAl.HO. 65
-r-----_ ..._ .._,--- ....-._--------- ,-

ECIALIDA
.

'E"
WETZEL INBU:STRIA,L-JOINVILLE

• • • • • • • • • • •• • •• o •••••••••••••••••

Qllm-emos que todos façam
parte do quadro social dos

.eomponentes do "Colégio Bar

gu-Yerde", Pur isso,.o paga
mento da ,ação é feito em i

prestações.
CASA MISCELANEA diltri�
buidora dotI 'Rã'dioe R. C. A

Victol'. Válvula. "e Dieco..
RUIil Conselheiro Mafre

l�lIrctJ reais r

TORNA A ROUPA' -BRANQUISSIMA

A PRODUÇAO DUPLICOU A PAR
TIR DE 1929.

Um estudo relativo ao desenvol
vimento da produção da indústria
suéca, efetuada pelo msemo Ins
tituto demostrou o notável resul
tado de que a produção aumentou
em cêrca de 25 por cento, a partir- ,

dos anos anteriores á guerra e,
em comparação com 1929, é. pro
vável que tenha sido duplicada.
Informa-se que nos Estados Unidos"
a elevação correspondente, a partir
de 1929, for de um pouco mais de
50 por cento. O desenvolvimento
durante a guerra foi desproporcio
nado, contudo, pelo retrocesso ha
vido para diversos dos principais
produtos de exportação eto aumen

lo de vendas de art.igns de consumo.

O aumento da produção foi possí
vel, principalmente, empregando
maior número de operários, mas,
em comparação não parece haver
RP obtido 'nunhum aumento consi
derável 110 rendimento por hora
de trabalho .

" " :. ,I,

SIOONSEGUIRES
Que um teu amigo ou conhe

cido analfabeto frequente um eue
"o noturno para aprend€.r a ler a
a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me...
tropclltana ou G:u,po Eseolae São
'José.

.S�\1Á���RCt�
Esp ECIÁUDAOE

,
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4(lube 15 de
Outubro Empreguo bem seu capital

Autertndo os lucros �'ue puderá lne oro oorcronar uma das maiores iniciativas Catarinenses

.Actq t.u 1'(-_1 éit;Ões da « C'I T L-»
'l'ronspnrtes A éreos S. A·

A Diretoria do Clube 15 de' Ou
'itubro pede-nos a publicação do se

guinte aviso:
O CLUBE 15 DE OUTUBRO rea

ilizará, em sua séde social, festas
carnavalescas, 'com inicio ás 20 ho
eras nos dias 7, 8 e 10. Dia 9 vespe-
raI infantil das 15 horas às 19 ho
uras.

.

As mesas podem ser reservadas'
.na secretaria do. Clube, 'ao preço
"de Cl'$ 60,00 para as 3 noites. Para
·-0 baile infantil não haverá reserva
··de �e��s. .

'

I'
,

DIstrIbUIÇão de convites. A todos
-os sócios quites com a tesouraria I '

.até o mês de fevereiro, será distri

)J�ido um convite. A apresentação
deste será obrigatória no ato da
-entrada, sem o qual, o sócio não
poderá tomar .parte nos festejos. A
Diretoria pede aos senhores aS50-

-cíados não se fazerem acompanhar I

-de pessoas extranhas ao quadro so-

-cíal, de menores de 14 anos:
Para melhor atender a pedidos,

:de pessoas a�igas de sócios ou pes-!.soas que estejam em transito, por
-esta capital, a Diretoria pôs a sua

I
-disposição, ingressos mediante o

'Pagamento de Cr$ 200,00 para as 3
'festas, e de Cr$ 100,00 para uma
:festa .

A venda dos mesmos será efetua
-da até, às 20 horas dos dias 7 8 e
'10, Os interessados deverão' ser

»apresentados por 2 sócios.
A DIRETORIA

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

Capital CR$ 10.000.000,00, A"'ões de c ss 1.000,0°. Chom da la 4001 2 4001 3 2 01
'" "lJ as: 10

- a 10
- 5 'lia

Procure ho]'e mesmo o Agente da "CITAL" em 'sua id d I Ih d' hcr Q e e e e e ora rn e l o�ea eSCI'.1reciroe n to s .

Lira Ten is Clube ;-:--;:-;-'-�--�---::::---============--=:=::=::====:::::�--
S"ão"���l�':�;" �!, 1�:� clube R�'d�!,t,.� p,� Íit��e��� Cia. Continental d'e, Seguros

.18m sua séde social, nos dias 7 9 que o Conselho de Ministros rejei- Rio de Janeieo- ,

oe 10, respectivamente, sábado. 'se- tou a aliança anglo-iraquiana, fir-'
. Fundado cm 1.924-

da há
• INCBNl)IO, TRANSPORTES E ACIDENTES P�SOAIS

;.gunda e terça-feira, grandíosos
ma a la três dias. A nota oficial da C�p.ital Bealizado e Reservas Cr$ \U40.440,f)o

.bailes à fantasia, com inicio) às 22 re!eiçãQ foi já apresentada _ao en� Sinistcos Pagos até .31/12/46 Cr$ 18.162.621.36

�horas. No domingo, (ia S, haverá carregado de negocios -da Inglater- S�DE (RIO de Janeiro) S'JCURSAL (São Paulo) :

uma vesperal infantil rias iG as
ra nesta capital. Nas manifestações

Av. RIO �ranco, 91 - 3° and. Lgo, da Miser!oordia, 23 - iDO ando

�20 horas. publicas contra a referida aliança Teleg. CONTINENTAL" Teleg, "CONTAL"
AGÊNGIAS:

Reserva de mesas _ As tr.esas
houve 'numerosos mortos e feridos, BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

.serão reservadas a partir das 14
tendo ainda provocado a queda 'do SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

(horas do dia 31 do corrente mês gabinete. di) primeiro ministro Sa- RIO GRANDE.

líb B .

Comíssár-íos de Avaeíes nas Prinoípais Cid�.l.des do País e do Exte-
ena séde social de; Lira. É .ihriga-

1 ey. rror.

·.t6ri� a spresentaçãe do tal-ão dó .............•..............
Tem a satisfação de oomunioor o inicio de suas operações na Cida-

rmês de fevereiro, para o que (, 4 Esnanl18 na- () entr'!l �o�:s�RIANÓP{)LIS com a nomeação de 0000 Age�tes Geeaís Se-

-sr. cobrador estará prcs-mtc para '�. � �.� G EDUARDO HORN & CIA.
-esse fim. Washington, 5 (U. P.) - O f,C- Rua João Pinto n. 10.

.

. Preço das mesas.' Assiuatura
rieral Marshall declarou aos [orna- Caixa Postal, 39/40.

;lPara os, três bailes Cr$ 100 oo,

.

listas que não foram alterados os Florioanóp-olie.

Para a vesperal
. infantil' não planos visando a exclusão da Espa-

:haverá mesa reservada. nha do plano de recuperação da Curso de Guarda-Livros errl sua ca.sa

A compra de mesa só poderá Europa. Feito em 12 mezee. Escreva a C. Postal 3717 -� S. Paulo,

JSer efetuada pelo próprio sricío
••••••••••••..•.•••••••. - • • • pedindo informações.

-ou pessóa de sua familia. Seu Terno tem manchas? Se.ia também nosso agente. Estude nas horas vagas

O clube não distribuirá convi-
Tinturaria CRUZEIRO e ganhe dinheiro.

.

'11.€· Para as pessoas em trânsito
Rua Tjradentes 44

'f O Batalhão BarrifJ'ft-V�e
mesta capital a. Secretaria" do Lira

Profissional Competente e- >m:t.l O VA.LE De ,IT.A.-.Ll!

,.a critério da Diretoria, e s-ob a
. . . .. •.•••••

foi constituído de catarioonses Procurem ruí Ag@Dcla

'E d I d�stevmid� e ° "Colégio Bar- Progresso,
responsabilidade de um sócio, ex- �tr!l a e Rtrif;c�da nga- erde", usará a m....ma
'\i}edirá ingressos, mediante o paga-

� Q. . J �l I M �1!.
bandeira.

VD LIVRARIA 43, LIVRARIA

mente de uma anuidade, w,w e.
São Paulo, 5 (A. N.) - A Estrada ROSA

.<Cr$ 240,00.
. de Ferro Sorocabana, espera, até o :_ ,

: ..

, A venda de ingressos será pro-
fim do ano, ter seus ramais eletri-

cedida até ás 18 horas do dia da
ficados, desde São Paulo até Botu-

'

realização de cada baile, pela Se·
catu. � �,:,I 8' O<cr�:�i�e� ;���tida a permanên- o' r''d"��o'·u"

..

�"·�.·�i.·�.·a;"·o·"· � lW � �
_;1lia de menores de H anos, depois (JU U!iII I !.

.

: �
das 20 horas nos baíles dos dias 7, Santiago, 5 (U. P.) - A Corte de j ATENDE DIA E NOITE
'1) e 10. 'f' Rua Felipe Schm�dt 60

Para o necessário controle por \. Entrada Rua Tenente Silveir.tt. - Telefone 1577

·parte da Diretor ía 'solicíta-ee dos parlamentares haviam sido retira-
_ .. _ _ __ ._ _._ _ _ ! __

-srs. sócios 'o obsequio de aoresea- das ontem pela Suprema Corte. A

LISA TENIS CLUBEtarem o talão de quitação refo- ordem de prisão foi assinada peÍo •.

.

. .'

.

!r,ente ao mês de fevereiro; na en- juiz .Miguel Gonzalez Castil�o, que COMUNICAÇÃO N. 3
'tr,ada, ao porteiro. funCIOnou no proc:sso movIdo, con- Levo 00 oonhooimenw dos tlenhores associados que, a diretol'ia, em

Fpolis., ffill 17 de janeiro de tra Neruda pelo crUTIe de difamaçãJ ,sua última 'reunião, resolveu a:.ltorizar a portaria do Clube a exigir
"1948. do governo da Republica. A Policia quando necessário, dos senhores aSsociados, para efeito de identificaç,ão:

A DIRETORIA procura localizar o senador comu-
o talão de guitação me_o.sal.

.
. ComUlllC.o, outroSSIm, qu'e ,a compra de mesas para as festas de

lllsta, que tentou sem exIto escapar carnaval, &Qmente poderá ser feita, mediante a apre-sentação do reCIbo
4 ••••••••••••••••••••••••••• ". ,. para a Argentina. do mês de fevereiro.

.. . .. . . .. .. .••

Jo"té Ant�nio de S. Thiago, Secretário-gerol.
,

A VIDA DOS LIVROS

(Sob os auspicios da LIVRARIA
ROSA, rua Deodoro, 33 - Floria-

nópolis) ,

A vida de dois grandes estadistas

ínglêses
Na história politica, social e eco

nomica da Inglaterra, nenhuma

época foi talvez mais fecunda em

paz e trabalho, em grandeza e ma

'gestade, do que a época vitoriana.
Não só os homens e as instituições,
como' também a literatura e a po

Iitíca,
.

avultaram no longo reinado
de Vitória, que soube conduzir e

realçar a glória do seu império à
sombra de um parlamentarismo que
o nosso segundo reinado tanto quis
imitar. E nesse período histórico
cujas repercussões ainda hoje sen

timos, dentro de um sentido inter

nacional, dois grandes nomes, pelo
menos, avultaram no terreno da
politica inglesa: Disraeli e Gladsto-

I ne, Mas na verdade até então a bi-

t
bliografia em lingua portuguesa
sôbre esses dois estadistas era' bem
reduzida. Agora, porém, já é pos
sivel um conhecimento mais deta-
Ihadó a respeito da vida de ambos,
através da excelente biografia que
a Livraria José Olympio Editora
acaba' de apresentar na Coleção "O
Romance da Vida". Disraeli e Gla
dstone, de D. C. Somerwell, em

tradução de Solena Benevides Via
na. De algum mqdo, até, póde di
zer-se que Somerwell fez obra de
grande originalidade, pois, aprovei
tando os melhores estudos ingleses
a propósito - as magistrais bio
grafias de Morley e Buckle ( sôbre
Gladstone e Disraeli, respectivamen-
te - reuniU' numa síntese feliz os

dois herois vitorianos numa mes

ma obra de interpretação biográ
fica e histór-ica, acompanhando-os

I
na sua tragetória politica em todos
os planos. O livro, portanto, reco

mend.a-se não só pelo seu valor ob

jetivo, no terreno histórico, como

também P51lo seu valor pSicológiéo,
no terreno puramente humano.-

. � � -
.

"Quem extraviar eu mutttizar •
-ceI:tificado de alistamento pqali
malta de 10 a 50 crllzeiJ'oa, outretl
·6ím incorreri em multa de 20 a 1M
cruzeiros aquele qUfJ extraviar IH

inu!,ílizar o Certificado d. Reaer
...ista" ,

(Ar( 121 ia Lei .fI S."lç� Mm
_r). -'-''''�;,�

Funcionário público
Lembra-te - descontando d� r
centavos diários de teu venci
mento, salário . ou remunera

t;ão poderás deixar para tua

ra(Jlli1i� um pecwio até Cr$
30.000,00.
Tn"l'�vp-te

Benefic���.

PROCURE A

Blfaiataria eUo
VESHR·SE COM CONFORTa E ELEGAtKlA 1QUER

MOTOR
Vende-se

I Um a gazolina. de 12 HP.
I prondo nara ind_úMr;a,

________________________a__�--' 1 Ttaral' no Emporio Rosa.
Rue Felippe Schmidt 48
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Osmar Cunha, presidente da. FAC, recebeu, ontem, telegrama
seu representante' na' CBD, ccmunicande que o Botafogo,

peão de basquetebol, aceitou' o convite, para a realização de
temporada nesta Capital" em Iíns do corrente mês, O «glorioso» en-

frentará () Barriga Verde, o Lira eUbiratan. Parabens à FAC ..

o dr ..

de cam

uma

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o I combin dop
Grande

.

esnsetanva em torno do préUo de hoje
o renomad� "team". do ,P�ula I

honras de vencedor. me do Paula Ramos, arrebatando Dianteiros � Felipinho, Capeta,
Ramo�, que ainda dOI1l111g0 ultm�o Dono de um conjunto treínadíssí- de forma brilhante o cetro máximo' Lebetinha, Renato; Testa, Nizeta,
conquistou as honras de .campeao mo com aptidões para colher tríun- da cidade. � Medinho Acioli Motorzinho Ibio
citadino de futebol de 1947, irá ho- fos em pelejas importantes, o Pau- Quanto ao selecionado, nada sa-

" "

.

d F d
-

C
. Augusto, Leônidas, Gil, Moacir, Bi-

je ao campo a e eraçao atarí- la Ramos figura- como o candidato bemos ainda sôbre a sua constitui-
d D t f t

góde, Manara, Arí, Mirinho, Nico-
nense e espor os en ren ar um mais poderoso à conquista do cer- ção, devendo o mesmo ser escalado
I· d f d I Ih

lau, Helinho, Jaime, Saul, Hazan,
se eciona o orma o pe os me 0- tame máximo do Estado. Para os na hora H, entre os seguintes el�-
res jogadores dos demais clubes que jogos de 15 e 22 do corrente com mentos:

Lauro, Caréca, Póvoas e Hamilton.

disputaram o certame recem-findo. o Palmeiras, campeão de Blumenau, Arqueiros - Adolfinho, Currú, PDr isto tudo, hoje teremos U!:1

Todas as atenções do público en- o clube de Irajá Gomide treinará Ari e Isaias. embate repleto de jogadas sensacio-
tusiasta do esporte-rei estão con- muito ainda, pois deseja superar o Zagueiros - Fatéco, Moraci, Kat- naís, com o objetivo de contemplar
centradas no choque desta tarde, grêmio blumenauense o mais rápi- cipis, Luiz, Marco, Ivaní, Tavinho e os afeiçoados do "foot-ball" com

que, espera-se, terá um desenrolar do possível, afim de decidir, com o Brito. uma elegante tarde esportiva.
cem-por-cento sensacional. América, de Joinvile, a hegemônia Médios - Boos, Bráulio, Luiz, A renda será destinada na sua

Caso haja tempo suficientemente do futebol no Estado. Quido, Jair, Adão, Diamantino, Ha- totalidade ao Paula Ramos, conter-
bom e 'o gramado esteja em bôas Uma vez mais teremos a grata roIdo, Waldir e Flávio. me já ficou resolvido.

condições, aí então o grêmio cam- oportunidade de aplaudir as defesas

peão irá demonstrar sua verdadeira empolgantes de Tatú, a técnica apu

classe, diante de um adversário cre- rada de Fornerolli, as escapadas
denciado a tudo fazer para triunfar. inevitáveis de, Mandico, os pelota-

Mas é necessário que o Paula Ha- ços fulminantes de Carioni, a agi
mos se empregue com ardor, fazen- lidade de Lázaro e Abelardo, a

do valer, acima de tudo, a sua ad- perfeição da linha média Minela
mirável técnica e o seu elogiável Chocolate-Ivan e a segurança da

poderio físico, se quizer finalizar zaga Neném-Chinês. Estes os ele
os noventa minutos com todas as mentos que tão alto elevaram o no-

a

o rftREO SEIA' NOSSO Esporte Clube, apresenta sinceras

felicitações pela brilhante conquis
ta do Campeonato de 1947. Faze

mos votos 'pela continuação da Jor
nada dos paularamenses em nról

do
.

engrandecimento dos. desportos
catarinenses. (a) Thomaz Chaves

Cabral, presidente do Figueirense
Futebol Clube".

O FIGUEIRENSE FELICITA O

PAULA RAMOS
'\

CONSTITUIÇÃO OFICIAL DA

DELEGAÇÃO DO VASCO

telegrama:
"A diretoria do Figueirense Fu

tebol Clube, partilhando da grande
tebol, partilhando da grande
alegria de v. excia., demais dire

tores e associados do Paula Ramos

Rio, 6 '(V. A.) - OVasco da Ga- O sr. Irajá Gornide, presidente do

Paula Ramos, recebeu o seguintema com a devida permissão do C.

N. D. irá ao Chile, disputar o "Tor

neio dos Campeões", obedecendo a

delegação a seguinte constituição:
Chefe: Diogo Range. Diretor:

Otávio Póvoas. Médico' Amilcar

ÁRBITRO!

Fifoni. Treinador: Flávio Costa.

Massagista: Mário Américo. Joga
dores:

O parco será nosso, é, sem dúvida Culpa-se a quem de direito, é o GUARDIÃES: Barbosa e Barchc-

alguma, a frase prediléta e mais oti- proclama! Portanto, lá vai... ta.

mista, não só dos nossos "rowers", Onde está o Egrégio Departamen- ZAGUEIROS: Augusto, RafanelE

como' também da maioria dos dírt- to de Remo da Federação Catari- e Wilson.

gentes dos diversas clubes náuticos nense de Despcrtos ?, Mf:DIOS: EH, Danilo, Jorge, Moa-

da capital, que empenham-se gran- Já a sua formação, de maneira al- cir e Alfredo.

demente nas mesas de café a for- .guma convenceu, uma vez que o ATACANTES: Dialma, Maneca,

marem .guarníções com nomes

quel
mesmo é forinado por '3 ou mais Friaça, Ademir, Chico e Nestor.

CAIU UM RAIO NO APITO DO

não existem, ou melhor, que já de- simpatizantes do Clube Náutico Ria- Ao "Torneio dos Campeões" que

sapareceram de há muito. chuelo e um do Clube Náutico terá início na próxima. segunda-f'ei- .

E assim fic-am os principais dírí- "Francisco Martinelli", estando o roa, em Santiago do Chile, participa- Wolverhampton, (Inglaterra), 6

gentes dos nossos clubes náuticos Clube de Regatas Aldo Luz, 110 cr rão os seguintes campeões: (U. P.) - Um raio caiu em cima

nesse v:erdadeiro "móle", Treinar, veja, essírn como .os do interior do Vasco da Gama, do Rio de Janei- do apito do árbitro Stanley Cockav-

não interessa, a não ser uma sema- Estado. ',:. 1'0; River Plate, de Buenos Aires; ne, quando êle se preparava para

na antes da prova, COl�o geralmente Não só a meu ver, como também Nacional, de Montevidéo; Litoral, marcar uma penalidade numa par-

tem acontecido. na opinião de muitos aficionados de La Paz; Municipal, do Perú; tida de futebol que dirigia. O raio

Atravessamos uma fase remisti- do remo, o respectivo-Departamento Emelec, do Equador, e Colo-Colo, -saltou de sua mão direita, mas não

ca das mais d�sastrosas, em que íni- deveria ser formado por um ele- do Chile, promotor do certame. Mais o feriu.

damos e continuamos pobrezinhos,' mento ou representante de cadal
de vinte troféus estarão em dispu-

.

Cockayne disse gravemente:

pois, até hoje continua despercebida Clube Náutico de todo o Estado, ta, inclusive a "Copa América", ofe- "Eu vou aconselhar o nso de api-

a sujestão W. G., sôbre a vinda de pois, 'nesse caso, haveria mais sin- recida pelo presidente Gonzalez Vi- tos de matéria plástica".
um técnico para os nossos clubes. cerídade, havendo também maior dela.

. Ora!. .. Tecnicamente, portanto, interêsse. Deve-se essa iniciativa, talvez

não temos quem nos possa ínstuir Isso [ustamente, por ser o D. R., similar, na Europa e na América, ao

convenientemente. Logo, teremos anexo a F. C. D., quando também popular', clube Colo-Colo, que não

que treinar com muita vontade e sôbre muitas opiniões, seria de poupou 'esforços, despesas e sacri

denodo, para fazermos [ús a uma grande proveito si voltasse a anti- ficios para o êxito da competição,

colocação à' altura das nossas ver- ga Liga Náutica, pois, nesse caso, que deverá- encerrar-se a 15 de mar

dadeiras possibilidades, pois, .iii seria extinguido o Departamento de vo próximo. ,

tivemos a primazia de sermos o ]Í- Remo, ficando à parte tudo que se --------D-O
der em 1936, quando Santa Catari- relacionasse com o esporte do re- CAMPEONÃT��OASILEIRO
na venceu o Campeonato Brasileiro. mo. Seria por conseguinte autonô-

Mas, como infelizmente ainda ma essa .liga náutica, ficando tudo

alimentamos a esperança do "já resolvido da melhor Iorma possível,
teve", está claro e mais que provado como .anteriormente,

que ao envés de termos evoluido, Porém, enquanto houver a mis

como se verifica em outros Esta- tura de futebol com remo, tudo fi-

-dos, evidentemente só temos re- cará num verdadeiro futebol.

troagido. PATO D'AGUA

SERÁ CONVIDADO O VASCO

Belo Horizonte, 6 (V. A.) - Con

tinnam em progressivo nndamçnto,
as obras do novo estádio do Améri

ca, que passará a comportar 35 a

40 mil pessoas. Os dirigentes da �.
Portuguesa de Esportes, de São Pau

-lo, O1'a nesta. capital, estiveram em

visita às referidas obras, ficando

otimamente impressionados- Soube-

Rio, 6 CV. A.) - Além das Fe- mos que para inaugurar a trova pra-.

derações Catarineiise e Paulista, ça -de esportes, uma das grandes rea

solicitou inscrição para 'O Campeo- Iizações do presidente Alcir Couto,
nato Brasileiro de R_emo a Federa- será convidado o Vasco da Gama.

ção Metropolitana dê- Remo. Espe- ..
.

ra-se que os ganchos e', baianos par- -lhO �elhor prde••ntet 'dpora
..eu fl-

. e , e uma Ctt erne Q o CRE'·DI-
ticipem do certame. ;ro MUTUe> PREDIAL,

RITZ hoje ás 3,30 e 7,30 horas
Gloria Warren - Kay Francis

Frankie Tomas - Walter Huston
SEMPRE EM MEU CORAÇÃO
Censura livre.

No Programa: Brasil em Fóco -

- Atualidades Warner Pathé
...................

ROXY hoje ás 4,30 e 7,30 horas
Brasil em Fóco - Nacional Ja

ckic Cooper - Gale Storm
ONDE ESTAMO NOSSOS FILHOS

Kirby Grant e galante cow-boy
,

O INDOMITO

Continuação do seriado
O SEGREDO DA ILHA DO

TEZOURO
Preços: c-s 3,60 2,40 ás 7,30 horas

Cr$ 3,60 único
, Censura até 14 anos.

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.

'.

..

OD:ç:ON hoje ás 4,30 e 7,30 horas:
'. Sessões Populares
NAS GARRAS DO VAMPIRO
A SENDA ROMANTICA

COM: Roy Rogers e Tigger
Continuação do espetacular se

'riado:
O SERTÃO DESAPARECIDO
(Naufragados na Ilhá da Arca de

Noé)
COM: Clidde Beatty - 6° e .;0>

Episódios
So Programa: Arte Cultura e Tra

dições n. 25 - Sacional Imp. Filmes
Preços: Cr$ 3,00 único geral 2,09
Censura até 10 anos.

..

•••••••••• o' o •• 0 •••••• • ...

IMPERIAL hoje ás 22 horas

BAILE CARNAVALESCO POPULAR

Animado pelo 'afinadissimo Jaz�

de ZEQUINHA
A batuta mágica - Completo ser-

viço de Bar
Todo o repertorio Carnavalesco

para 1948:
SALVE. .. S. M. o Rei Mômo

Preço: Cr$ 25,00
Sexo Feminino Cr$ 10,00
Proibido para menores de 13

anos.

. ., . .. . .. . .. . -

ODEON - amanhã
FAVELA DOS MEUS AMORES

.}'
r

"

con IRU.HANTINA
E OLm PIERFUftADD

"YDUNG"
PRODUTO DA P(RÇ'UHAR�.A- \

RUOY-=8.PAULD. ;]r,

Representantes Exclusivos
J. MARTINS & SILVA
Rua João Pinto. 16

Florianópolis - Sta Catari��

Paro as peESOQS de fino

paladar Oafé .QUo 6
.Em par.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n ESTADJ- sàbado 7 de Fevereiro de '''.8 '7

:§� LI-R'A TENJS CLUBE- GRANDI,OSOS 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 ORQUESTRA CARNAVALESCA.

(;adas�ro Social do «O' Estado',�JPedSno. a<lII DOUQI. ctIatm,toa leitores..� ..� •
�n abmxo • remete-lo á DODa RMaçio ......�
...to aíltel. o DOMO _... ea4ulio ......
� ." -.'.. _

_
.

... -""""""""" " "" ... Qrri) "."""""""""" "" Dt ...-. " " " " " • " • " � " " .•.•.
Ihda

e ••• � •••••••••••••••••• � •••••

� (.') _" G " " " " " " "" """ "" """""""" """"""""."""""""""""""" """" ••••••

"I'reetl 011 �.. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ••• " • " " ••• " " " " " " " " • " •• " ••• ,.:,

� cio Pai (mie) _"""""""""""" '. "" """"""" """" � """""."""" ••• " •••••.�

�. ••••••••• •••••••••••••••••••••••• 0 : ••••
��.�� ••••••••••••••••••••••••••••• -- ••••••• �� •••••••••••••• a ••••••• � ••

Asradec&riamOll. bmb6m.. pntiIesa .. llOtlelu .. • S 1111....
�dtot • oatru, ..� oa .. ,_ou .,mi....

DR. MARIO WENDHAUSRN
Clínica médica de adulto.

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Teler. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felipe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAELLA'
I(�o :pela Faculdade NiI·
� d. Mecílclna da UIIl1Tenl_
� li. BruU). Médiéo por coneue

lerviço Nábional de Dou·
'aientaLs. Ex Interno da Santa
de llIaerlcórdia"e H08Pttal

úI:I1co do Rio 'na capital ,,'..
-

<leral
NláDlWA 'IbDlCA

-

- nolll'fC.u
l'OlIln'()8'u

- OowIultófrlo, EdWc!o Amo.
NETO

<�. au rellpe Schm1dt. eon.uHUI
nu 15 t, 18 haru -

Resideneia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
� elo HospItal d8 Oar1Cia4'.18

de Florianópolis
Aall!iii;ente da MaternIdade

�... MEDICA - DIBTOJI.

,� DA GESTAÇAO' I!l DO
PARTO

�_( Itoa orgãos Internoa....

poolslm<!nte elo corsçâo
ennoa. da tlro�Je e dell18.1to

&lAndulas lnten,uts
�IA - ELEC'l!JitoCA."

__BAnA - �A.JiOLI8l\fO
BA8AL

;�.. 41Ar!amente as. 111 ...

18 boras

� Chamados .. Qual4\UW
iMb, blclUB1,.. durante Il ndhe,
�TO:ru:O: Rua VItor Metr.

11115, U. pone 7011.

'�: A .. enlda Trom'
powJIU, 112, Pone 7041

.. a. S. CAVALCANTI
�es ftxclUB1vameIrte de crll;1IÇtIII

.... 8aJdanl! 1 Ms.r1nh.l, 1.
Telefone 1(. '1IQ

..".""'" 'I'loilHoo�ca de OlhOl
- �4IoIL Nar1& - Gare""
: PI••arição de lsntu de

contato,
Reiniciou sua clinica

Consultorio: Felipe Schmidt 8
Dali 10 às' 12 h•. e lias

14 à. 18 horall
TELEFONE 1418

I
I
i
i
I

I
I
i
i
j
I
I
I! �... - \"tu Ur1n6r1u -

- �u doo Ia:ltesttnOll. r6to e
�(ii - Hemorroidas. Tra1.Il:DD

to da colite amebllma.
I lfi§IIoterapia - Intra Ter.IIl4t1bo.

I"
Ooniulta: Vitor Melrelell, l&S.

�tuA1e cUarlamente U 11,ao IUI
'" iii tarde, das 16'-hl. em C1tanu

'I .IIe&!k'I: Vld&l RalIla., M.
� I"on. 108'7

DR. ROLDÃO CONSONa
�UJl'G1A G'IIRAL - ALTA fi
tji;fJàiiiGIA - 1lI0LJ!:8TIAIl D.I)S Wk
, ..• lilHORAB -DPART08 .•

�o pe.I.a Facukla<l.e de »"-1
iIlJula da Universidade ,de 8&0

h'!l4o. 0G.de foi assistente Por' .....
� UIOIt do Serviço C1r11rgloo ••

,

Prof. .Alfpio Co�1a Neto
� do estêmago • ..lu ...
� lztest1nos delpdo • «rOIDa-

t12'OII1e, r.1na. próstata, beldp.,
�, oVir1o•• trompaa. VuJ.Ce
J>isIe, II1drocele, vart:ae. 8 ti_

o OONSULT.A8: o

Qui B u lJ. horas, • Rua re.iJ)8
�t. 21 (altol da ca.. h

raiso). Tel. 1.698.
�NCIA: Rua E,steve. ".

alOr. 170: Te!. II: 7M

DR. NEWTON D'AVILA

J - DI. UNS NEVES

I )(o"M.uas de senhora..
OoIu!üt6r1o - Rua JoAo Pmto .. ,

- íIobrado - Telef<me IAm
"'Idtnc!a - Rua Sete de Setembll"o

...:_ (� L A. P. da Estl....>
Telefone :M. 8M

Peça pelo telefone 719

Pr;mta' entrega
. Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

IofVl'DA
IFIM�HN

IECOS D.O CASAMENTO DA PRIN.
CESA ELIZABETH

,Vasas Pré-Fabricadas
D.e.sde CR$. 300100 a CR$

metro quadrado
500,00 o

A MODA DOS VESTIDOS
COMPRIDOS

VOTAM OS HOMENS: 86%

pa���j�:�r�. �3ei� !é�e���:' C.) d04 OPORTUNIDADE!
- Um referendum acaba 'de ser OI'- para quem lem muito
ganisado junto aos homens para su- ou pouco dinheiro
bel' a opinião dos mesmos a respei- Deseja empregar bem aeu

Londres, janeiro. Pelo aéreo. ,(A. to da moda dos vestidos compridos. capital a juros eompeusadores
C.) - A Inglaterra permanece fie! Foram recolhidas ' 76.486 respostas. de 8, 10 ou 12 por cento?
as suas velhas trai[i_ç�es e isso se Dessas, 66.007 foram' contrárias' à Procure hoje mesmo o
verificou mais uma vez agorn no inovação. 10.478 votaram a favor. A Departamento Imobiliárío dt
casamento da princesa Elisabeth, porcentagem é a. seguinte: contra CR.EDIÁRIO KNOT, á rua Joãc
herdeira do trono. os vestidos compridos, 86,3%; a ia- Pinto n? 5 (anex.o a redação
Na abadia de Westminter a pom- vor, 13,7o/�. /

de "O Estado"), que tra-
pa foi grandiosa. No fundo, 'P'Ói'ém" Eis aqui algumas razões ,apresen- balhando em combínação com
a despeito de tôda aquela grandeza, tadas contra a injciativa dos cos- O ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIC
no que conoerne á doutrina e ritos, tureiros: A. L. ALVES, firma espe
não havia diferença entre o casa- ,

- Não se verá mais as pernas ho- cíallzada com vários anos dE!!
mento de uma princesa e o de qual- nitas. pratica no ramo,,' poderá ote..

quer cidadã inglesa. - Não temos dinheiro para 1'e., recer-lhe a máxima garantia
Tal como se faz normalmente nos novar o guarda-roupa de nossas I e eficiência hos negócios qUE!!

matrimônios comuns, o oficiante mulheres e de nossas filhas. lhes forem confiados.
virou-se para a. assistência' e per- -:É um absurdo tratar-se disso ••...... r.,... . .

guntou em voz alta como se não agora quando ternos pela frente pro- O Crédito Mut.o Predial, efex:ece
soubesse de quem se tratava: blemas muito mais importantes. aos seus' associados o melhor pla-
- Qual é o homem que dá esta - Por que esbanjar tanto tecido no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00

jovem em casamento? numa época de poupança? I mensais.
O "homem" aproximou-se modes-

tamente e disse:
'

.
- Sou eu.

,Era o Rei Jorge VI.

Seguiram-se 'então as perguntas Irituais, dirigidas aos noivos.
, Na r-etrarrsnrissão radiofônica da Atende .dío 'e noite.
solenidade feita em 'cadeia pelas Brevemente iniciará' serviço especiolisado COm
emissoras francesas, houve uma moderno maquinaria
"gaffe" que, só agora está

sendOl
Rua Felipe Schmidt 60. - Telefone 1577

comentada pelos jornais. A certa
,

��u�: 0g;;��:k:��'ôr���s�����a�l fin�.
"-- .. ----.-----,.,,--------,.-, ... -.-----.- .. --.----.,, ... ----------- .. -."----------'--.. -- ..... --.,------'----.---.--'--------- ...

---.--------':.----"'----.---.--,----"----

expressão um pouco incorreta. O"

a $ $'"fim como? Então o "speakel''' pro- ri,
,

curou corrigir e acrescentou: �, '

- Como eu dizia, é' o fim de um

grande amôr e o começo d,e um 'Ou

tro que <;JS levârá ao trono.
'A emenda, entretanto, não agra

dou. Porque não é correto fazer-se
alusã'O a um "futuro sober,ano"

quando o r.ei ainda está vivo.

LENH.A

Avisa aos seus porttMiores' 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 m.aiqres esclarecimentos di�igir-se
ao escritor central de Floriau"ópolis � Rua' Felipe Sciunitlt, (Edificio
Amélia Neto).

' ..

c.onsulteo.los. sem compromisso

Reinisçh S/A - Rua João Pinto, 44

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

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.00Q,oo renfla
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

''- PAULO....-'FONTES
C1tDdco e operador' •

or.�tWlo: RUII' Vitor MeInlee. •
Telefone: 1.4Oli

�e cI6s 10 l. 12 4! du 14 .. 11
ll!AIsidêncla: Rua BlumeJUlUo JS

�:1."

»
,

TINTURARIA CRUZEIRO
"

Tiradentes ·44

LAVA e TINGE ROUPAS
_ Reforma chopeoC\

.

Profissional competente - Servi<e rôpido e garantido.

BOM NEGOCIO

Proprietario
OSWALDO l)UARTI:

I
--------------------

"QUEM É O HOMEM QUE DÁ ES·
TA JOVEM EM CASAMENTO?"

"O FIM DE UM GRANDE AMOR .. ,."
MAS O FIM COMO?

Garage De�ambert

A EMPREZA CÓNSTRUTORA lJ.NIVERSAL

Tel\1!lpama REINI5Ct1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!WASHINGTON, 6. (U.· P.) CHA�LES R OSS, SEC�ETÁRIO DE IMPRENSA DA CASA BRANCA, CONFIRMOU, EM RES··

!POSTA A UMA PERGUNTA, QUE 'EM QUARENTA E ,SEIS STALIM REJEITOU O OFERECIMENTO QUE LHE FOI FEITO�
:POR TRUMAN PARA FALAR PESSOAL1vIENTE PERANTE QUALQUER AGREMIAÇÃO OU ENTIDADE DOS ESTADOS UNI",

IDOS, DEPOIS QUE CHURCHILL PRONU NCIOU SEU IMPORTANTE DISCURSO D E FULTON C�NTRt\ A RúSSIA,

Extraiu uma seaeste n' marge de certas criticas
do pulmão Repugnam-me, devéras, os pasquins mascarados com o rótulo, de"

Certas intervenções cirurgicas "cr-ítica de arte". Causa-me até náusea o fato de usar-se a palavra "crf->

praticadas nas grandes capitais, são tica" para vestir umas tantas sátir-as de .inferior qualidade, como as-

referidas na imprensa do interior, que você, vem publicando em nossa terra.
I

com adjetivação: de maravilhado es- Penas n ilistas já procuraram· desgastar a arte de Acary Margarida" ..

pauto. Há poucos meses, aqui rncs- tem lembrar-se que o 'grande pintor' ca'Laríiiêns'e - êsse que jamais so-'

mo em Florianópolis, deu-se toros freu cr-íticas acerbas de censores autorizados - per-de noites e madru-

E'm.bal·x'ad� '. aC�demica d.a I7scola Na"l·on�1 pdlellmmaa_goiadae euxmtraaçpãeOssdoeaU,mn'obORtã1.oO.' do gadas, empunhando os pin(}�is para o r-ealce ela expressão da piní.ura .

li a U I n u U barriga-verde, enquanto esses mesmos "cr-íticos baratos" f icam nas mes-·

de Q 1_.. d U I-
-

d d' d B "I Intervenções melindrosas, que masmas .horas da noite, alisando as eadeíeas dos cafés ou ,,'-firmando que·

U mica a n VArSI ii e. o rasl requerem a maior habilidade do ci- Camões não merece o respeito que Lhe devotamos, e adorando umas

Em meio á decadência do espiri-j de Creseíuma e ás instalações da rurgiao, não 'siÍó elas, entretanto, tantas cousas estapafúrdias, que pretendem disfarçar com o manto da',

to que hoie impera até nas l4e1'a' Cia. Siderurgica de Tubarão, bem especialidade reservada de médicos literatura .modeena, destruindo, ou, pelo menos, Lentando destruir con-

ções novas, é sempre confortador como aos postos de Imbituba e La- paulistas ou cariocas. Aqui, em ceitos e obras daqueles que realmente lutaram no sentido de ooncreti->
observarmos a reação de nucleos guna. Florianópolis, diversas já foram zar algo nobre, Depois de tatearem em estéreis espectabívas, a sua mão

sadias da mocidade brasileira, deci- De lá irão ao Rio Grande do Sul, praticadas com obsoluto exito. perversa e índouta procurou arrear a nocividade de seu espírito contra,

<lidos a não se deíxarem arrastar devendo percorrer as cid:-des do Ainda ontem, no Hospital de Ca- a Orquestra Sinfônica de Flor ianópo lis.
pelo comodismo moderno, e díspos- Rio Grande; Pelotas, Pôrto Alegre ridade, o dr. João de Araujo, aba- E isto não pode ficar sem resposta.
to a perseguir com elevação de am- e Caxias. . lizado profissional, extraiu uma Procurei, eu, que costumo viver em ambiente harmonioso e ponde--
mo, o nobre ideal de cultura. Agradecendo a visita congratu- semente de melancia, que se loca- rado, ficar aLheio a tais-arrotos peçonhentos, mas, a apatia tem limi-,

Registramo-la,' por isto, oom Iamo-nos com os componentes da lizára no bnónquio direito do me- teso Hoje, achei que a ousadia desses pseudo-cr-iticos caminhava para 0&'·

particular satisfação, a presença, Embaixada Acadêmica pela sua be- nor de 4 anos Antônio Mendes, de extremos. Aquela tentativa de destruição da Sinfônica não' me ccmfor
em nossa capital, de uma lucida Em- la iniciativa e pelo seu: eloquente Tubarão.

.

ma. Venho aeornparrbando a nossa Orquestra desde a época da pr-imeira.
baixada de Estudantes da Escola exemplo de dedicação aos estudos, \ A melindrosa . intervenção durou audição e tenho, também, assistido a concertos de Sinfónicas maior-es;
Nacional de Quimica da Universi- formulando votos de alegre e agra- '-apenas 3 minutos e o pacientezi- reconheço que não estarrios em paralelo a uma Filarmônica de j.ondres..
dade do Brasil, que, numa admira- davel estada em Florianópolis c nho está perfeitamente bem, com porém jamais me- vieram à mente conceítos difamantes corno estes : "é:"

vel renuncia aos lazeres das ferídas, I Santa Catarina 'e para que lhes imensa satisfação dos aflitos pais. a vacilação dos músicos; têm, todos, insegurança ...
" "não há equiU--

estão empreendendo proveito-a seiaIarta a messa de proveitos pes- ,-. brio entre o regente e a Orquestra" .

excursão de estudos aq sul do pais, soais a sua jornada cultural. Não é admissível e nem' producente o forjamento de censuras com';

no intuito de alargar -em seus co- ARNOLDO SUAREZ CUNEO argumentos destituidos de apóio. Compete ao cr itíoo (mas ao cr ítíco»

nhecimentos pessoais sobre as coi- Sala no centro Clínica Odontulozla concencíoso e não 310 pasquineiro ) rirmar-se em fatos e não em impul--
sas e as gentes da terra patria em Das 18_'á:��Uh���, com hora sos. Para não atropela]' inverdades, deve o 'Que é leigo em música, pro-'
su;�� mais diversas regiões e ainda PRECISA�SE marcada, a cargo de abalizado pro- curar alguém que envergue" um pOUBO dessa arte, ao redigir a sua cri�-
obsorverem oportunas e preciosas Tratar à rua Tiradt'otes r o 5 fissiona:l tioa ... o resto não dá "cartaz" ...

observações relacionadas com a
- Telefo ne ':1393' ,Rua Arcipreste Paiva 17 Antes de se afirmar que "apezar de ser Sinfônica, a nossa Orqu,es-c

sua futuraprofissão.' tra ainda não. executou nenhuma ,SiDlfônia" ... é preciso dar-se ao tra->
Os distintos acadêmicos que J3 AralW'o Soc=al C' 't�': balho de fazer uma. atenta devisão nos dezoito programas que já se-

visitaram 'São Paulo, Curitiba, Jo-' T
.' eJ a ur pn�n5e executaram onde se ,po.derá constatar' quão fútil e pueril é tal afirmativa.

invile e Blumenau, viajam sob a Bem. Não estou para perder mais tem1)0.·Ji', mais, não. estou par�.
direção do emérito professor a:;- Assembléia Geral Ordinária élaíhorar ,o cadastro esquizofrénico dos sahidões tolos. Qúero, todavia"
sistente do dr. Artur.

t
De acordo com os artigos 18 e 19 dos estatutos em

tmalízando, sugerir a esses improvisados que de futuro, na falta de as-

O ço�npõ�m ad ca;�van� tS �r t's., vigor, ficam convocados os snrs. delegados das sociedades suntos à altura do seu alcance (que bem reconheço), seria conveniente-

Breah
es

. aceR 0b lmeCn eT ed Me etn:filiadas para çomparecerem, ho je, dia 7 de Fevereiro, às e indicado uma voltinha até a ",Colônia" onde .ponseguirão matertaleu+
an a, SISo U ens .. . e a -'IS h

.

di d A'lb Iiciente para um confronto e análise do seu estado mental ....
t M ... AI C Ed' oras no pre 10 o ergue Noturno, para tratarem
,os, f aUIlclO ves orrea, uar-

da seguin te ordem do dia: E só!
(['O Matesco, Adolfo Makenson, Las- _'., . .

1· M h' Ed d P F' a) Aprovaçao do relatorlO e contas do exerClClO de 1947.
Z o 1 UC 1, uar o ·ena rança, b) l' -

d d
. .

d f'
. . . .

M'lt L BtA t'
.

R
e elçao a tretorIa e znlttva pára o blenzo de

1 on essa as os, n omo osas 1948-1950
Filho, Samuel Klein, Paulo Batista FI'·, l' 7 de LevereI'ro de 1948.
Rodrigues, Antenor Freitas, Paulo ortanopo IS, r

Bürger, e Rodolpho Janke.
Ontem tivemos o grato prazer da

visita d.a brilhante Embaixada,
que se mostra encantada com o fi

dalgo acolhimento a ela dispensaria
pelo sr. Governador do Estado eml
exercicio, deputad.o José Boabaid,
presidente da Assembléia Legisla
tiva e tambem pelo Governador da

Cidade, dr: Adalberto Tolentino de

Carvalho, por 'Ocasião da visita que
aos mesmos fez. Aproveitam assim
o ensejo, para, por nosso intermé

,dio, apresentar a S. S. Excias. sin-
ceros agradecimentos.

-

. Salientaram, ainda os jovens aca

demicos, o maneira cordial com que
foram recebidos pela imprensa ca

tarinense.
De Florianópolis seguirão para o

sul do Estado, em visita ás minas'

" ,

'li�':':
.,.,��--------------_'�,----------------�---------------

< F'orià�ÓDOlh. 7 �f! Fevereiro de 1948

8ANVO DO DISTRITO
FEDERAL

Não haverá expediente du
rante os dias de Carnaval,
no Banco do Distrito Fede
ral.

.Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen

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

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

A DIRETORIA

Aviso aos consumidores
A Comissão Esta'dual de Preços chama a atenção do pú:blieo consu

midor ,para os se,guint,es :preços de ea,rne atualmente em vigor:
TAB'ELA DE ,PIRiEQQ,S DA CAiRNtE VERDE E MIUDOiS

NO Jl.WNIICílPO DE FlLORIANóPOLIS
(!Portaria N. 1,5 de 2 de dezembro de 1947 da C. E. P.)

Espécie Unidade Preço

FiM 'mignon - Quilo . .

Ta�ú --: Quilo . .

Carne sem ÔS,SO de ia - Quilo .

Carne sem ÔS$O de 2a - Quilo : .

Carne com ÔS,SO de 1 a ....:_ Quilo .

Carne com ôsso de' 2a - Quilo .

.. Carne com ôsso de 3a - Quilo .

Carne moída - Quilo .

M([UDOiS

18,00
11,'50
9,00
8,00
6,80
5,80
2,50
6,80·

,Sebo - Quilo : .

Fílgado - Quilo . .

Fato - QUilo . .

Matam:bre - Quilo :.. • ..

Língua - Uma ..•..... '. . . . .. . .............•

Riu - Par ,

Coração - U1n ......•....... . ' ..•

Ralbada - U1na .....•.... .••..... • •..••.••••

,Mocotó - Um ;........ . .•...• � .

Bói,e - Urn . � . . . . . . .. . .. '. . . . . . • .• • .••...•..

Couro - Urn .............•• •...•••••• • •.•.•

Caheça - Unta . ..

Chifre e crina - Unt .............•.. .

.

Não. poderá exceder de. vinte e ,cinco por cento (25%)
ôsso em ·cada ,quilo de carne vendida

7,00
7,00
2,50
7,00
9,00
3,00
6,.50
'5,00
1,00
10,00

1,20,00
18,00
3,00
o pêso

P A R A F E. R 1'0AS,
'E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
-FR E R,AS,
ESPINHAS, ETC.

I

SILVA JÚNlOH

Em pleno Carnaval.
CARNAVAL NA RUA I til' e divertir os outros. .

As demonstrações de carnaval na I Uma vez que nos blocIDs há intE'-

rua que foram proporcionadas {t grantes de ambos os sexos, não 11&'

nossa população por alguns blocos, por que essa queda para o traje do>

foi a prova provada de que essa di- sexo fragil. Nem o próprio con-

versã'O, incapaz de voltar a ser (I trasenso que o carnaval define jus��
que era, deve desaparecer de. um tifica esse gosto esquisito dos mas--

todo. carados.

Não só neste ano c'omo nos anos Uma pá de cal, portanto, para o�

antertores, constatou-se uma acen- carnavaL
tuada predileção dos f'Oliões em se LANÇA PERFUMES

apresentarem .em trajes femininos. Ensopa o lenço de lança perfume,..
Não nos consta que o vestiq,o que e cheirar!..-. que exibição mais-

é um dos expressivos encantos da boba. E chamam a- isso divertir-

mulher, tenha algum dia dado ra- se I
zão a ser transformado em fanta- Até moças se dão a essa impru--
sia. dência de que podem resultar gravl'S::"

'É, pois, essa, uma maneira es- e dolorosas consequências.
tianha, senão ridicula, de se diver-I Conclue em .outro local

Caso de 'crime comum
lHO, 6 (A. N.) - o prüicur3idor ,g'eral do República, recebenrlo e'

esluda-ndo o prOO8>S'SO de Llliz Carlos ,Prestes, veri.ficou tratar-se de el'i-'

me comum, encaminhando-o, por isso, ,ele mesmo, ao procurado!: do.I

Dis,trito. federal, Rarrno,n Cortes.

Situação aflitiva
tBELEM, 6 (A. N.) - Em virbude da impossirbilid3Jde de sahslfazcr �

a ,exigêncj'a da lei' federal 'que Olbriga o USQi de medidores autom:áticos.�
foi paralizada a industria da 3ig'uardante de cana no Estado, a Iqual cons-
tituem 'uma d3JS .principais fontes de receita nos munilCÍpios de Igarapé'
Mirim e Aibaüuiba, e .s!Ó'mente no primeiro município estão pa.rado,s 17

engenhos ,e de-samparadas .qua,t:ro mil pessoas, além de numerosos tra

ba1hRidores de plantu';:'lo d� cana. Dezenas de donos de eng'enthos encon�

de trava-se a_,qui afim de soli.citar providências Ulrg-entes .ás autoridades.

o II ••

Agora, dentro na tRepúbUe>a, um rei vai .güvernar! .

Qill,em ,srubie se não será êsse .coroado o único. S'Llijeito, de

juizo neste 'país? Até hoj'e nin�uerm eXiperimentou fazer ear

naval durant.e 365 dias por ano. As outras experiências toda.s

jlá foram feita;;. E não aprovaram!
,As lei,s de. salvação nacional 'continuam TIto· Gérebro do s,r.

José Américo - patriota insigne. Não salvam,. onde estão!

E se M.amo salvar o Brasil?
G'uilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


