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Em declarações à imprensa o ';presidenleja Federação dos Sindicatos
.

Bancarios prevê grande melhora econôinica nos proximos meses

Discussão a Argentina Inglaterraentre sobre dominio
-", ,.,_

da BntarUcao
I
Visita as obras {de abastecimento de

agua, S. Exeja. o 6ovaruador
� Dr- José Boabaid

Em companhia dos srs. Secreta- dica suas vigorosas energias a es
rios da Fazenda, Dr. João David pedais atenções a todos os pro
Ferreir-a Lima, e do Jnterior e Jus- blernas admí.nistrativos do Estado
tica, Dr. Armando 8imone Pereira voltou com a mais agr-adável im
S. Excia. o Governador do Estado, ,pressão do que lhe fora dado oh
Dr. José Boahaí d, vísítou quinta': servar, satisfeitos' por ver dentro
feira desta semana, o serviço de "em breve concluído êsse irnportan
construção ela adutora ele agua te melhoramento.
que, garantirá á nossa Capital, o

fornecimento abundante do precio-
so líquido.

O Engerrheiro Chefe da tírma
Saturn ino Britto', contratante elas
Dobras .prestou a 8. s. Excias. todos
os esclarecimentos sobre o anda
mento elos ser-viços, permitindo-lhes Atenas, 7 (U. P.) - Foi assina
uma visão exata do vulto dessa,

Iada a presença de submarinos des
grandiosa realização, que virá so-

lucionar satistatóriamende, um dos, conhecidos em águas gregas, tendo
rnais prementes problemas da Ca- o govêrno ordenado a todos os na

pital. vios que 'abram fogo contra tais
O ilustrado Ohefe em exerctcír submergiveis sempre que forem en-'

elo Executivo Catar ínense, que, no

desempenho elas altas runções, de- contrados ou avistados,
..,._._-_-_._- - -__.-_M_._....._-_._._-_-_-_-_-_-_-...-_-_-•.,;,..•

- ...- ....- .......-_-_-_-_....-_-_-_.•.

\
- "Não tenho qualquer elemen-

to em que me possa apoiar para ser

otimista, salvo uma confiança ili
mitada na capacidade da recupera
cão deste nosso Brasil. Devolve êle
com tal prodigalidade os poucos
benefícios que recebe, que estou
certo que podemos contar com me

lhoria acentuada na situação eco

nômica do Brasil em 1948.
A inflação' que, em todos Q_S paí

ses do mundo, perturbou a estabi
lidade natural 9.0 custo da vida,
penso estar contida no Brasil. As

especulações desenfreadas tiveram
.seu fim e, hoje, se as utilidades os- F'lI'"OCQ,SSOS diplomotícostão 'ainda caras, é porque seus • ....&..& 1
custos foram elevados por força do Londres, 7 (U. P.) - A politica á União do Ocidente da Europa.
aumento dos impostos, dos decre- exterior britânica, que já foi a hús- 3° - O govêrno de Bagdad de
tos de leis sociais, da diminuição sula

,
dos destinos politicos !la Eu- nunciou ,o Tratado Anglo-Iraquea

da mão de obra e fatores outros de ropa e do Levante, sofreu hoje 'no assinado recentemente em Lou- ,-------------------------------
todos conhecidos".

, I quatro importantes
_
reveses, a sa- dres.

Como, lhe fosse perguntado se o· bel': 4° - O ministro do Exterior da
congelamento dos bens dos Suditosl 1° _ A Suécia declinou, indireta- Saudi-Arábia declinou do convite
do eixo está trazendo prejuízos á mente, do convite da Grã-Bretanha que lhe fez o govêrrro- britânico
economia nacional, o presidente do para integrar a União do Ocidente para visitar Londres, afim de íní
Sindicato elos Bancos assim 'se IIJ.a- da Europa, prdposta pelo sr. Er- dar conversações 'destinadas, apa-

.

nifestou: - "Dizem as estatísticas nest Bevin. rentemente a iniciar negociações
que temos em circulação vinte Ui- 2Q - A Holanda, aparentemente,' ;para a assinatura de um tratado
lhões de cruzeiros. Figurando cis não está disposta a assinar o Pac- anglo-arábico ..

encaixes dos bancos cerca de qua- to Econômico-Militar Anglo-Fran- O ministro das Relações da Sué
tro bilhões e avaliando em seis hi- co-Benelux, que serviria de núcleo cia, Oesten Unden, numa exposição

de seus pontos de �ista sôbre a po
litica externa, ante o Parlamento
Nacional, declarou que a Suécia
não deseja incorporar-se a grupos
de grandes potências. Unden assim

I_:�e��p��ss��ln���;�d�o s�:t�:i�� b�� O 'pres. 'D·utra, e _0. fa.ocinHa Ismo
tânico, Ernest, Bevin, para a for:-' RIO, 7 (A. N.) - O sr. Pereira Lira, ,secretário da Presidência da
mação de uma união do ocidente da República. aborda,do na :._manhã de ontell1 p�los jornalistas acreditados
Europa. l na Palácio' do ,Catete, sôbre a ,extensão ao funcionalismo civil das van

tagens previstas para os' nrllitarl':s, no proje,to de ,lei de, "auxilio social"

O primeiro passo' declaro�:omo secretário da Presidê,ncia da. Repúbliça nada estou aut0-
Londres, 7 (U. P.) - O recente

rizado a divulgar, senão qlje o sr. Presidente da República, desde 'O

tratado russo-rumeno, que consti-
primeiro momento, não esqueceu o funcionalismo civil.

tui uma autêntica aliança militar
Agora, na qualidade de presidente da Associação dos Servidoresentre a.s duas nações, é o primeiro

b 1-
. Civis do Brasil, tenho à dizer que, a mensagem presidêncial, que 'chegou{) IVlanO,S, pallso de Moscou para unir Ó Orien-

a Câmara, cuidou ·igualmente de funcionários civis 'e militares. O sr.te europeu contra o plano Mars-" ..

Corumbá, 7 <A. N.) - Proc'edente da Bolivía chegaram 'esta cida- Presidente da República tem continuado a acompanhar o assunto sem-
-

de mais de quatorze ,exilados politicos envolvidos no ultimo movi, han.' r"'�' � .if!1 pre com. espírito de justiça. É preciso aliviar as dificuldades dos servi-mento revolucionaria: Entre as recem" chegados figura o General Ca- dores dil nação. E prosseguiu:nelas chefe do movimento.
"

linda os ex""deOs exilados apr'esent.aram-se á policia. Informa-se que o govel'ho li y
"" - O esfôrço de economia na execução orçamentária é a esperança do

do Brasil conceeleu àos exilaelos a cidade de Corumbá por homenagem. t d Govêrno. A mensagem é, porém, limitada. Impostos novos não é possi-
• • • PU a os vel obtê-los senão para o drçamento de 1949. O Govêrno enfrenta rea1-

O r'la II I e n Irou n 'os eIXoS \1
Rio, 7 (A. N.) - O mandado dr

I
�le::I�ci��a�:��e::�il����!· �;:r e;::�q�:;:.o Édeo cr;re��i�oe��e o;a�����)��:II segurança imp�trado pe.los ex-�e- ca quem está pessoalmente velando pelOs seus ini:�rê8'ses".

Rio, 7 (A. N.) ,- Os circulos ligados ao Piaui declaram que a p�ltados federaIS do _partIdO comll- .

.situação tend'e a desenvolver-se agora normalmente, depois do tBle- msta ao Supremo Tnbunal Federal Aumentou n ,prOJ"O ,'do� ,
cfimbn�,' t,JVn�iSIgramà do sr Rocha Furtado elanelo conhecimento ao sr. José Américo foi, ontem, distribuido ao ministro \I, �\J ��, U i'lI, "t:'I

da conferencia realizada ontem no palacio elo governo, entre ele '3 os Hannemann Gui!llarães, devendú Rio, 7 (A. N.) - Notici.a-s'e que o Conselho Nacional do PetrohlO
chefes do P. S. D., no qual for'am estabelecidas as bas'es para um aeOf-'

ser relatado depois do periodo de ante as of,e'rtas de embarques 'imeeliatos e fretes mais elevados, 'autodo. Os. mesmos circulas informam que se eleve aguardar com otünis- rizou novos aumentos no preço' dos oleos combustiveis. Assim, seeãn
mo. as conversações, tanto mais que as direções dos partidos nl1clo- férias do referido Tribunal, que ter- ,sátisfeitas as necessidad�es das nossas industrias, porem o aumento de
J1ais são contrarias ao "impeachme·nt". minarão em 31 e março próximo. ni'eços, segundo as informações colhidas, sâo consideraveis,.

.;) MAJ8 ANTIGO DURlO BD SANTA CATARINA
, ,

�rletú1" • D. Gerentes SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RORENS.

Dlret.r h a..aele A. D.A.JüSC1l:NO DA SILVA
DE ARRUDA RAIOS
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Rumo dias economicos
.'

melhoresa
Rio, 7 (A. N.) - O presidente em

exercício do Sindicato dos Bancos
desta capital, sr. Pinto de Carvalho,
fez hoje interessantes declarações
que não podem 'deixar de repercu
tir pelo menos no meio de sua clas
se. Nas suas declarações feitas a

"O Globo", aquele banqueiro pni
meiro deu esta impressão sôbre o

panorama econômico do país em

1948:

lhões o dinheiro que está de fato dicato dos Bancos fez estas decla
em circulação não podendo por rações sôbre a escassez de divisas:
isso figurar em encaixes dos ban- - "Se nossas devidas no exterior
cos, vemos que se encontra a ele- estão escassas, temos dois remédios
vada soma de dez bilhões de cru- a aplicar: importar menos e ex-

zeiros. portar mais.
Podemos presumir que uma parte Com as necessarras restrições

substancial dessa importancia este- impostas ás importações, pois de
ja em poder dos alemães e [aponc- vemos impedir a aplicação dos nos

ses, que, não tiveram até boje suas sos dólares disponíveis em artigos
contas bancárias liberadas para dispensáveis, e procurando f'aclli
movimenta-las com a necessária li- tal' as exportações, chegaremos fá
herdade. talmente á situação desejada, ou

Julgo que o govêrno deveria en- seja o .saldo favorável em nossa ha
carar êste aspecto da questão e ace- lança comercial.
lerar 'a liberação dos bens dos .\U- Não nos faltam artigos exportá-]
ditos alemães e japoneses, a exem- veis, nem, quem os queira exportar.
plo do que foi feito para os italía- É preciso, porém, que o govêrno
nos. procure facilitar essa exportação,
Entrando êsse dinheiro em f'ran- limitando as exigências das letras

ca circulação, haveria com certeza do Tesouro e' criando um clima de
maiores facilidades de crédito c, confiança, de sorte que todos pen
consequentemente, uma, ahímação sem em aumentar.rsuas responsabi
no nosso mundo de negócios". Iidades � nfu em dil111n�lHas, corno
Finalmente, o presidente do Sin- vem acontecendo".

..
'

• j

o sr. G. Vargas não quer
saber de politica

Rio; 7 (C. P.) - O verpertino "O Globo" eliz que se encontra peR·
sentementJe em S. rllrj,a, Epitacio Pessoa Cavalçanti, com uma missão
junto ao sr. Getuho Vargas, ponelo-o ao corrente dos aconteciment.ls
politicas nacionais, muito.' especialmente do que está ocorrendo no
seio do P. T. B. '� para demover o ,ex-presidente, do proposito' em que
se encontra, de não voltar ás, ativielades p.oliticas.

'

Aquele vespertino acrescentq_ mais ,estes eletalhes:
- "O sr. Epitacio "Pessoa an.tes de seguir para o Rio Granàe dn

Sul demorou-se em São Paulo, ausc)lltando o pensamento dos lide'l"'�
trabalhistas locais. Amigos e parentes do sr. Getulio V,argas conside
ram entretanto, que aquele emissario não obtp,rá exito, atendendo o

ex-presidante não pretender abandonar a Fazenda de Santos He is.
nem ,está disposto a reassumir a presidencia do mesmo.

�ais exilados

Submarinos des
conhecidos

Reforma
r

no Soviet
LONDRES,.7 (U. P.) - Fontes fidedignas adiantam que o govêr

no rtrsso está passando por uma grande reforma, ,no sentido de disci

plinar o partido e pr.eparar pessoas capazes de integrar o Supremo So

viet, pois atualmente se' nota ,pouco interêss,e pelo r,egime ru�s(}.

Prisão· de
.

UÓl' ex-deputado
de Barros. Esses vereadores ,Se pro
puseram a acompanhar o preso á
ISeerebaria de 8egurança, no que
foram atendidos pelo delegado que
chefiava a. diligência.
Apesar disso, chegou subitamen

te uma caminhonete e recolneu a

força aqueles vereadores com o

preso, rumando releremente para a

.centra,] ',de .policia. Houve reação
chegando os detidos á presença do
sr, Alarico Bezerra, secretário da

Segurança, com as vestes comple
tamente rasgadas.
O deputado comunista José Ma

ria Cavalcanti fo.i preso a pedido da

policia alagoana, por motivos ig
norados .

Rio; 7 (A. N. ) - Telegrama
de Hecríe diz que aquele cap ital vi
veu momentos de gran.re agitação
quando cerca de setenta investigu
dores deram cerco e prenderam o

deputado comunista á Assembléia
ele Alagoas José Maria '(,,;avalcunLL.
que ha uns dez dias estava sendo
procurado .pela policia. peruamhu
cana.

Aquele ex-parlamentar estava
acompanhado pelo sr. Democríto
Si lve ira, presidente da Câmara Mu
nicipal de Recife e pelos vereado
res Andrônico Barros, e Ramiro
Justino, comunistas eleitos pelo
Partido 8ücia'l Progressista,' cujo
presidente é d governador Adernar

Náuseas? . r ��
"S'At: DE FRUC'TA:' "',' L n .�

Impossibilitadas· de • agir
RIO, 7 (A. N.) - As comissões parlamentares interpartídáártas OI'

ganizadas para dar ,execução ao 'a'c6rdo politico nacional, encontram
se impossíbiütadas de agir já, por falta de número, já por falta de tum
ternario devidamente elaborado.

' ",' .

Provavelmente: só depois ao carnával "é que poderemos esperar al

guma c�usã'1ie util, se até lá o acôrdo não sofrer algum desastre fatal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A' HORA DO CREPUSCULO VIDA FEMININA
NOVO SISTEMA DE 'LINGERIE"
Não é exagerado dizer que a lin

geria francesa é considerada como«Serenidade imensa no céo infinito, quietude convidativa no már ANNA PAUKER., A RA!]'NHA üCOL'TA DA RUl\UNIA - TSOLA DR.<\.- a melhor do mundo e neste terreno-
GOIOHEVA A MULHEiR QUE MANDA EM DIIMITROV - M'ME. não há nenhum� competição, pois;

KUUSINEN, AGElN'l1E DE STAlúIN NA FINLÂNDIA a América do Norte quasi não tem-
PARiS, pelo aéreo. (A. C.) - Existem hoje pelo mundo muiLas lingerie e a pouca que se faz à

rainhas destronadas. Mas, - o que é menos' connecído, - há rainhas mão vende-se à preços exorbitantes.
não coroadas que possuem poderes imensos, ditatortaís, absolutos, �o- O Sindicato de Bordadeiras Profís->dos homens, recolhimento das
mo nenhum soberano tem,

•.
,

. I �i�nais de Paris levou � cabo com-�,São atualmente em número de três e reinam, pela graça de Stalm,! êxito uma nobre sugestão tendente .

nos países em que exercem a sua atividade. Chama-nas as Eminências
I
a proteger suas empregadas. É, s�.;·vermelhas do Kremlin. I bido que' as operárias deste OfICIO'

- X -

•

UMlA ENEi,RGIA SELVAGEM SOB UM AlSP:F':'110 JOVIAL perdem infalivelmente a vista ao>'Foi numa tarde assim que ela partiu. :. Partiu deixando ao meu A primeira é a sra. Anna Pauker, a rainha oculta mas verdadeira cabo de alguns anos. Algumas tra-.derredor, o vácuo, a solidão, o sofrimento.
da Rumânia. Tem cincoenta e tr-ês anos, É uma mulher volumosa que, balham todavia durante algum tem-i-Ela fôr:a para meus olhos, naquela noite festiva do nosso prrmeieo sob um aspecto jovial, possui uma energia selvagem e uma dureza po com óculos e � maior pa:te .de-·encontro, um clarão vivif'icador ·em meio ao tédio da minha vida. impiedosa. Nascida em Bucarest, de pais judeus extremamente pobres, las, embora relativamente jovens.,ISeulS olhos negros, aqueles olhos profundos e alucinadores alu-
iniciou a sua carneira revolucionária como proressora, antes da outra fica sem trabalho e sobretudo sem"miando .0 encamto sugestionador de sua sihhueta desde logo me conquis-
guerra, e a sua pr imeirajn-isâo por atividades subversivas foi em ·191�. vista. Agor� se está estabe!ecendo:.taram o apreço e a simpatia.
Destituída de seu caegono ensino, faz parte, desde 19,22, do comité di- um novo SIstema que ,c�nslste em.Foram de inefável doçura os momentos que passamos lado a lado
r igenl.e do partido comunista rumeno e travou -luta ardente na clandes- especializar cada ope�ana em ll.JIP.'durante meses rápidos e deltciosos. Nunca falamos de amor, porque "'1 t· id d só ponto, o que quer dizer : enquan---Hl.l ae..

b d
.

..
palavra p-oderia per-turbar a comunhão perfeita de l1ossas.alm·as. Mas Em 19315, foi novamente encarcerada e condenada a dez anos de to uma faz o ponto som rea o, O�-"eu acreditava no amor daquelas horas, nesse amor que transbordava prisão. Maniu, o chefe do partido nacional-camponês, que ela acaba de tra faz bainha aberta e a outra fII--da sua confiança em meus cariIIJ!10S a cantar venturoso no seu sorríso mandar condenar indignamente aos tl'a1baJillOs forçados perpétuos, 01'- tire.franco e f'ascínador.

ganísou então manifestações colossais em todo o país' para conseguir a Esta medida foi adotada sob pres=:Embalado na rede de meus sonhos, no .ídílio das minhas divaga- zsua lsbertação. Em 1940, ..em permuta com um deputado capturado pe- crição médica porque ficou compro-,cões eu bendizia a felicidade que o destino me proporciouára. lo exército vermelho, ela foi entregue aos russos e dir.íg'iu-se para Mos- vado que o que gasta enorrnementé-'E entretanto, tudo' aquilo não era amor. Tudo aquilo, naquela mu-
cou, onde adquiriu a nacionalidade sovíéüca. Conseguiu rapidamente a vista das bordadeiras não é a'

lh er, era apenas a mulher futilidade, a mulher snígma, a mulher in-
uma autoridade considerável na U. R. S. S. Ganhou a plena confiança continuidade do trabalho e sim a"

compreensão.' I de Stalin. Passa por ser a úni-ca pessoa que tem possínilidades de vêr: variedade, pois, em cada pontó no->
Sem uma sombra de írlsteza, sem o menor sina\ de conbrariedade,

o ditador a qualquer hora do dia e 'da noite E, salvo engano, é a única vo que bordo em uma só peça, tem"sem restr ições em seu so riiso ela, naquela tarde torturante, veiu me
mulher cuja assinatura figura no decreto de dissolução do Komintern de esforçar-se, voltar a contar OS�

I t I
.

I" 'fI'os mudar de agulha e de Iinha-
dizer que partia, que regu'essava ao seu ar, que a 'vez nunca mais, nun-

e no manífesto que deu nascimento ao Kommí'orrn. Em 1944, vo cou a ,
.

t
'

,
I d' f' d'nís e muitas vezes por óculos de lentes:'

ca mais nos ornarramos a H�J:. . .

Humânia com o exército vermelho. Há a ;guns Ias. 01 nomea a 1111 _
. ,

I
.

d
.

I

1 mais fortes. Importância iguat"
Eu quis falar, quis protestar, quis esmaga- a apaixona aments eu-

1.1'0 das Relaçõe> Tj;xteriores. Mas, de fato, desde a sua íoertação, exerce
t di 'It· deus!

d exerce a qualidade, espessura e côr"
'tre as mindas, a mão delicada que me es en la para ou' Imo a eus.

grande poder; faz t> deslf'az os ministros e o próprio presidente o con-1 l I· n
t d da fazenda que se está bordando•.

Mas a voz se me embargou na gargan a, o espan o me para lZOLl o se -

sejho não é mais que ii executor das or-dens que ela dá, por COTh a 'e

d
.

Mas, desde agora, nenhuma precí-.. ·

Moscou, bem entendido. A t; R. S. S, delegou-lhe, de certo mo o, o vice-

sará mudar de linha, de óculos nem':reinado elaRumânia.·
.

HÁ VINTE ANOS RL...\ l!1OI A.. BELA .sONIA de agulhas, pois terá por muítos.
•

anos um trabalho preciso, org.aniia-'I'sola Drakoioheva, aquela 'que, 11' vinte anos, era chaníada em
.

d do de acôrdo com o estado de sua,'Sofi,a a 'bela Sônia, é uma figura não merro.. ô:L:"i,osa. Em sua qual:da e
.

,.

Ó'
. vista e de sua idade.de se1cretlária g'e.ral da Fr'cnte nadnnal da pátri", é., �}l. Bulgarra, eqlll-

,.**valene do que nna Pauker é na I1.lIm�nia: senhora oi1�iente do país.
PEQUENO HISTóRICO, DO MA�-.

O dita'dor bú],garo, o famoso Dimitrov, não Lern maior lI'bi;rdad" em
NEQUIM PARISIENSE

s'eus aLas em SOlfia qo que o .ministro Groza em Buca1r,e'st, quer dizer,
, Paris _ (S. F. 1.) _ O mundo"

g-overna na medida em que Tsola Drag·oi.oheva o permie e segundo a
inteiró pôde apreciar ultimamente;política que ela' lhe i,ndica.

•

. ('. nos salões dos grandes costureiros'
Tsola Dragoicheva é, taIJ;libém, urri,a. antiga ,pl;)9'fessora. lVIarxlsta

de Paris, o desfile de Hndas mulhe-'
fanática, aderiu ao partido Comunista aos dezenov,e anos. Também vi-

res de andar gracioso e hierático::
"eu na Rússia, tendo podido .salvar-se milagrosamente Cill �eg'Ui,da a

são os'manequis vivos de Paris.de
um julgamento que a co.ndenam á morte. Também foi traz'ida nóva-

Cada verão e cada inverno, vol-.en-
mente p'ara o seu país pelos russos. De regresso, mandou executar, ás

tam estas encantadoras coortes de"
dezenas de milha,res ,os elementos hóslis /ao regime comunis'La, P�tkov

jovens esbeltas e ondulosª,s, já p�r-,foi lIma de suas últimas-vítimas.
tencentes à uma dinastia que muüo'

".
'

' A TIElRJCEIHA ..ElMINltNüIA ':EiRME�H:.A . breve completará �lm século de exis-,

E na Finlândia, que se ·encontrll a tercelr'a Emlllen�la. v.ermelha do
tência, a dos .manequis, cujos ritos:

Kremlin. E a, �ra. KL:U'sinem, mullh,er ?� tO,do, �oderoso mJl1Is�'o comu-1 preciosos, ma'rcam' o ceririJ.?�ia] de"
ni·sta do InterIOr Remo, c,hefe da pohCIa polJt�ca. -se�reta, ma" que, na;. uma coleção de gestos e de Jogos de'
realidade, não passa de um instrumento entre a's mao� da G:Sposa, que

i fisionomia," sempl'e renovado�.lhe tmnsmite as ilnstru?ões 'd'e Mos'cou. A sra. Ku:usmen� a:�lUl�1ente I Foi por volta de 1858,' �ue' ap�reaprecia,da pelo seu delicado sabor: chefe do partido c.ol11umsta no Parlamento flJ11a�des, fOI cp�da, na
ceu o primeiro maneqUIm VIVO,>'ela pode ser vendida seca, fresca ou

RusS'ia, onde seu pai, que é c,onsiderado um QmN?g pelos. flllla,nde- I apresentado por Charle� Frépérique"salgada, s,endo que varia de tonali-
.ses, exer,ce hoje as funç?e� .de preSIdente da R�p�JlbhC� de, !:nn�-lcaré-I Worth, na côr�e, de, Napoleã'ü �ILdade de acô,rdo com a côr da ágllU lia, quer dizer, dos terrüorlOS que foram subtr aI,dos a FmtandIa pela

Os modelos do grande costurClro"mais ou menos escura onde habita,
U. R. S. S., em seguida á última guerra.. .

eram então exibidos. por slla pró-"'Sua pesca é rotineira, pois pode
pria espôsi!.. '. ,

.

ser feita com espinheI, arpão e]i-

A VIDA DOS LIV OS Pouco'depois� Bêr, RedferJ?-' Dou.. 'nha de fundo.
, I cet e Pàquin, sêgi.üam-.lhe d' exem--Possuissemos nós estabelecimen-

pIo. Nesta época, o manequim a�a---Deixerei de lado esta imensa ma�- tos para tratamento do peixe, como
recia num. palco, descia em se�Ida"sa d'agua salgada que é o Atlantico, possuem a Noruega e a Terra Nova (Sob os ausptCWS cl..a LiV1'aria ,Rosa, Rua Deod01'o, 33)
uma escada, vindo então desfIlar:''para fa"ar som'ente da incalculável t-

.

t
-

f" I- ZEROS Â ESQUillRJDA'
. e, en ao, a nossa

fPor açao lcarla

por entre os clientes da casa., COIl1!'.riqueza piscosa dos rios que for- reduzida a zero. 'Não há quem des(}Onheça, 'hoje em dia, o nome de Agrippino Grie-
ar de uma mulher da SOCIedade"maln a bacl'a AIílazo'nl·ca. O"

. ",. b d l'me co, um c'rl'tl'"O cUJ'os r,odapés, fizeram &noca ·na impl'ensa brasileira. As
.

.

At I
plrarucu e a ase a a 1 ll- v "1'

quando recébé seus amigos. u�
_.A Amazônia uão é só borracha tação dos que viv,em na Amazônia, gerações mai,s novas, "entI�et�nto, só o conheciam de reip'Utação e de no-

mente a' apresentação do maileqlUffi)'e castanha. É mentir.a. A Amazônia, mas, infelizmente, sua pesca é im,)- me, de vez ql:e a sua obra �ncontrav�-s,� há muito esgotada. dCO�t o �bjse� se adotou à rapidez dos tempos moé, mais que tudo, peixe! derada e estupida pois na verdade Livo de propOl'lCIonar aos leItores de hOJ'e, um conheCImento Ire o es
1 e dá uma revira.., ..

'

. . .,.

h' El>edIç'io de dernos; e e aparec". Importamos do estrangeiro, êle é muito mais destruido do (.rue ob,ra a Li'vraria José OIympIO EdItora IlllCIOU ,a pouco a r,

d
.

e num abrir e fe-'anualmente,' quantidades enormes aproveitado . .o pescador da Amazô- todos os livros de Agrippino Grieco, dos quais o ultimo apare.cido s·e volta'd� 11esaparec. .

..

'd" I t'
.

t to ao contrário dos char o lOS.de peixe sêco ou em conserV:I, nia sabe que a falta de transportes intitula Ze1'os à esqner a. Esse vo' ume, en re· an ,
"

'

.. ,

"1 D
.

de Worth 'fOi'POir·et quemt'
.

,
, .,( bl' d 'j o'mente e'tudos ll1edItos epOIs , "

quando na verdade, devlamos cx- naquelas paragens e um fato, mas' C'uatro anterIOres, JéI. pu lca os, apreselha s �, ,

t '0 sucesso com sei.ls mane- .portá-lo como fazemos' com o ea- isso não importa e êle vai pescando �onstituindo assim uma autêntica novIdade lite.rária. Com a ,II_J,esma e�e mal r

ndo dar-lhes persona-.

l t
' '

a mesmo espn'üo de qluns, procura
fé! e amontoando o peixe nas barran- gl'aça e ironia de tan ws OUO ras pwgllla:s su s, com o

-

'r d d F' ele quem moldoI! à cé-�Temos na Amazônia um peixe cas dos ri:os. E assim, anualmeille, sal'casmo que tão bem o caracteriza, Ag'rippino GTleco, em .ZeI!.fiS a �s- /'ba eAn��ée a qual comparava a'que sub,stitui perfeitamente o fa- milhares de toneladas do precioso qnerda desdo'bra aos olhos do leitor as melhores VIrtudes de um estIlo e re
_ F�i ainda quem organi-. ,

b Ih .... ,." . :, . - .'. ,

d'
-

f' 'ma a todo·s os instantes. um pavao. ..'
moso aca au. n o 'plrarucu. pescado, sUjeItas as 'condlçoes llt- agll e brIl.hallte, e de uma eru' Iça0 q�Ie se a II '

• através das grandes capItals do"ISeu nome, oriundo do indigena, mosféricas, são perdidas. Inimigo dos medíocres e dos meda�l1!Jes sem valor, o autor de Zeros a zou,
d' o desfile de nove mane-''f d 1 I ". ,. .

,'t'ca pO'r isso me�mo mun o,
e orma o pe as pa avr:;lS plra

.

Pude, �UItas vezes, observar em esque1'da não os poupa nem os esquece, e a sua CIl 1
'. ..' �,

.

t- deslumbrantes quanto as;;
.

)" " (f d t ) 'd
. -

d I 'e hteranos dentro qUIns ao I
(pelxe e urucu ruta o'ma '.) • Parintins, Santarém, Obidos, Ita- adquire .sempre uma cat,e;gona e r·e'VIsao ,e va OJ: S' ,

, ,'.
ue vestiam um uniforme"N t

.

t d' 't d .' . , . .'
,.

h' t" D
.

alguns ano� quando musas, q
, .

es e peIXe u o e aprovel a 0, quaham � HumaIta, verdadeIras de um -caráter panflet.arlO e IS OrIco.. aqUI, a .�', " trazendo suas iniciais. IrradlUvam�'inclusive ,escamas e língua. A 1)ri- montanhas. de "pirarucu" a se per- muito's dos nome's ata:cados pela pena Implacavel de .AJgr,l�plllo Grleco
b 1 trajando as toileUes que"meira pode ser perfeitamente usa- derem por falta de transporte. es·tive.rem r.ealménte mortos pela Justiça do tempo, os CI'ltI,COS do futu- lle eza,

feccI'onava o (frande costu-_.
.

, ,.

d h" pa les con '"
da como lixa e tem a propI'iedade de E bem verdade que o Governo 1'0 poderão então reconlhe-cer que o panfletarIO e oJe, as vezes a -.

ara as 'ineSqlIecíveis festas'não se gastar, sendo que a segunda 111antem alguma vigilancia em to1'- rentemente injusto, sO'Uibe meuhor do que ninguém julgar para a po�te- relro�f;recia em seu hotel do Fau-.pode ser usada como ralo, devido á no da pesca deste peixe, mas a Ama- ridade; com fIJquela intuição que não se aprende nos l�vr?s ou na _vlda, ���r<1' Saint-Honoré, no Baile dos'sua forte consistência. O tamanho .zônia é por demais grande para mas que se recelbe do berço juntamente com uma autentIca vocaçao de
P :. s. e na Quermesse de Ver-_, '" " ,

t d' .

d' d f
. "

apa",aIO
'lh-

..o plrarucu vana en re OIS a que meIa .uZIa .e UnClOnal'lOS, ·escritor.
salhes, reconstituida no pav.I ao:'tres metros e seu peso vai de cin- mal pagos e sem meIOS de tr�Ilspor- ��_._,_",._._._._._._'_'_._._._._'_._.__""''''''''J'l"_,,,,,_,•••,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,_•••- ...._._._....A Butard. Foi também por esta epoca."quenta a oitenta quilos. Alguns es- tes ade�ua�os'f pos�am dar l�el �e- A borracha caiu, mas a Amazô- que Jean Patou, solicitou o c�,��ur�pecimens alcançam quasi cinco me- sempen o as unçoes que es 0- assoml?rosas', coisa que deve ser

nI'a continuou de pé; mas se o "pi- so das mais lindas girls do leg-tros de comprimento com perto de ram confiadas evitada a todo custo, pois a mesma

tação de uma.�duzent'o·s qUI'los d·e peso f. O "b d' '" (f'lh t d' d' fI
.

m desaparecimento rarucu" desapareceI"' a Amazônia field", para apresen
"

s o ecos 1 o es e plra- po e 111 UIr nu

de suas coleções.Sua carne é rósea e bastante rucu), são pescados em proporções prococe da espécie. não conseguirá sobreviver .

-incomensurável.
Tarde!

«As Eminencias Vermelhas»)
do KremlinTarde!

SHênci-o que nos envolve e nos acar ícía os sentimentos, hora mís
tioa que nos eleva e espíeítualiza.

Tarde!
Repouso da natureza, repouso

almas ...
E lá no horizonte distante, o sol que se despede das, árvores, das f'ln

['es, dos olh-os, envolto na emoção profunda de uma saudade ...

timenLo.
. Piquei-me a olhá-Ia, na gracíosíríade de seus 'passos, no embriaga

dor encanto de seu corpo, a sumir-se além, muito além, balouçando ao

VEnto írríquíeto, os trages cotoridos.
Pareceu-me o sol que, também no mesmo instante partia para- lon

ge. E como a natureza Ique se cobriu de sombras, de angustiosa trlste
za se cobriu meu coraçao.

Ela partiu, mas fi.coll_l 'Úomi,go a fascinação do sua formosura.
Vejo-a slOmpre, á hora do cresPusculo,

.•
no ,reflexo colorido do céo

disLa.nte, descendo orlas alturas na dôr martirizante de uma saudade.
,saudade, .. um sonho ·que se desfez... a felicidade que fugiu, o

silêncio rever,ente da. tarde velando mÍ1a. Husão.·
Tarde.

-x-

Hora suprema em que os corações solitários revivem a festa
um pas,sado feliz. 'últimos momentos. de um doce engano, antes do
çontro frio e hóstil com a tragédia da ,realidade.

Tarde. .. um romance que findou ..•
T�rde. .. uma saudade que fieou ..•

Sansão de' Castro

o Brasil que
OI

eu VI
Areão Junio!'

Não há <iuem seriamente possa
.

admitir que um País como o nos

so, .com miIhaI1es de quilometros
de costas e com alguns dos maiores
rios do mundo, gaste quantias fa
bulosas cóm a importação do· pesca
do.

.
;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mario BRASIL
Vanda LAJOE:RTA

Mary GONÇAiLVES

Continua O ESTADO fazen
«do dietribuições de valiosos li
.vros, inclusive romances mo- e Negócios Interiores,-dernas, entre as pessoas que Considerando que o Código de
"�onstam de seu cadastro so- Menores, promulgado pelo decreto
«cie],

, número 17.943 A, de 12 de 'Outubro
. �s pessoas que ainda não de 1927, já não satisfaz ás exigên,halam

. p�eenchido o c.oupon I cias da nossa realidade 'social;
(que '!_larlsmente pubbcamo.s Considerando, mais, que leis ela
,p.oderao faze-l� agora, habi- boradas, posteriormente, alteraram,lidando-se, assrm, a concorre- de modo fundamental não' só pre
.Iam a tão interessante inicia- -ceiWs. estabelecidos no referido
\:tiva realizada sob o patroci-
.nio da LIVRARIA ROSA, à
<l)eodoro n. 33, nesta Capital.

xxx

SE'HAiS'DIÃO .&NTUN[
Encontra-se 'em Florianópo.Iis o

-sr, Sebaslião Antuni, ativo inspe
tor da Fábrica de Tintas "Vítór'ia",
-da Organização "A Noite", do Rio

, .de Janeiro.
,

xxx

TEiLEGRAMtA DE AGiRAiDElCT
MlEiN110

Do sr. João Carlos Ganzo
mandes, diretor da Cia. Telefônica
-Catarinense, recebemos o seguinte
l:telegrama:

"Á ilustrada Redação do "O Es
rtado " agradeço a finesa das refe
-rências por motivo de meu aniver
�.sário" .

r:
Paro os pe'sscos de fino

paladar Café Ot to . é
_em par.

,(Jovem Carlos
.4ugust'O Caminha

Foi aprovado nos exames

-â« Escola' Prepara toria de
ICadetes de- Porto Alegre, o

Jovem Carlos Augusto Cami
nha, filho do sr, Gumercindo
-Caminhe, alto funcionario
.dos Correios e, Teleqredoe
.nesea Capital.

E', assim, mais' uma vitoria
•de inteligencie da mocidade
-ceter inen se, q ue sempre terá
.zro iovern Carlos Augusto.
',um digno e esforçado' repre-
,�8entante.

Parabens a ele e aos pais.

,A lei não faz
.restricêes

,

Rio, 7 (A. N.) - o ministro da

.Agricultura aprovou o parecer do

-consultor juridico dessa Secretária
"de Estado, referente a uma consulta
feitR pel� Departamento de Assis-

.

":1ência ao Coop'eraiiv;�OT do ESta
-'!(}o de São Paulo, em materia de
. ..-eleição de cooperados estrangeiros
-'::para funções administrativas em

,'-()rgãos associados.
O parecer baseia-se na C'Onstitui

"'Ção atual, dentro da qua1 não é mai.s

-prossivel a vigência de leis ordiná-
-:rias que restrinjam o uso dos direi-
-'los e garantias assegurados. p'ela
<Carta Magna a brasileiros ou estran

_ ,geiros residentes no país.

�POLYPHENOL
da,'o Desinfetante atualidade

'Terror dos microbios I acha- se
à venda n�st. praça

)Pedi los 8 ]. MARTINS &

SILVA. Rua ]0ão Pinto, 16
Caixa Postal n·. 332

I
I
, .

, ..

JU:�'�b���') o�,���;�L� �:l'��������gE�,��;::' !�a:::a:::�OSãO' de·.i�t'll
portaria, que tomou o n. 12.789: gibe, Âlberto de Mourão Russell, Pôrto Alegre, 7 (A. N.) - Lamen-

ÁS 4,30 _ 6,30 8,30 horas
---

"O ministro de Estado da Justiça juiz de' Menores; Roberto Lira, 1° tavel ocorrência verificou-se ontem,
_ Sessões EX'DIMiS _:_

procurador de Menores; Pedro Ver-! á tarde, no lugar denominado
O S C A R I T O

gara e Aluizio Alves, deputs, fede-I "Aberta dos Morros", em. conse

rais, sob a presidência do primeiro, quência da qual uma criança de

afim de no prazo de 60 dias, pro- quatro anos de idade perdeu a vi

ceder ao exame dos diplomas le- da tragicamente saindo gravemen

gais, de assistência e proteção ao te ferida a mão da pequena vitima.

menor e propôr as medidas, práti- Quando brincava com uma grana

cas e legais, que julgar necessárias da, de mão encontrada nas proxi- Ciro MIÜN''IfES
á regulamentação de tão relevante midades de sua residência, a crian-

INelson GiONOALViEJS
assunto". ça ficou horrivelmente mutilada

GAO e sua orohestra.
com os estilhaços daquele ínstru- n-, '1'com o concurso dos exímios IJJal a
mento de guerra, que explodiu ines-

rinos:
peradamente, ao lado da casa em

que a vitima reside.
.

O doloroso fato ocorreu justa
mente numa zona em que frequen
temente o Regimento de Moto Me

canizado realiza manobras, próxi
ma á antiga Serraria.

Código, corno-dnstituições pelo mes-

mo criadas; O melhor prelente para leu fi-
Considerando, outrosslrsc,a si- lhe, é uma caderneta do CRE'l)I

tuação tumultuária, gerada peta '1 MUTUO PREDIAL,
falta de unidade e de visão de con- • • • • • • • • • . • • •• • •••••

junto, verificada nos estatutos que IJscola de eaíer-regem, atualmente/a matéria;
,

li
Consid.erando, ainda, ser império- magemso, no interêsse das gerações futu-

ras em defesa dos imprescitivcis Rio, 7 (A, N.) - Será inaug':ll'a,
da ainda este mes, nesta capital.

direitos da criança e para boa or-
a escola de enfermagem Raquel

dern---da---Il.OSsa organização social, Adock Lobo, pela secretaria aIO'

�e fixam as normas fundamentais assi ..,tencia e Saude da Prefeitura,

que devem reger a 'assistência ao

Sala no centro

Fer-

menor ;
Resolve:

. Constituir uma comissão compos
ta dos srs.:ministro Augusto Sabóia

da Silva Lima, presidente do Tri-

COM BRILHAIIITIIIA

I E OLEU PERF'Un.ADO

. "Y[]UNG"
PRODUTO [lA P[hÇlJMAQ4A.

RUOY-=S PALLD. e'

Repre-errtant es Exclusivos

J. MARTINS & SILVA
Rua João Pinto 16

Fioriat:lÓDpli. St'l CatEldol\)

o gabinete reounmful
Banghok 7 (U. P.) - O gabinete

de Sião, chefiado pelo primeiro
ministro Luang Krauang Abhai
wong renunciou formalmente esta
manhã em consequencia do, resul
tado das eleicões gerais, ,realizadas
l'ec-entemente' no piais, ,em) que
o partido do governo conseguiu sair
vitorioso.
As eleições, que se realizaram na

semana passada, foram as primeiras
depois que o Marechal Pibul SOIl
gkram assumiu a chefia do gover
no apos um golpe do Estado em

.novemhro passado.

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

Ao local, compareceram imedia

tamente diversos vizinhos que pro

videnciaram na remoção das duas

vifimas ao Pronto Socorro, onde o

menino Milton, que estava com a

visceras á mostra, faleceu ao dar
. ent�ada. Quánto á sua progenitora,
encontra-se hospitalizada em estado

grave.
.

As primeiras providências poli- Visitou-nos o n. de Janeiro do
ciais sobre a triste ocorrência foram corrente ano, da simpática revista

ROXY - Hoje ás .2 horas postas em pratica pelo fiscal Alei- "Atualidades". Melhorando dia a
1° - Brasil Atuallidades - Na- des de Oliveira Jayme, chefe do dia, apresenta-nos interessantissi-

cional Destacamento da Aberta dos Mor-
ma e variada colaboração e opor-

2° Kirby Grant o másculo cow -

ros, que fez uma comunicação sobre tunas reportagens e informações.
hoy .

o fato ao delegado de serviço, dr.
. Saudamos com entusiasmo o seu

O INLDOMYOO Ivens Pacheco: Esta autoridade.] progresso .

Jackie Oooper - Patricia comparecendo ao local, determinou
Morr-ison .a pericia pelo pessoal do Instituto
ONDE ES'DAlRÃlO NOSSOS FILHOS ;00 Polida Técnica bem eomo outras

4° - Contimraç'ão do seriado providências de interesse para o

O SEGiRElDO DA ILHA DO TEe:OU- inquérito· que será feito pela Dele-
:RO gacia de Segurança Pessoal.

Ce,nsura aLé 111 anos. - Por ordem da policia, o corpo da

Preços: infeliz criança foi recolhido a'O Ne-

cr$ 3,60 - 2,40 crotério afim de ser autopsiado.

Durante um dos exercícios mili

tares, foram perdidas duas grana
das de mão. Esse fato não passou

desaparcebido ao comando daquele
Regimento, tanto assim que a vizi

nhança foi notificada do caso, com

a finalidade de se acautelar contra

o perigo que representaria o acha

do das granadas por alguem que

não corihecesse os seus segredos.
Quiz a fatalidade, porem, que

ontem, á tarde, uma das granadas
fosse recolhida por um menor re

sidente na "Aberta do Morro", é as

consequecias disso foram fatais.
.

A triste ocorrência se deu na re

sidência de d, Eneri Marques da

Silva. Seu filhinho, Milton Souza,
de 4 anos de idade, trouxe para ca

sa uma das granadas perdidas por

aquele Regimento o Exército.
Na inocencia de sua idade a cri

ança começou a brincar com a gra

nada' num dos angulos exteriores

do chalet. Mal sabia ela que brinca

va- com a morte. Em dado momento,
os moradores àas proximidades fo

ram alarmados com 'Violenta explo
são. A infeliz criança foi atingida
em. cheio, no ventre pelos estilhaços
da granada.
Outros pedaços feriram d. Eneri,

arrancando tambem as quatro patas
de um cãosinho que se 'encontrava

a dez metros do local da explosão.
Parte do chalé tambem foi atingi

da, sofrendo danos.

Não .' houve coo

versaçõe�'
.

Haia, 7 (U. P.) - O governo lG�

cal desmente formalmente as notí

cias propaladas de que os minis

tros do Exterior da Holanda, Bél

gica e Luxemburgo tenham discu

tido a possibilidade d.e acordos po-

liiicos com o govêrno de Londre:.;.
-----------------------------------------

PereiraDomingos Alberto
Navarro

Parabéns !

Mll·itàS felicidades pelo \l-llscimen
to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, q\le o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"

é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL. -

IãO mil, carros
hoisdll'\}

Rio, 7 (A. N,) - Um jorna! i!U
blica uma inter·essante -estatlstlCa
sobre a numero de carros de ,bois
no Brasil. Pelos dados publica(lo�
existem 150 mil carros de bois, ea

bendo a Minas Gerais 57.317, se

guindo-se Bahia com 20.749, Rio
Grande do Sul com 10.669, Sania
'Catarina com -15.851, Ceará (lnlll

1.312, Piaui com 1.051, Mato Gros
so com 180, Maranhão com 2,9713.
Sergipe com 3,936, São Paulo com

4,617, Pernambuco com 621, Rio
de Janeiro com 6.514 e Goiaz coril·
9.360.

PRECISA-SE
Tratar à rua TiTadea tes no 5

Telefone 1393
Conclue em outro local

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
'ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

�ONTADOR

D-:-IDA

I

participa à. pe••oaa de 1",011

relaçõell, o .eu- COlltroto de
ca.amento com a

eenharita
Lia Arruda Ramo.

NAVARRO e
noivos �I

I
Florian6polia. 5 de Fevereiro de 1948

Causa. Civell e Comerciai•.
Contrat�. Distrato.. etc.

Serviçal de Contabilidade'
em geral.

Caixa P�tal, 105

I Florianópolil - S. Catarina

ARNOLDO SUAIREZ CUNEQ
Cliniea Odontologia

.

NDTURNA
Das i8 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcíoreste Paiva 17

RITZ - Hoje ás 2 - 4 - 6,30 e

8,30
RlOXY - Hoje ás 7,30 noras.
Gloria Warrem - Kay Francis

Walter Huston - Pabty Hale
SEMPRE EM ME.U CORAÇÃO
Censura LIVlR!E

INo programa:
Brasil em Fóco: - nacional
Atualidades Warner Pathé

Jornal

Vidal Ramas Netto e

Maria Arruda Ramos
t�m o 'praser de 'co:munieétr
001 seu. pa.rentel e peeaoo,.
de .uaa relaçõe•• o contrato
de calomento de aua filha
LIA. com o lenhor DozniAgoll
A lberto Pereira Navarro.

- em

FtAlNTlAi8MA POR A!GAIBO

'com

BRLIDNüA E S1CAtlIDI
. No Programa: - 1) -'O Esporte
em Mal'ciha.. Nac, Imp. Pidmes.

2) - QUEsrrÁlO DE :nOGLüGíA.
- Short -

3) _ oFx Airplan News 30 x 1)0
- Atualida-des -

- P,REQOS EXOEJPmONAIS -

- Para que todos possam assis-

tir:
Cr$ 4,00 - 3,00 - 2,00 -

-Ás 6 lIz hs. Cr$ 6,00 (Uníco)
Litre Creanças maiores de 14 anos

poderão entrar na sessão de 4,30 fi

As 22 hs,
CARVANA:lJEJSCOS

LARiElS
poPU-BAILiE,s

'- ÁS 13/4 hs.
Matméo do Barulho-c
-I-

A ISEJNDA ROIMANTlOA
com

RüY:R!OGiEJRlS
.

O "cow - boy" n .. 1 e TIGGER
TIGGiEJR

- o cavalo sáibio.-
-II -

NAS GAiRRAS DO VAMPJRO
-III-

Continuação do espetacular se-

ríado :

O s:IDRT_:\:O DESAiPARECIDO

(Nauf'ragados na Ilha da Arca

de Noé) .

-co,m -

Clydde Beatty
60 e 7° episódios.

No programa: Arte, Cultura '6

tradições n. 25.
Nac, - Imp. Filmes

.

Preços : Cr$ 3,00 (único) Geral

Cr$ 2,00
]jmpJ'. 10 (dez) ano,s_

liMiPERJIAL
ÁS 22 horas

BAI!L'ES GAlItNAVALElSCOS
POU:>ULA.BiES

«Atualidades»

,.
.

Aberta ti fronteira
Madrid, 7 (U.' P.) - Foi assir.a

do nesta cidade, o tratado franco

espanhol que reabre as fronteiras

dos dois países.
......................

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicaç&o auxiliar n.a 'tratameato

.

. c1'il a.i�11 iii
.

..., .• w •••• ;
.. • • ••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Inf()il-ntáeões lltej� ;: :
.

�
Horario das. e�pre-li Vr dito ut O Pr dial i

o ESTADO d
'WP

� e Oficinu A rua 1°ú sas ro' OVlarUIS .. A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de ml!'Jrc.:Iqorias agora com !.'

PiDto a. 5 SEGUNDA-FEIRA'" novos plenos e6'aptados á legislaçã,o em. vigor 9
Dhetor: RucENS A. RAMOS Expresso São .Oistóvâo - Laguna -

A -" A� 7 horas. I w ...�meNgu�r..u 16A���i\lÇãO Itaj�1 _ Itajaí - 15 ho- i • ) ••
Diretc;r de lteda�I.·: Expresso Brusquense - Brueque -.O

/...
a

(
"- �����n!���V'" :�f.��ss�or��Gquense - Nova Trentol

: Disfribue 20 O

O em premlos !
i 'ií'&ANCISCO LAMAJ:QUlI Autó-Víaçâo Catartnense - .Joinvile .'fJI' ..,

I 'OÁ��:�!!t:E�;aVA =��i�t�:oSul::::e:ep:to::�::: Atualmente 1 de Cr$ �.OOO,OO, 5 de Cr$ 650,00 e :'
� A. S. LARA - 3 horas. I A h: do lflfjt(' 250 nn •
!lt:_ Senador Dantas, 40 - I" ásRtP�d�4 S�ti!��ileiro - Joinvile - : iJ \J

-

lIa�. \' ,u� •andnr TEtRÇA-FELRA _ .

'1'.-,1- %2-1924 _,. Rio de Jall.Ú'. Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale-, � "
RAUL CASAMAYOR gre -- 6 horas. 'IllW

iIIllIlAuto-Víação Catarinense -

Curitibal_ O·· valor j r s P"drn o; aumenta de a: ardo com w:Illll' Felipe dfl Oliveira. :n _J
_ 5 horas

' • I

8- andar Auto-Viação Cat&1.'inense Joinvile ,8 O crescimento da arrecadação •
To!. 2-11873 - São Pat'll8 _ 6 horas.

A
Auto-Viação Catarinensb Tubarão, • V

ASSINATURAS -�p��{s�s'SãO Cristóvão _ Laguna @•••••••••••••••••• "••••••�•• �� ••••••
Na C"pU·aI 7 horas.

c...... EmpN"sa Glória - Laguna - 7'hbu {;'I: vi'- e 6'h horas,
hamrtl r. 4." Expresso Brusquense _ Brusque _

!'rbIIe8Itre .:.... Cr$ Zi.� 16 horas.

11l&il •• _ ', _ •. r • _ •• ' Cr$ !9,GI� Auto-Viação o"ltajaí - Itajaí - 15 ho-

Rlba.lO a"D180 .. era '.i31 r"" raiiápi<l� Sul Brasileiro _ .Jõinvile - às
No Intert01' I 5 e 14 horas.

b. CrI IH." ! Auto_Viaçã�UA!�1!:li:�:s! _ Curitiba
lhaestr. .. - . _ . • . Clt ",30 1 - 5 horas.

c.... Iii� : Auto-Viação Catarinense
Trimestre .., I _ 6 horas.

�Uttlró avnlsó .,Ct1 '•• j. Auto-Viação Catarinense Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JGinvUe - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense

16 horas.
Auto-Viaçã-o lta·ja1 - Itajaí - 15 ho

ras.

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

Rodoviária Sul Bra.sil - Pôrto Alegre
- 3 horas,

0.. or!!Z1nals. IIIU!S". .&$
.,.blicadoB, não seri.

devolvid()!!l.
;A liIireçio não se._ U"".SlD

abiliza pelos conceito.
emitidos nos artitrM

auinHH

Ord'eni)'do de
CR$ 2.500,000 .mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cídades:
Itajáí - Joinville - Porto União

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

em torno das ciâades citadas.'
Cartas do próprio punho, si pos

sivel acompanhando foto,grafi�, para
ex. PÇ>stal nO. 5 - florianóPolis.

SNRS.
_

ASSINANtE,S
Rfi'clamem imediata

mente qualquer irre

gularidade .na entrega
de seu,s iorna�.

Ãvisõ-iõ-s Eitild·ãii'ies
Estudantes em férias que dese

jem, viajar conheoondo todo o Es
tado podeI'ão obter. os fundos oo�
ces:sários executando facil tarefa

que bem .executada bbes proporcio
nará ainda algum saldo em di-
nlmiro,' '. I

Informações à l'ua Viooonde de
Ouro Preto n, 13 dM 9 ás 12 e das
,H ·áS 17.
. . .. .. ..

Se ricos quereis fioar
]!)e modo faci! li lagal
Fazei hoje uma inacl'ição
No Credito Mutuo Predial

Dr. CLARMO G.
GAtLEVl1

ADVOGADO
Crime e cív-el

CoDIfÜtu�ão d. Socieclad..
NATURAIlIZAÇÕES
Tituloit DoolQl'QtóriOll'

Eecrit. - Praça IS de No .... 23.
lo. �dar,

Refld. - Rul.l Th>adento. 47. I. FO'NE -- 1468 .

I
••••••••••••••••

_

••••••••••••

COMERCIANTE: Dá m,n 1I
vro à Bihlioteca do Centro ;A.ea
<ibmico Xl � Fevft'e:iro. Coa
tribuids, rulsim.,' plU'a a fGmlll

ção cultural � eata.rinmsee
de amanhã I

("Campanha pró-livro'" d@
C. Ao XI ele Fevereiro).

l\1�� (A. mi! A'�!!!�,aM�'J�Mt'U'!�,� aterrdendo11;'--iE'-N-HA
...............

-

ao apelo de invernistas de Montes Clar-os, Minas Gerais, provídencía-j , Peça pelo teleione 719
ram junto as autoridades para o rápido éneamíllhamento de r,ElbanlloS

gordos existentes atualmente nas invernadas. daquela região, num nú-
.Joinvile '

mero calculado em duzentas mil eaneças. Seguirão para Minas Gerais
os representantes 'daquelas organizações para comIbinar com o governa-,dor Milton Campos as providências conjugadas para o transporte de no

mínimo de quatrocentas e oitenta reses semanalmente, em trens espe
ciais fornecidos pela Central do Brasil.

- Brusque -

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
M_ovida a eletricidade

Proprietario [
OSWALDO DUARTE I

� •• f 14 aiJ�'l�\tJiI nrzmr:,
•.

GT�l o habito 'de
. j

POrto
(orrespondenele
Comercial

Confere
Diploma

protestar .�.
Lakes Sucess, 6 (U. P.) -

QUINTA-l!'�IRA
Aoto-Víação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarfnenee

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

_ 6 horas.

Auto-Viaçllo Catarinense - TubaTão
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

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

7 horas, ,

Emprêsa Glóriíl - Laguna, - 6 1/2
e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense -- Brusque --

16 horas. , .

Auto-Viação ltaj.a{ � Haja! - 15 ho
ras.

Rãpido Sul Brasileiro - J(}invlle - às
5 e� 14 horas_
Empresa Sul Oeste Ltda _ Xapecó _ ás

_ 6 horas.

Violenciàs
.

da

CilTitiba
Ucrania soviética acusou a Ingíater
ra de obstruir a divisão da Pales-

METODO: tina. Vassilf A. Tarasenko, delegado
Moderno e Eficientl 'ucraniano no Conselho rtc �egarm.

ça, numa entrevis-ta, afirmou que;
a posição assumida pela Inglaterra
é c�ntraria ti decisão da assembléia
de dividir a Terra. Santa emtrc ara->

I-��� �Ri�dolfo A. ��"I ���.�.j.�de�:� � .. � .•_� _

PR?o,I!�!�.) _ Um matutino
PE!fei're Maquinada escra ve r

SEXTA-FEIRA
-

d IlJlvogado e Contabilista C ompra-se uma port�ti 1.
Rodoviária Sul Brasil _ Pôrto Alegre i�f'Orma que o sensacIOnal baile as

Cónstituição d. aociedade.. Tratar nesta redação.
- 3 horas. .

atrizes que constituiu a primeira Pl",noa contabéis •• Organiza- . . . . . . .. .... .... . .... __ .

Auto-Viaçã<l Catarinense: CU!'itiba grande festa carnavalesca da Pre- gõea - Parecerea • IHlrWçoe
d,-

A�t���o Catm-inense: Joill'Vile feitura, fOI centro de brutalidade, correlato.. Renresso e
_ 6 horas. da policia especial. Rua Gal. Bitt�ncourt nO. 122 �
Auto-Viação Ca,tarinense - La2'Ulla Florianbpolia n .;n"veiP.tn�dor- 6,30 horas_ .os moços descárregaram toda a, Dali 17 hora. em diant.. '��f �'''-II' .

7 ��f::.sso São Cristovão Laguna - s'orte de violências sobre os fre-I ,
' "Rio, () (A.N.) _( }..s quatorze horas

ra�uto-Viação Haja. -' Itaja! - 15 ho- quenta�ores :d,e maneira indiscrimi-I' • '...... . hoje 'embacará pal.,l Maceió a horda
, EXIpI'esso Brusquenae Brusque nada, mcluslve senhoras e senho- da ,novio Itaquice, o governador16R1��� Sul BralSileiTo _ Jolmvite _

ritas da nossa me1hor sociedade. I O TESOURO Silvestre Pericles, que nesta cidade
às 5 e 14 bora.s.

.

Fizeram-no segundo revela ü jor- - Da instrução. está ao alcanoo
tratou de diversos assuntos, admi-V't�"� SÁCaBt_� Cu......... nal sem que hoovesse motivo (I,e

I de .todos. Dá es,se tesouro ao. too·
nI'stratI-vos seu Est!l.do, alem de te"'Aut<l- '""",,,", =1l"'11Se - u....""'" ,

_ : amIgo analfabeto, l�vamdo-o a um .

•

- R�Pr.l�asul Bra"I�1tro Jotnvile _ pertubaçao de ordem, supondo ape- ourso de alfabetização no Grupo assentad.o linhas gerais para um
às 5 e J9 boroo. nas que fosse porque havia talvez Esco.lar São JQsé, na Escola Indus- 'acordo interpartidário nos mold"s,
_ 6 horas_

gente de mais: I
trial de Flor�ópo�is o.U 00 Cate-

em que f,oi feito o acordo federal.- 7 hoTas. dral MetropolItana.Auto-Víaçllo C&tarlnense - Tubar!ío

-�p��:-soo Oristov!1o - Laguna - 'at'e�U�'an _
O proprieta�io

7 horas.
.' II U\lUU da Sapatarza

14E��� Brusquense - Bl'usque -

O RAP/DO à Rua João Pintd,
Auto-Viaçêo Itajai - Ita,le.f _:. 1�.há- avi.a ao. meus irequelles e amigo.

raso
'lue mudou-s8 ·para' a m'eema rua,�Brusq'.lense - Nova Trento

_ 9,3ü boras. p.neXQ à Tinturaria GUClrnny. on-

Expresso G16ria - Laguna - 6 1/2 de upera Q. p.reierancia que' todo.
e 7 1(2 hO!'w.!. Iilmpre lhe di.psnliaram .

Jolnvile

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

. . � .

CAPITA� E, RESERVAS
Respon.Bbilidadel

.. Recetlr'
Ativo

roMPANIIIA '&IAtlANÇA DA lAIA·
".da .. 1178 - �.�. II A I j
mCJlBDIOI 11 taü1J5:rin&HI

.

CifraI do Balanco do 19441

de Carvrolho. Dr � Franciaco
]o8Qlllm Barreto de Ar911Jo

,Viação aérea"::�a -Imb'arqüe' 'de 'ar'róz"
, SEGUNDA-FEmA P

_

t AI a 6 (A N) O Go-Varig - 10,-W/horas - N<II'te. or O eore, .. 'r __

�nair - 9,50 "horas - NOZ\e. verno federal autorizou flllalmente

�����;oAdo�u;S'-:6Nr:�: ..:: 1�O:;::'�as. o el'nbarque para a Inglaterra do
Real! S. Ao - 11,30 horas - Sul. arroz que estava retido aqui há

IPIllnak - 9�5(l hocas - Norte.
d d'

-

t d d
.

-

t
.

ITERÇA-FEIRA ez las, em VIr u e e nao er Sll0

Varig _ 12,30 horas _ Sul. autorizado na lndia o embarque de
'Panai!' - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 hOl'aS juta para o Brasil, problema já 30-

Norte.
lucionado tambem.'QUARTA.FIDIR.A

CruzeiFo do Sul 11,(l0 horas A retenção de embarques tinha
Norte.
Real S. A. - ás W horas _ Norte. causado seria apreensão ao comér-
Varig - 12,30 horas _ Sul. .cio de arroz gaucho e aos bancos
Real S. A'QU��� - Sul.

locais 'que estão com grande quan- 11' 2_- - .. -�

::::::f; = �,�7�:S__:-N��. I tidade de titulos a serem resgasta- .. :._ _
.._

- _ .. _-_.. _ _ .. _ _ _ - _ _ _ __ _- ......

Varig - 11,40 horas -' Norte_ i dos pelo IRGA com o produto das

i"",.Cruzeiro do Sul - 15.30 horas - Sul.
I

•

'1 tCruzeiro do Sul - 10.00 hs. - NQrte. ' vendas de setenta e CInco mI one-

ce.

SEXTA-FEIRA Iladas já negociadas paralelamente �Varig - 11,40 horas - Norte. I. ,

�::� �: :.- = :�:t��:�--;u�ortN
e. !i:t�m:�:�:O°�iIa;�:e�aoda�r�:tlju:��

I
!-

.
'- ICruzeiTo de Sul ._ 7,20 hs. - arte.' _; ,

Panail' - 13,07 horas - Sul. Diferença de valor nessas tranS2.- i i

CruzeIro do s�fB'�o,oo hS.-Norte. �ões não constitue uma troca mas I· 1 ATENDE DIA. E NOITE 1
Vai'ig - 12,00 horas - SuL }Um compromisso, de compra e

I ( Rua reli�e Schmidt 60 �
Panair - 9,50 horn." - Norte_

b l'b f t
; Entrada Rua Tenente Silveira - Telefone 1577 i���d;3��!:ifoo �u1:_ SuL ;�n::�o��r�r�: �:l�ta�. ras no U

!l-j i
_ _ _ .. _ _ __ _ _ _._ _ __ .. _ .. _. __ _

:
_ _ _

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978:401 ;755.•97

·67.05'3.245p30
142.176.603,80

Sinistrai pagou nOIl último. li) snOG

RelpQDlabilidadel •

98.68.7.816,30
76.736,40 t .306.20

Diretocel:
Dr: Pam:philo d'Utra Freire
de Sã, :lÂuiaW_Ma.lorra. Dr.
e Jo.� Abreu.

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A

VOCE

famosa esfrêla da

Repub!ic Pict,�res que
. aparece em Sempre
te ame!"

McC
I

Y \.

,�'1 �;
1
I

,

t
l·
f.

I

Basta um cm. na escovo seca

Ag'fada mais... Limpa máiS... Rende maiS...
t
f
/.
.�
•

Cr'edito Mutuo, Predial
o maior e o mais acreditado clube de sorteios do Estado

.Proprietérios : J. Moreira & Cia.
Rua Visconde de Ouro Preto 13 - Caixa Postal 5 - tel, - 1324
iEnel. Telg. - ORE'I'OMUTUO - Flo,rianópolis - Santa CaLarina.
Resultado do 90 sorteio do ",PILANO B" realizado no dia 4 de fe-

vereiro de 1948: - CADERNETA N. 30.655

Prêmio maior em mercadorias no valor de Cr$ 5.000,00

Aproximações superiores
:Em mercadorias no valor

de Cr$ 650,00 cada uma

Caderneta n. 30.6'56
Caderneta n. 28.000
'Caderneta n. 12.902
Caderneta n. 1.294
Caderneta n. 1.336

Aproximações inJeriores
Em mercadorias no valor

de Cr$ 250,00 cada uma

Caderneta n. 30.654
Caderneta n. 27.998
'Caderneta n. 12.900
'Caderneta n. 1.292
Caderneta n. 1.334

o resultodo é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LO'I'ElRTA FE-

1DERAL, dia primeira extração realizada no dia 4 de f.evereiro de 1948.
AVISO: - O próximo sorteio do mês de í'ever'eía-o realizar-se-á no

-día 3 de março p. vindouro.

Fdor-ianópoljs, 5 de fevereiro de 1948.
Visto: Dante C. Neiva, Inspetor Auxiliar dos Clubes de Sorteios.

Proprí etár-ios : J. Moreira & Cia.

Funcionário público
Lembra-te -;- descontando dé2
centavos diários de teu venci

. mento, salário �)U remunera

ção poderás deixar para tua
iamBia, um poo�lio até Cr$
30.000r(>o.
Inscreve-te na Associanão

Beneficente.

··Quem extraviar eu ln.ttIJ......
-eertífíeado de alistameRte . pqaril
'lllIlulta de 10 a 50 eruzeiroa. 01lu...
..,gim incorrerâ em multa de H a III
.�ruzeir08 aquele que extraviar OI
'inutilizar o Certificado de �
d.!l!a".
(Arl 12t da Let fifi S.rvl(;c iliBo

(

Oportunidade 1

5

do Farma�.tleo NILO LAUS
Hoje e amanhi Nri .... ,referlJla

"rec" IIUIcio.ilaá ...iaaceiru - Bomeeptt1.
.artu - .l.rlip. de bOlTuha..

......... t...e III ex.ta ohce"Aaeb- ... reee1t.árkl

Poria-

.
4'ft ••

PODE CURAR-SE A EPILEPSIA?
o que é a epilepsia? Sabemos ape- OS sn-romas na grande maioria dos
nas que é um açoite que durante C" =os. Ê,te notável remédio é des

anos tem flagelado ricos e pobres, crito em linguagem simples num

grandes e h�mildes. Júlio Cesar, interessante folheto intitulado : "Po

Napoleão e Byron sofreram dêsre de curar-se a epilepsia?". Éste livro,
ma]. A epilepsia sempre interessou não se vende, mas, oferece-se gra
aos homens de ciência, cujos esfor- tuitarnente a todos os interessados.

ços foram finalmente coroados de Nenhum enfermo de epilepsia deve

êxito porque conseguiram des- demorar em solicitar um exemplar
cobrir um preparado que alivia gratuito dêste folheto sensacional.
i------�-------------------------------i
., THE EDUCATfONAL DIVISluN, Departamento A

A 3- 1L6
I

I 535 Fihh Avence, New York \i I

I Queiram enviar-me gratuitamente, em envelope particular, 11m exemplar do :Iolheco intitulado: ' 'Pode curar-se a epilepsia?". . -'
I l

N OM E.. ._ __ ._ :
(Favor escrever em letra de formo)

I

I.
,

Enderêçc , _ .. _ .. .... > .• _. __ • ._ •• _ ••••• _ •••••• _ ••••• _ ••••• _ ."____ •• _ ••••• _ ••••• ••••• _

CIDADE.... .
: PAIS

.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Larga·me ...
Deixa·me gritar!

,�

Combate a tosse, .0

bronquite e 08 resfria
dos. João O Xarope s.
éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das via� respirat6rias.
O Xarope SIão João

� ...,.1'

'poIta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

PRÓTESE

A DffiETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À FANTASIA,
ICOM INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9, VESPERAL INFANTIL� DAS 16 ÀS 20 HORAS.

.

. �..-_..-.-_-..-_..._-_-_._•••_. - .._-_.._,.,_...-_-_-.-...,..-_-.-...._-•._-...."..- .-.-.-_-;.-_,..,..._-_-."...-.-_-..-.. .�- ...-.-_-.-.-.-••••_.._-w .-.-_._-_-_••-_._._,..... -_-_-_._-_-.-••••••_-•••- •••-_....-_-.-....-.-.-J-.-.-."..-.·_·_-.·.,._·.- -_-.-.w...-_-_-•...,.

FARMACIA ESPERANÇA
Grande companhia catari·
nense, que e.tá oumentando
..eu quadro de funcionarios,
preciza de duo. (2) peUOQ!I

de ombca oi lexo••

lnformaçõe. à Rua Vi.ocnde
de Ouro Preto 13, deu 9 à.

12 0. das 14 às 17 horalil.

.

Nervos Debrn�
tades

�

Provo(õm
-,a Neurasthenia
"

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAl o
LEVARA', FATAlMEN.
TEr A' NEURASTHENIA

Avisa aos seus portadores de titulos já integralisados ou sorteados
de acôrdõ com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

'I CASAS, para pronta entrega. _ Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio

I�a.
Noto).

APRENDA ESTA PROFIS
SÃO RENDOSA E .INDE_
PENDENTE EM SUA CASA
P E ç A M INFORMAÇOES
SEM COMPROMISSO AO

INSTITUTO TECNICO DE
INICIAÇÃO PROFISSIONAL

CAIXA POSTAL 154 _ LAPA
RIO DE JANEIRO

o "Colégio Barrig8l;.;"V!'erde-",
está construido' o 'Seu majesto
so prédio e necessita de sua
valiosa. colahOJ�àção.

Os primeiros symptômas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se irnmediatamen
te, Com um remedio de' effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as. forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pesaôaa exhauridas.

Viftonat'
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
"abo�t!Jriot �WI", & FREnAS - 5. Paula

-.-<. .......� ... .!>:, ..... - ......;..

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

Cami·lti'. Gravat... Pijame.,
Meiat dai 'melhoreal.�'·· jm,
Dores preçol a6 n�CASAjMIS
CELANEA - RuaO. Mafra.
................................

DENl'lSTA
Dr. Mario Da Campora

Cirurgião dentista
Atende exclusixamente com

hora marcada
Rua Trajone ne 25 .- Sob.

Florian6polis
Diariamente· doa 9 às 12 e

das 14 às 17 horas
.".,..,..,......·_-ft·_�.,._·.·.·.·.·_·.·.·.·.

LEMBRA-TE!
.

Inúmeros sere. hlUDAD8S,
que já foram felizes com.

tn, aguardam teu auílio pa
ra que pOssam voltar' á ...

ciedade.. Colabora DA Cam·
panha Pró Restabelec:iDieat.
d. Sande do Lázaro.

Quer estudar á noite � ,Adqui
ra uma ação do "Colégio Bar
riga-Verde",

A 0-RANDimSA DO BRASJiL
Depende da instrução de seus fi

lhos. Faz�i com qUB todas as pes
�oas a!I1a1faJbEl'tas f,reqruentem um
curso noturno e tereis contri'buido
pail'a o progresso do 'Brasil. Escola
Industrial ou Loja Maçonica.

O·Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques �desespersdores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia.' arruí
nam a saúde e debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova Iórrnula

médica, começa a circular no sangue •

dominando rapidamente os ataques .

Dêsde q primeiro dia começa n desapa
recer a dificuldade em respirar e volta.
o sono reparador. Tudo o que 80 faz ne

cessário é tornar 2 pastilhas deMend�co
ás' refeições e ficará completamente h�re
da asma ou bronquite, A ação é muito

rápida mesmo que se trate de oa�o8
rebeldes e antigçs. !"end ..ce tem tlC!O
tanto êxito' que se oferece com.s garantl�
de dar ao paeieate respiração .livre e fáCIl

rapid�mente e compléto aüvio do aotrí

mente da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa. garantia e a sua maior

proteção.

MendacO A�(J::m�m.
Ag, rd tambem. a Cr 10 00

. . . . .. . .

Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, comprando ações d�
Colégio Barriga-Verde.
_

_ _ -

Carga lenta para IBaterii\

Garage Oelambert

.......................................:-:
- _ .....

Dore·s
nas Costas,
Nervosismo,
R�umati'smo !

A alimentação inconveniente, o e�ces
:50 de bebidas, resfriados, eto. obrIgam
h'eqüentemenM os rins a um trabalho

fOT<:.ado. Os transtôrnos dos rins e do

aparelho uriJ?-ário, �ão _a ��usa da re

tenção do áCido urlCO, frequentes levan
tadas noturnas, dores nas per�as, ner

yosismo, tonteiras, tornozelos Inchados.
-reumatismo. olhos empaJ?uç�dos, e, eIn

gcr�l, a impressão de. yelllJl1e precoce.

Ajude seus rins a punhcar �eu. sangue
por lneio de Cysi:ex A j)nmen'a d?se
começfl� a trabalhar. aj uda�do seus nns

fi, eliminar o excesso de áCIdos, fazendo
assim COIU que se sinta como novo

.. So�
nl)�,sa garantia Cystex deve ser intel

ramente satisfat.6rio. Peça C�rstex Cln

qualquer farmácia. hoje me�tno. Nossa

!ar�nt-ia é SU:l. maIor proteçn.o.

Cystex fiQ tratamento de:
-

C,STlTES, PIELITES E URICEMIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO . Domingo 8 d a Fevereiro de '••8

�

Pelo.
..

.,.

expr eSSlVO escorre

tar, ontem,
de 3 a ,1, o Paulá -Ráitfós -1õ'grov" derro ..

·

'Jus'tiv'a TrabaUústa
b- d da id d

PROCESSOS EM PAUTA PARA

com IDa o . a CI' a e.. JULGAMENTO DO � DE
FEVEREIRO

Campeã Iemiaina de veleíbel a equipe do Fígueírense. -:-
duvidoso na peleja Lira x Ubiratan. O Atlético

derreteu o Figueirense ..

d d ha et 10 I do Clube Antônio Adolfo Lisboa, ,secretárioCom mais três empolgantes en- dir íg'iram-se á mesa de contrõle merecia vencer, de vez que se ·em-
. qua, ros e, asque � O-

VISTO:
contros pr-osseguiu ante-ontem o onde tentaearn agredir o Delegado pregou com mais ardor 'e técnica Atlético e do Pigueirense, que ter-I.

F
'

d S II R' J' d'
itori T 'M" I d V I d t f d d '. itóri d

,. rancrsco e a es ers, U'IZ OJ
VI orroso omeio i umcipa e 0-

a1'8egxanr'60. 'que a cO-,n agem OTa e enquanto o Ubiratan, considera o mrnou com a Vl orra o p. rameiro 'T b Ih P id t
1 ib I B t b I 'do I '18 N

. . terno ra a o resi en e.
er o ·e asque e o; promovi pe-

'

favorito, esteve nürn pesslmo dia, por 19 x . o primeiro empo o
..

Ia Federação Atlética. Nós, que estavamos perfeitamen- �om É,r�co falhando a todo ínstan- Atlético vencia _poi; 13. x 7, sendo FRAQUEZAS EM GERAL
A rodada, que contou de duas te instalados 11:0 lado do delegado. te. Apenas Vadico convenceu no de elogiar-se O; trabalho dos alvi- VI N,H O C R E O S O T ADO

partidas de basquetebol e uma de acompanhamos com a maxima vioe-eampeão estadual. negros no per�do derradeiro, quan- «SILVEIRA»
voleibol remíníno, foi a mais ínte- atenção o desenrolar do jogo e ve-

I
do quasí conseguiram o tr-iunfo. . . .. .. .. - . .. .... .... • ....•

ressente do certame. rificamos que na realidade a conta- A esaltação, dos torcedores e jo- Os pontos foram feitos por Nu- Café Otto traduz qualidade f
A quadra do- Líra v'I'enía Clube gem foi de 18 x 16, favorável- ao gadores �o LIra em to�no �a mesa

nes (9)/Ca,peta (,6), Osvaldo (1) pf'<;á-o 00 seu fornecedo·l'.
[oi pequena ,para 'aJbrigar o grande Lira, Gomo provam pelos pontos de <:on1-ro:e durou ,qu.asl meia hora! Medinjro (3), para o vencedor, e" ••••••••••••••••••••••••••

público 'que presenciou o jogo. A obtidos pelos jogadores, a saber: As .eqUlpes dlegla41.antes fo.ram,'Jair /(2), Ibio (4.), W�ldir. (6) e V dpartidas foram disputadas ante o Udiír-atan - Éri-co (2), Vadico estas. Rel)ato (6), para. o Figueirense. en e-se
calor río enfnisiasmo das "torcídas" (6), Aldo (2), Fredolino (3) e Mar- L�ra - Pe?rinho, �ic,udo: Fran, Os quadros:

.

Um barco. Ver e tratar na

que não cessavam de aplaudir os cos (2)., Total: 16. Marmho, Hehnho, Rui, Galileu e .. Atlét.ico - Nunes, João, Capela firma Reinisch S/A.
seus rovorítos. I Lira - Pedrinho (2), Marinho Barbato. Capela, Osvaldo, Me-diIlJho e Lauro. R.a João Pinto, 44

T-odos os j-ogos foram bem equí- (8), Helinho (6) e Galilen (2,). Ubiratan - Éríeo, Vadico, Aldo \ Eigueirense - Ibio, Isaías, Ha-
••••••.•.......•••.••.••••• �

Iihrados,' pr-incipalmente o 'encon- Total: 18. Fredolrno, Betinho, Marcos e Arí milton, Waldir, Renato, Rêne, Mon- Queremos que todos façam
iíro Uibil'at�n x Lira que teve 'lances Assim o público ficou em dúví- Foi juiz da partida. o sr. João guílhote Jair. parte do quadro social dos
emocionantes, terminando com um da: Ou a partida terminou favorá- Pedro Nunes e fiscal o sr. Ubiraia- JUlZ: MIlton Prado. componentes do "Colégio Bar
pequeno acidente que mais abaixo vel ao Lira por 18 x 16 ou houve ra Barbosa. Físcal : �azareno Simas.

.
I ga-Vérde". Por Isso, o paga.-

iremos narrar. empate de 16 x 16.
'

Encerrando a empolgante noita- O 'I'orneio terá prossegu.imento mento da ação é feíto em 5:
'

Eram precisamente 20 horas Em verdade a equipe do Lira da esportiva dégIadiacam-se os dia, 13. prestações. AI

quando foi dado inicio ao jogo de

volejbol feminino entre as equipes CASA MISCELANEA di.tri-
invi'Blas dó Figu.eirense e do Bani- buidora doi Rá'diOl R. Coi A

ga,-Verde. OS DIRETORES DO AVAl AGRA- AVAí X FliGUEIRENSE

1
SIOONSEqU1RES '

Victor Válvulas I'e Di.aco••
DECEM TÉCNICO ANTÔNIO "'dQue u"lmfAh�� famlgo�,?,.u canhe-,' Rua Conselbeit-o Mafra

() primeiro ",sei" foi ,y'enciôo pe- AP'IIr-OU a. nossa. report!llP'em que 01 o aoo <UJ<:>LU requ"-lill.., um .6ur-SALUM .
.. ,..", .

. 80 noturno para aprendoc a leor e ...• .....• . •..• ,.-

lo, Figueirense por 15 x 5. No se- os dirIgentes d-o Aval e. do FLg'llel- a escrever, prestar_:é.s' um grand,e O Crédito Mutuo Predial. of.l'�
gundo "set" a equipe do. Barríg-a· .o sr. Antônio Salum, que muito rense 'estão interessados na ·reah, serviço á tua Pátria. Catedral Me- ce ooe lIeus associado. o melhor
Verde reagiu valentemente conse- bem escalou o conjunto do Avaí zação de uma "mulher de três" en- tropolitana ou Gn]ipo EsooIM' São plano. no melhor eOl'teio. por Cr$

guinda equiliJwar a pàr-tida, não que disputou com o Paula Ramos tre os dois quadros, em disputa de José. 5.00 meneai•.

impedindo, porem que o conJunto a finalissima do Campeonato' da artís<tico troféu, logo a'pós os fes
comandado pela inimitavel Marga- cidade, a,cruba de receher o seguin- tejos -carnavalescos, nas datas em

rida Leite obLirv,esse novo trúnfo te oficio, firmado por diversos
que o Pautá rRm:p'os di.sputará no

por 15 x 13. Com à vitória sô:bre o dirigente do Avaí: inter'ior o campeonato estadual.
Barri,g'a-Vel'de, o Figueirense foi "Florianúpolis, 4 de fevereIro Ambos os quadros ,iogarã-o com

proclamado campeã:o do tÜirneio de 1948. - limo. S1'. Antônio Sa-
os refo-rços que conta,rão para a

femi!fiino, repetindo a proza de lum, - Ne,sta. - Em nome do temporada ofidaI de 1948.
dias atraz, 'quandO venceu brilhan- Avaí F. C., ag,rade-cemos ao preza- Espera-se que os entendimentos
temente o "initium". do amigo a colaboração pr-onta e sej,am coroados de pleno êxito.

Os quadro,s foram os se,guintes: valiosa que emprestou ás glorio·
FiJgueirense - Vatãa Borges, sas eôres do nosso pavil:hão, quan- O .F1EiSTIVAL DO BOCAIUVA

Henriqueta D'Avila, Leda Silveira, çlo da fina'lissima do campeonato
·Margurrita 'Seite, M-arg·ot Pereir'a ·e desta capital.
Leda Kffilarg� O es,fôrço e a ca,parcidade téeni-

Ba.rriga-Verde c_ Ur,ânia· Livra.- ca do prezado- amigo fo-rarp, mais

mento, Ivete ,Gevaerd;'"'Boema Li- fUma vez, patenteados nessa oca

vra'm'ento, Lenira Dutra (Reinalda siã�, pois o- nosso "onze" condu

,Pizaro) e Dince ,sousa. ziu-se ó<tímamente e foi nitidamente

Serviu rcomo- juiz o sr. Érico superior ao ,seu leal adversário

straertz Júnior, COIIUO fis-c'al o sr. só não le:va'lldo a mellho'r no pla
Edgar'Arruda lSatomé e oomo de- card, por'que teve a persegui-io
legado o Sir. Jos'é Gusmão de Andra- uma incrivel má sorte, fato que não

de. devemos estraniha,r, pois são -coisas sucesso.

.

'. A equipe -campeã foi vivamente. do futebol. -C.-!\_-M-P-E-,-O-N-A-'!-'O--F-E-M-I-N-I-N-JO--D-E
cump,rimentada peIa bri'lhante con· Assim, profundàmente gratos A'I'LETliSMO DA Cl,DADE
quis-ia do titulo·. registraremos nos anais históricos

A seguir defro'llftaram-se os quin- dó nosso ,querido clUlbe, figurando Em obediência ao seu programa

tetos de 'baSlqueiclml do Lira Tenis mesmo, como um
.

dos mais valío- d� atividades para o corre,nte' ano

Clu!be e do, Ubiratan. O primeiro sos estimulos qUI) re,c-ebembs du- a Federa:ção- Atllética üatariilense

tempo terminou ,favorável ao Lirâ rante a nossa passagem pela sua realizaro nos dias 14 ,e 15 do' cor
por 7 x:·ô. Na fase final os rapazes ,direção, esse nolbre gesto que cara- rente o primeiro Campeonato Ci

do Ubiraita:n iClecaíl'am sensi,velmenJ teriza fi.elmente a lP,eTsonalidard� de tadino de Atletismo Feminino, com

te, permitindo que seu adrve,rsário um autênti�o e&PO,rtista'_,.�s�a di-j o
.

COllcurso düs segui�tes ctubes:

'Avantaja-se na contagem.. S ó- retoria, VISIvelmente senSIbIlIzada I Fl,guelrense LIra Tems Clube e A.

mente no final da luta o Ubiratan co'nsigna aqui o seu MUI'DO OBRI-'l A. Ba-rTiga-Verde.
começoU' a a;certar, conse:gujndo GADO, ,sALUM (ASS:) Arnaldo O certame terá por local a ma

igualar a -contagem, que fina;liz.ou Dutra, presi·denLe; Guslavo zim-I gnifi,co esbádio "Tte,-CeI. Nilo Gha

com o ma,r:cador assinalando o em- mel', 10 Secretário; Guilherme ves", gentilmente cedido por seu

[late de 16 x 1,6. Sohurmann, tesoureiro; Paulo Lan-l ilustre comandante.

Logo ao terminar o jogo, os tor- ge, 20 Secretário; Frederico 'Ma- Oportun-amente daremos maiores

cedores 'e jogadores do Li'ra Tenis noel da Silva Filho, 2° tesoureiro, detalhes.

SEGURANCI
.

DO LAR LIDI.
Rua do Rosario, 104· - 30 andar Tel. 23883.
Endereça Teleg'l'afico: "SEGULAR" . RIO

Res\llta�o d.o .Sorteio realizado' Il�la Extraçãoa da Loteria
Federal de 31 de .J!neiro de 19ft8,"de 'acordo com o

Decreto-Lei n.o 'l.930, de 3-9-191t5
LO T E RI A F E D E R A L

1.e Premio 8.4�9 �.e P·.�,n',) l4.�68' 3.0 Prernio 14.557
4.0 Premio 8.426

Plano Mercantil
Primeoiro prêmio'
Segundo. prémio
Terceiro prêmio
Milhar do 10 prêm�o
Milhar do 20 prêmio
Milhar da 30 prêmio
Centen a do 10 ,prêmio li
Dezena do 10 prêmio

Direta 19-
-Inversa 91

Cem um pequeno dispendio de 10 cruzeiros por mês o

possuidor de um titulo de PLANO MERCANTi'L está habilitado:
. a) - participar de 3 sorteios realizado' pelas últilJ)S8

extrações da Loteriá Federal.

b) - entrar imediatamente na. posse do Prêmio, cana-

tituido çor móveis, mercadorias e utilid�des s sua escolha: )

c) - ter garantido o reembolso final das mensalidades

pagas, acrescidas de 20%. .

d) - no caso de falecimento ocorrido depois do lo ano

de inscrição, estando o titulo em dia, 8S mensalidades serão

restituídas seS herdeiros,

lnspetoria Geral: Av. João Pessoa - 103 - 8.° ando salas 8l.7/819
Curit,iba, Ettado do Paraná

Visto: Inspetor G�ral -]. Pavan - Diretor Gerente -

Dr. Lucidio L. Filho - Fiscal do Govêrno - Arme,Qio Cruz
Diretor Te�oureiro - Ant.onio O. Negro

O PROXIMO SORTEIO REAlIZ4R-SE·A em 28 de Fev.ereiro de 1948

o

Direção de PEDRO PAULO·'MAC�,

Empate

O alllliciado. festival que o Boca

iuva Esporte CIUlbe pretendia levar

a efeito na semana passada, ao, que

apuramos ficou transferido par'a
fins do eorrente mês.

Enquanto isso, os diretores na

novel ,sÜlcied�de eS{)Drtiv.a da .Praia

de Fóra pros-se,guem nos prepara

tivos, I0l)m o fim de faz;er com que

o aludido festival alcance gTande

Florianópolis,
de 1948.

7 de de fevereiro.

Dia 11: ás 14 horas:

PROCESSO N. JCJ-13/48
Reclamante: Wangner Cardoso

.Reclamado: Oscar Cardoso k

Cia. - Comércio. e Industria

Objeto: Diferença de salários,
de aviso-prévio e de férias.

Dia 12, ás 13 horas:

PROCESSO N. JCJ-1/48
Embar-gante: Sociedade Valg()

Ltda.

�rnbargado: José Bertolina

0bjeto: Embargos.
Dia Í2,' ás i4 horas:

, PRO-CESSO �N. JCJ-14/48
'Reelaman�:. Lidio Manoel
\..

Souza- \

Reclamado: Walter Meyer
Objeto: Aviso-prévio.
Dia 13, ás 14 horas:

PROCElSSá N. JCJ-15/48
Reclamante: Alézio Laurentino ela

Silva
Reclamada: Sociedade .Intermedíâ-

ria de Automóveis Ltda.

Objeto: Indenização, aviso-prévio
e férias.'

•

88.419
74368
64551'
8.419 ._

4;368 '

4.557
419

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

LfR'A' T'EN IS 'CLUBE GRANDIOSOS BAlLES ",eARNAVALESCOS 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 ORQ,UESTRA CARNAVALESCA.

I
I

I

""'"I

ZENITH 9nWtnatúmal '."!

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

I

o Novo Método ZENITH de TO.car Discos'
..

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e
-.

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO
Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruídodesagradavel de raspadura ou chiada;
faz com,que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de· doze polegadas em

3)4' segundos cada uni.
O Braço Sonoro "CQ
bra" pode se deixar I
cair ou raspar nos dís
cos, sem causar dano. ;,

'/

--��-------------------��-

Dis'tribujdor Fxclusívo Z. S'. BATT'iSTOTTI
.Ru� Félip:e Schrnidt, :34 Caixa Pcsta-LU3., ,

"Floriô'nopÓlh. - Santa Catnrinú
·�_·�·"r �.

(;I'ube' 15, de
Outub,ro; ,'_:\

Cia. Continental d'e' Seguros
Rio de Janeiro

-Fundado em 1.924
A Díretçria .do Cll,lhe.15 de 0.11- INCÊNDIO)' TRANSPORTES E ACIDENTES P.ESSOAIS

Capital Bealizado e Reservas .. _ _ . .. Cr$ ::>.140.440,50t,ubro pede-nos .á_ puhlícação do .se-' , .Bínistros Pagos até 31/12/-W Cr$ 18.162.621,36
guinte aviso: ,

" S;f:DE (Rio de Janeiro) S:rJCURSAL (São Paulo)
O CU),BE,15 DE OUTUBRO rea- Av. Rio �r:anco, 91 - 30 �,nd. Lgo. da :Miserioor�ia, 23 - ,,100 ando

1izad," em sua séde social fest j Teleg, CONTINENTAL Teleg, CONTtAL
, ,,",' ,.,... ...."., " " as I ' AGÊNCIAS:

carnavalesens, .com inicio ás 20 ho-: BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ _

),'as nos ,di!l�, 7,,�. e tO. Dia 9 vespe-. SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

r ral infantil das 15 horas às 19 no- RIO 9'R,A�DE. . ."..
' ,

raso
'

'

Comíssár íos de Avas-ías nas Prínoípaís CIdades do País e do Exte-
rior. ,

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas o-perações na. Cida
de 00 FLORIANóPOLIS êom a nomeação de seus' Agentes Geeais Se'
nhores,

, (

As mesas podem ser reservadas
na secretaria do Clube, ao preço
de Cr$ 60,00 para as 3 noites. Para
b EDUARDO HORN & CIA.o aile infantil não haverá reserva Rua Joã.o Pinto n. 10.de mesas. Caixa Postal, 39/40.
Distribuição de convites. A todos I Florianópolis.

os sócios quites com' a tesouraria
-.....;;.;,;;.;.;.=�;;,;.:;;.:..----------�----_ .._----

-áfé o mês de fevereiro, será dístrí- QUER VESTIR·SE COM CONfeRTO E ElEG-ANCIA 1
buído '

UID convite. A apr-esentação
dêste será obrigatória no ato da
entrada, sem o qual, o sócio não
poderá tomar parte nos festejos. A
Diretoria pede aos senhores asso

ciãdos não se fazerem acompanhar
de pessoas extranhas ao quadro so

cial, de menores de 14 anos.

Para melhor atender a pedidos
?e pessoas amigas de sócios ou.pes
soas que estejam em transito, por
esta capital;' a Diretoria pôs a sua

disposição, ingressos mediante e

pagamento de Cr$ 200,00 para as 3
festas, e de Cr$ 100,00 'para ama
festa.

'

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

;apreszntadospor_�--s-6�s.
A DIRETORIA

... �

..

,

Cos'ureira'

Rua Felippe Scbmidt 48

PROCURE

Alfaiataria
A

MeOo

Empresa ,Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapooó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vioo-Versa. '.
SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da

manhã.
SAIDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG:êNCIA GLORIA.

'

Praça 15 de novembro; 24 - Flor,ianópoli,s - Fone 1.431.

\

M�ça sabendo cortar ofere
ce seu� serviços para costu
rar nas residencias,'
Cartas parâ Irene Maria

Perreira aos cuidados de Os
;mar Meira, Rua Laies.

Curso de Guarda-L.ivros em sua casa
Feito em 12 meze_s. Escreva a C. Postal 3717 -- S. Paulo,

pedindo informações.
Seja tatnbem nosso agente.. Estude nas horas vagas

e' ganhe 'dinheiro.
•

o Batal.hão Barrir;a-Ve'rde
foi constituido de catàrinenses
destemid� e o "Colégro Bar
riga-Verde", usará 'a mesma
bandeira.

o VALE DO ITAJAt
ProC'luem na Agênelà

Progresso,
LivRARIA 43, LIVRARIA

.R08.\

Lira Tenis Clube
OARNAVAL DE 19i8

Serão realizados por êste clube
em sua séde

_ social, nus dias 7, 9

e 10, respectivamente" sábado, se

gunda e terça-feira, grandiosos
bailes à fantasia, com inicio às 22

horas. No domingo, dia, S, haverá
Iuma vesperal infantil das Hi as

,
I

20 horas.
Reserva de mesas -- As Ir,esas

serão reservadas a partir das 14

horas do dia 31 do corrente mês
na séde social do Lira. É .iliriga
.tória a apresentação UI) talão dó
mês> de fevereiro, para o que c

sr. �Jbrador estará presente para
esse fim.

Preço das mesas: Assiuatura

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

haverá mesa reservada.
A compra de mesa só poderá

ser efetuada pelo próprio socio

ou pessôa de sua familia.
O cluíre

'

não distribuirá convi
te. Para as pessoas em trãnsíto
nesta capital a Secretaria do Lira
.a critér-io da Diretoria, e sob a

responsabilidade de um sócio, ex

pedirá ingressos, mediante o paga
mento de uma anuidade, isto fi

Cr$ 240,00.
A venda de ingressos será -pro

cedida até ás 18 horas do dia da

realização de cada baile, pela Se,
cretaría do clube.
Não será permi-tida a permanên

cia de menores de 14 anos, depois
das 20 horas nos bailes dos dias 7,
9 e ro,
'Para o necessár-io controle por
parte da Diretoria 'solicíta-se dos
S1's. sócios o obsequio de apresen
tarem o talão de quitação refe
rente ao mês de fevereiro". na en

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

1948.
A DIRETORIA

•••• • •••• r ••• � ••••••••••.•••

c I-S,
.CANSADA

e sem viço
As pérfidas 'ruo

gas na testa e ao

red�r dos olhos,
as sardas. man

chas. cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme' RugoI.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base, dó "maquilJage", remove as

impurezas, que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, Iirnpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade, A felicidade

de amar ... e ser amada.

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

CREME
,

.

ltUGOL
Alvim,& Freitas, ltda.-C.P. 1379·5. Paulo

OOENÇAS NiEBT�"'\Abt
CAIM o. prOI?;'!'tINIIIOfII iii. .N1elnllll

••fe, .. tloenÇM Jiervo.... IIl1a.ii
lnt:ulas •• tem'o, do .aI.. JI<SI"
f.ltamente remedibeia. O eal'lUllll_
••• , fnto da iporlnefa. fIÓ ,11>4«
IllreJlIIIlliu!' 011 lntlivftlIlCNI'·afetacl_ d4
taf.lll .nfermhlatl... O '8elW(�. N..
dellal ti. Doea�.. aeDiaIs lHe,..
I. llIlll1 bbnlatórle, fila•• '�IIGl. srr..
!alblmelllu til. dOSDiu llS"<lI11I1!1-9 !D
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Cabelos Brancos �
/ '

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vol.

tar ci car natural primitiva
,(ca.tanha, loura, doirada ati

negra) em pouso templlI. Não
é tintura. Não man�ha e npo
.uja. O .eu ueo é Umpo,
facU e agradável.

.
A Legêio Bri1han�. extingue

a. caspa•• o prurido, a .ebor
rhéa e tadá. OI afecçõe. pa
rasitárias do cabelo, a.sim
como combate a calvicie, N
vitalizando as raize. oapila·
roS. Foi apróyada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

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

------------_

Trate das vias
respira.forias

A. Bronquite. (Almatica.,
Cronicos ou' Agudal) e' a.

suas manifesta�Õel (ToB.er.;,
Rouquidão, CC1tartos, etc... ),
assim como as GRIFE;, _ão

, molestia. que ataoom o apa
relho 're.piratorio e devem
ler tratadas com um medi.
comento energico ql1e com

bata, o mal, 'evitando eom-.

pHca�ões graves,.' O SATOSIN
contendo elementos antis.e
tico., peitorais. tonicos, recal
,aificante. e modificadores, do

. organismo ,é o remedio
'

indicado.

Procure hoje o seu

vidro de SAT SIN
nas bôas farrnacias

e drogarias.

SONOTONE
Aparelhos para Surdez

TESTE AUDIOMETR1CO e DE
MON':'TRAÇÔES do. Aparelha. fei
,tos a' domicilio ou à 'rua G.ner'al
Bitencourt, 67 Pessaa. do interior
do Estado queiram escrever pata'
o endereçO. acima
• • • • •• • ••••••• ,0 • • • • • • •• • •••••••••

Prédio para comercio
Vendo um na Rua Ocaselhei

ro Mafia.
Escritório Imobiliario A. L_

Alves- Rua Deodoro. 35.
* •••••. ", • ;; •••••••••••••••••• AI

SENHORITA!
A ul iime cre.ação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFA,S GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

TINTURARIA�
Só a "CRUZEIRO" Tira-

,

dentes,44

EnVI4! &O s,eu amtgo .�.s.
um número da nnuta O :vA
LE DO ITA.JAt, ed:IÇ,io fIM,
cada a r,lorJ.ú.polls, e a88�
e� OO�lIJndO ,para
maiO, dlhi.são eoltural

ie nossa terra

Funcionários Públicos Esta
.duais e Munfucipais, do malis
graduado ao mais modesto ser

vidor público; inscrevei-vos na
Associa�ão Beneficente e esfAl
reis preparando um peculio pa
ra vossa· famnia•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nomeada uma comiss_ão para estudar o problema da infancia no Brasil
a Argentina considera-se dona ,da Antarlica
Buenos Aires, 7 (U. P.) - Foi do territor ios hritanícos, sem on- I nota a henevolencia inglesa su,i?i-,

publicada ontem uma serie de 1l(J- trar primeiramente em negoclaçõcs tando-se a reconhecer arhitragem
tas trocadas pelos governos da Ar- para isto com Londres. elo caso plea Corte Internacional.
gentina e da Grã-Bretanha.' A nri- A nota em apreço propõe, então. de Justica.
meira delas data de t 7-2-45, é in- á Argentina, que apresente iler! i- Entretanto a nota argentina, de-

Florjanópolh� 8 4e Fevereiro de 1948 glesa, referindo-se á "inquietude dos ele soberania sobre a Antarti- -28-1-/18, contesta "As ilhas Malvi-,
___________________�_ .. ,___

britanica em face das atividades ca perante a Corte Internacíoaal nas são argentinas e a opinião br í-
desenroladas em terr itorios antar- de Justiça. A segunda nota". Iam- taníca sobre o assunto é desnece�-·
tico por uma expedição naval ar- bem inglesa, datada 23.12.47, insis 'saria. O setor antartico pertence á;
gentina, que visitou parte das rie- te na "surpresa briLanica em f'ace Argentina" sem necessidade duma
pendenoias das ilhas Malvinas in- dos continuos atos do violação

C�l-l
declaração de anexação. Nenhum

clusive a

terra.de Graham.
Shel.lani

ImetidC?S.
pr navi'os. argentipos ,em argentino jamais reconhecerá, ou

desembarcando !m diversos pontos águas hritanicas na regrao �ha- tra soberania sobre as Malvmas-
;- tlands e Orçadas do SuL Heitera a se n5.o a argentina.

PseUcbrl�lctaBrla da S� Cinema brrrstletro
Rio, 7 (A. N.) - A índustría ci- se destina a decantar as belezas do-

O Dr. Othon da Gama Lobo d'Eça, dematográf'ica brasileira está seI Rio de Janeiro. O novo filme rece
,Secretário da Segur-ança Pública impondo dia a dia nesta capital, on"-I beu a denominação de "Sinfonia da
recebeu, do Sr. Dr. Luiz GallotLi de os filmes nacionais atraem ver·1 Guanabara", e até princípios de'
Proeurador Geral da República, o dadeiras avalanches de publico. 'maio será exibido.
seguinte telegrama: Ainda agora as casas de diversões I ,As composições musicais são do
"Rio - 5 - Receba meus cordi- que a partir de segunda-feira come- ,maestro Joubert de Carvalho, que

ais cumprimentos pela investidura çaram a exibir o filme

carnavalesvo1lem como colaborador.nas respecti
com, que Governo nosso Estado"� com esse que eu vou", estão re- vas letras Juvenal Barbosa, diretor
acaba dí stingu ir tão. justamente seu gistrando uma enchente quase ine- da nova empresa.•
alto merecimento 'pt Luiz Gallotti dita.
- Procurador Geral da Bepúbli-

Praias dos

Ação Social Catar;nense q�9;�,,�!���, fi"
situado o Coqueiros Praia Clube,
soli'citaram ao sr. Go-vernador' da
Cidade, quisesse autorIzar uma lim
pesa no lo-cal, visto s·er um dos es

colhidos para os banhais á fantasia,
Atendendo o justo- pedido o sr.

Ada!.berto Tolentino de CarvaJ.ho
prefeito municipal, mandou proce
der cO'illvleta hmpesa naquela
'praia, sendo seu g'csto muito elo
giado por todos.

.,.--

Um Juan» em apuros
Rio, 7 (.A. N.) - Um 'don Juan , lei determinam a suspensão do ato.

passou momentos de amargura e ai A absolvição do ora acusado viria,
sua noiva sérios vexames naquele] naturalmente, prejudicar o adia
salão repleto de pessoas, o salão mento dessa cer-imonia. Sua "conde
verde do Pretório, onde se oompr í- nação não afetará a validade do ca

rníam cerca de trinta pares, teste- sarnento.
rnunhas, convidados e muitas pes- A alternaEiVá apresentada por lei

soas que ali afluiram com o escan- nestes casos dá o direito de esco
dalo surgido. bher ao culpado, isto é, a repara-
Fora anunciado, primeiro, o ca- cão do mal ou o ciimprimento da

sarnento do sr. Francisco Peres pena. Ninguem é obrigado a casar

Veiga. com esta ou aquela criatura. O ca-

As primeirás palavras do JUIZ sarnento é sempre por livre � ex-

Paulo Faria da Cunha de que não pontanea vontade dos nubentes.
havendo impedimento iria realizar; O cumprimento da pena perante
o alo, surgiu uma senhora decla- a lei é a reparação do mal".
rando em altas vozes: Após longas e juridicas conside-

- "Este 'homem não pode casar; rações ouvidas sempre pela grande
ele é pai daquela criança que está assistência em aosoluto silencio, o

no colo da minha filha!" E apontou juiz Paulo Cunha concluiu sua de

!para uma jovem que tinha uma cisão:
menina nos braços. "Por todos estes motivos vou rea-

Entre o ·boI'lborinho que se 101'- Iizar . a cer.imonia, inserindo, preli-
mou a senhora prosseguiu : minar-mente, a oposição da reque-
"Ele está sendo 'processado como rente, por não, constiturr um ímpe

sedítor de minha filha e de outra dimento legal".
.rnoça. Está sendo chamado hoje pa- E ,ás perguntas se 0-8 nubentes
Ta comparecer perante o Juizo cri- "casavam por livre e expontanea
minai". E exibiu um papel que en- vontade" responderam: SIM. Ele,
tregou ao juiz Paulo Cunha. com voz nervosa; ela com a YOZ

O magistrado leu o longo do- embargada pelo chôro. Seguiram-se
cumento e sentencíou : comentários entre os asistentes na

"O impedimento ora apresentado sala e no salão de espera, onde se

não está incluído entre os que por formaram vários grupos.
)

Pressão sobre a Turquia
WAlSHINGTON, 7 (D. P.) _ Noticias aqui. divulgadas adiantam

que o govêrrio soviético está exercendo forte pressão sôbre a Turquia,
visando participar do controle dos Dardanelos e a posse de importan
tes regiões turcas. Entretanto o govêrno de Ankara mantem-se firme
em sua oposição aos planos russos, no que é fortemente apoiado pelo
politica americana e inglesa.

Assembléia Geral Ordinaria
2.a CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os snrs. delegados das socie
dades filiadas para comparecerem, sábado, dia 14 do
cQrrente, às 17 horas na séde da Caixa de Esmolas (predio
do Albergue Noturno), afim de ser tratada a seguinte
ordem do dia:

a) Eleição da diretoria para o bienio de 1948-1950.
b) Aprovação do relataria e contas· apresentadas pela

Diretoria provisoria.
A assembléia se constituirá com qualquer numero

por tratar-se de 2a. convocação .

. Florianópolis, 7 de Fevereiro de 1948.

A DIRETORIA
..,...,_..;_• ._-_._._._-_-_-_•••_-_-_._...._-_-_._._-.-.........-....,._...._-......._-_-_-_-_-_-_-",._..._.-_•••••J1f,

-Cunlra OS assassinos de . Gandhi
Bombim, 7 (D. P.) - ü assassi

nio de Gandhi, a treze do corren

te, constituiu parte duma conspi
r.ação extremista planejada coní[,�t
os membros do gabinete do domí
nio da India - s'egundo

.

ficou con
firmado hoje. Cerca de vinte pes
soas, que se acredita estarem im
plicadas na conspirata, foram ])1'0-
sas 'esta manhã. Entre os detidos
contam-se cidadãos de Punjaba, de
Poena, Bonmaim e varias Sikh".
Cónsideraveis quantidade de exoh
sivos, granadas de mão e munição

foram apreendidas nas res,ideneias
dos detidos,

.

O Secretario Geral da organiza
ção politica indu "Mahasabha As
hutosh Lahiry" .foi preso, nesta ca

pital, ontem á, meia noite, CtHllO

p'arte de 'ofensiva policial contr!1
os membros daquela organizaçüo e
da instituição para-militar"Has
htriya Suyam Deval", levada a

efeito desde o dia do assassinio rlp
Mahtma Gandhi. Nessa ofensiva
centenas de membros doas duas
organizações foram detidos.

o tSTADOca."

Fpolis, 7 de fevereiro de 1948.

Alem das empresas produtoras
já estabelecidas aqui, acaba de ser

fundada mais uma denominada! «O Esredo» só voltará a,
"Triunfo", cujo primeiro trabalho circular, 1.a-feira proxima.o churrasco da

saudade Aviso' aos' consumidores
No próximo dia 22 de Fevereiro, I A Comissão Estadual de Preços chama a atençãorío público eonsu-

domingo, promoverão os ex!aluuos midor ,para os seguintes preços de carne atualments em vigor:
do Ginásio Catarinense, na chácara TABELA DE' ,p1R;EÇo.S DA CAlHNE VillRDE E MIUOOS
daquele estabelecimento modelar o NO MUNI>CtiPO DE' FlLo.IUANóPOLLS
segundo "Churrasco daSaudade", (Portar-ia N. 15 de 2 de dezembro 'de 1947 da C. E. P.)
festa que, há meses, pela primeira Especie Unidade Preço
vez, causou profunda e ótima

im-I C,'WNE
pressão a todos os que a ele concor-

.

FiM rnignon - Quilo . . . . . . . . .. . _ ..

reram.

I
Tatú - Quilo :....... . .

o. segundo churrasco, tal a ani- Carne sem ósso ele ia - Quilo , .

mação com que foi recebido, pro- Carne sem ósso de 2a - Quilo .

'

.

mete um êxito ainda maior. Carne com ósso de ia -_ Quilo >

Encontram os interessados listas Carne com ôsso ele 2a - Quilo .

de adesão nas redações dos jornais Carne com ôsso de 3a :__ Quilo , _ .

diários, na Livraria Moderna, no Carne moída - Quilo .

Salão Progresso de Artur Bech, em MIIUDo.S
mão do Padre Alvino Bertoldo

..

18,00
11,50
9,00
8,On
6,80
5,80
2,50
6,80

7,00-
7,00
2,5Ü'
7,00-
9,00'
3,00
6,50
5,00 \

Brarn, S. J. e de vários ex-alunos.

1,00
10,00

120,00
18,00
3,00

SClbo - Quilo . .

Fígado - Quilo . .

Fato - Quilo . .

Matarnhre - Quilo........ . ,....... . ..

Língua - Uma ,.... . .

Rín - Par : , .

. .

Coração - U1n :.. . .

'Rabada - Urna . .

Mocotó - Uln , .

Bóf.e - Urn . ,....... . .

Couro - Um .. ,............ . _ .

Cabeça - Uma _ " ..,

Chifre e crina � Um • .

Não, poderá exceder d,e vinte e cinco por OOfrt-o -�!o-) o pêso de�'
ôsso em cada quilo de ca1'ne vendida

AVISO AOS CONSDMIDOHES
As infrações a esta tabela devel'5.o ser comunicadas á Comii'sã()

Estadual de Preços, no Edifício da Secretária da Viação Obras Publi-

p,����u,� :';:��A�;: "'ü Agg;;ernador Milton Campos
ricana nos Estados Unidos, fugi.u BELO HORIZo.NTE, 7 (A. N.) - Consta que o governador Miltoll!
do campo de internamento do Da- Campos está interessádo em c'Onseguir a localização nesta capital, de'

chau, onde estava d.etido, conforme diversas novas unidad.es do Exército Nacional. Considera-se êsse in-·

anunciam as autoridades america- terêsse como medida politica para transformar a capital mineira em'

nas nesta cidade. A fuga se verifi- base militar e ser o respectivo prefeito de nomeação do Executivo- '

cou á noite passada. Estadual ...

Contra o forva A Independenci8' do Ceiilão
interoacional COLOMBO, 7 (D. P.) - Desde. o dia 4, a ilha de Ceilão passou a ser-

.Terusalem, 7 (U. P.) - o. alto um Dominio e não uma ct>lônia do Império' Britânico e o fato' foi co--

Comitê Árabe notificou ao Conse- memorado com brilhántes festejos.
lho de Segurança das Nações Uni: A antiga bandeira "singhalesa", que foi arriada há 133 anos,' quall-'
das que se oporá ao estabelecimen- do a ilha aceitou voluntariamente a sd]j,erania br,itânica, foi iça:da no-

to de qualquer fôrça internacional vamento, lU/do a lado com o paviLhão britânico.
para assegurar a divisão da Pales- o. duque d.e Gloucester inaugurará, a 10 do corrente, a primeira'!t
tina.

_/

::-essão do novo Parlamento do novo .Domínio.
•

FRECHAN,D'O •••

Nada de novo ,no fronte! Há paz em Varsóvia e, no Piauí,
{IS coisas continuam levemente agitadas. Na Paraiba, os pesse-

,

,

distas conÚnuam presos e o govêrno da D. D. N. censura a il11-
,

prensa. Em Minas, os pessedistas que votaram no sr. Milton

Campos estão estranhando o clima. Nos Estados Unidos, um

juiz de futebol, quando ia apitar uma falta; injusta por certo,.. ,

recebeu, como castigo, um raio do céu. Em resumo: "Tudo bem•.

l Abraços. Seguem fôrças".

'COITRA CUPA,

OUEDA DOS CA·

'BELOS E DEMAIS

DffCCOES DO

GUILHERME:�TAL .. ,o'
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