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sua visita ao· Paraná, o sr� Pr�sidenle da Repu) . ���,.>do PSD, onde recebeu carmhosa homenaee �t:f�)e
correligionarios paranaenses
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Denuncie previa .,111

•

Quando da assinatura do acôrdo inter-partidário, o eminente
chefe pessedista sr. Nerêu Ramos, assinalou lapidarrnente :

"De evidência, que ésses entendimentos, a que os devotos de fran
cezias .denorninam corajosamente coalizões, não podem olvidar o im
perativo da manutenção discriminada das unidades partidárias, ins
trumentos insubstituíveis e indispensáveis ii vida democrática da na

ção, porque só os partidos, de programas definidos, com organização
e disciplina, realizam ef'icientemente a necessária "transformação das
vontades individuais em vontade coletiva". Os interesses superiores
que Jegttímam êsses entendimentos são os mesmos que desaconse
Iham a estagnação partidár-ia, no que tange ao idealismo construtor
que deve animar as formações políticas democráticas, que a soberania
popular definiu".

'

I

Nem mais positivo e nem mais ,claro poderia o ilustre líder pes
sedista definir o ponto de vista de seu partido. O acôrdo não seria
um ato anulador de eleições. Não seria, também, uma precipitação
das minorias udenístas, republicanas ou pessedistas nas maiori-as pes-

OS c,atelíees apo' leara-o De G' ilsparl· sediS��%,r���b��t�oa\a��,l�Oed�;f:S�er um processo de emudecer nus'
"

'
.

,

.

ou outros dos partidos, em relação ao governo. Ser ia, sim, uma, di-

I reção de, diversas forças honestas, para uma finalidade honesta, pa-.Nova-York, 16 (U. P.) - O "New toda propaganda organizada ou ms-vos homens. Os esforços do clero es- tr iótíca e objetiva. Seria um tiro de morte no obstrucionismo, que
York Times", em despacho do Va- pirada pelos esquerdistas. O clero tão sendo coordenados e apoiados tanto tem castigado -a Nação, - necessitada da complementação cons

ti:cano, declara que os círculos ca- aponta a ameaça á liberdade reli- pela Ação Catolica, que, segunda titncionaI. Seria o banimento de processos menos aceitáveis, na vida
t I·

.

t I'
-

t d s a',·
"

t itor i d I O" círculos do Vaticano, conta com política do país. Seria um compromisso de cessarem as práticas da. o ICOS I a ianos usarao o a a u grosa mer en e na vn.orra a c la- u oposição sistemática, das explorações de segundo sentido, das intr i-influencia em favor da vitoria do ',mada Frente Popular Democrática cerca de 4.500.000 membros. gas solertss, das misérias como as que por aqui foram alimentadas,
Partido Democrata Cristão de De que é a coligação, eleitoral dos co- Os circulas do Vaticano, acres- há dias, ,ef!l tôrno de ocorr ênoias policiais. O acôrdo não poderia ser

Gasperi nas próximas eleições, na- munístas e socialistas esquerdis- centa o' correspondente diZ,em, quel para as mmona.s Udel1lstas, ou pessedi�tas, a. imposição dt? não cum..

eíonaís. tas". a atividade 'da Igreja para éõm as prlmen�o do dever em face de. tr�peltas policiais, de u:rb.ztr-artedades
. -'

I
de escandalos ou de -btuuiaiheiros , para usarmos a distinta língua-O- despacho assinado por CamilIe O numero de eleitores potenciais eleições é ditada puramente por gem 00 Diário da Tarde.

N. Oianf'at-ra. correspondente do da ltalia, segundo as estimativas considerações religiosas,. :mbora , �� a tanto obr-igasse êsse entendimento inter-partid,ário, ele não
"New York Times em Roma, decla- não oficiais é de 28.900.000. dos se compreenda que a projeçao des- podelI� ter o apoio dos que

_

00 assinavam. No seu conteúdo, entretan
ra que "de acordo com as ínstru- quais 13.844.000. são homens e.. ta aLividades no campo da politica to, _esta o vet? l!- d.eshonestldade de propositos, à falsidade de acu-

" , ,
saçoes, à persistência de, por todos os modos, desmoralizar-se a nu-:cões 'contidas em varios rescursos 15.096.000 mulheres. Milhares de ohr-iga o clero a se empenhar em torídade, contra fazendo os fatos e padreando escândalos.

recentes do Papa Pio XII, os c, lre-, sacerdotes estão concentrando seu atividades que do ponto de vista A. atitude i?-genu� ou mesquinha com que os udenístas da Capital,
zentos bispos e 125.000 membros esforços entre as eleitoras, geral- legal, 'podem ser consideradas po- acaudilbaram mvençoes sol)rad'a8 pelo saudosísmo ,e pelo. despeito
do clero católico na Itália já inicia- mente consideradas como mais a- liticas.

.

��d�.ntlgOS :'ancores, vale por uma prévia denúncia do acõrdo, no Es-

ram suas atividades, recusadndo cessiveis á palavra religiosa do que AcrecenLam esses círculos 'que a

O pres
\

Outra' e'l Curlal,·ba r:a��i;::�:�e::t�!��:n�:��;�:��·anelo do· P' res,idente Outra.

"

•

'
.

,

;':�e: :�;iSg���;�ee�r��€�goero a�uil���� '�URITIBA, 16 (A. N.) -:- No discurso aqui pronunciado no Pa-
CURITIBA, 16, (A. N.) - Após a recepção que lhe fui oferecida e, portanto, tam]}',érn na Italía. Ilacio São Francisco, dir igido aos brasileiros, ,5> gaI. Gaspar Dutra

no palácio -do Governo, o presidente .Dutra e sua comitiva se enca- ,

t
minharam para a sede do P. S. D", onde se proc:cdPJ'Ía á. inauguração

.

Os padres
.

ca(glicol áJc�n8�Iham il Q{lt' a Jl_U_ur� Qi,�'e_:
.
"_'''''' ...

I doO 1'etratej" de i5:"'�cia.""'F'ãfó{17·óferé0e:íiao�'à' hómenagml, .0 depllLJl!}õ) os seus eleitores -a voÓtall€rh 1108 '''Hoj.e igValmente impõe-se o fortalecimento do país par.a veu-

AGir Guímarã,e.-s, vice-pl'esidente daquela agremiação part,id;íria. Em partidos e homems que prometam oer os entraves que o futuro nos res,erva e que nos é dado prever ou
nome do homenageado agradeceu o sr. P,ereim Lira, secretário da g'arantir, ou pelo menos não preju- Joc;r!izar. Por isto .desde . a. nlinh-a posse .yen,ho �cpnclaÍl1ando.- a Naç�oPresiclel1cia.

di-car os inte�e.sses rehgiosos, e a.a lot:ma.. paz'; eonstmtIva feIta no �'esp'elto mutuo, ..pa�a a ·,presyrvaVa�Em seguida o Gal. Dutra rUmOU par,a;<,o ','Co]1try Clube", ,onde re-
_

.

,

de cada., braslhmo, afIm de que, tendo como prIvIlegIO as suas vr;ja2,
ceheu as homenagens da'" sociedade êh,dtnlà'na. De regT:essCl' ao ,Pala- nao votªrem na Frente Popular os que aqui' vivessem ou aqui nasceram - todos se orgulhem de
cio, o primeiro n\a)'ldatario da Nação-, 'aTmoçou

-

em compa'nlliã do' go- considerada como a maior inimiga um quinhão 'de ,esforços ria recuperação da "economi,a >8 do bem estar
vernadoT Moi's-és Lupion, dos membros de sua, comitiva �e' das alta,3 da I,gre.ja na Italia. do povo. ')autoridades ,estaduais.

'

deOq{��ni��O d;ã�i�taaS�iq:��e;��ti� 'Como 'afiem OS "I 0"1m''IMnos do Brasl·1ca, visto ,que está limitada á ,defe' -IH 9
'

li
"

sa de seus interesses religiosos, re

con1lecidos pelo pr'Ü�,rio ffistado, iLa-

a MAI8 ANTIGO DLUUO :BII lUNTA. CA.TA.RINA

�lio.táI1... D. Gere••• SmNEI NOCETI -- Diretor Dr. RUBENS
D1retor ti. IIdqle A. D.ülASCJlNO D.l 8ILVA

..

UE ARRUDA IU.JlOS

I Florlanópol!�TerçrAeira, 17 de Fevereiro de, 1948 M. 10JSS

Homenagem ao Vic,e�P,esidente da
Beoublica e afi Bispo de Lajes
CO-NCORDIA, H), (Estado) - Füram ontem solenemente inauglf

-rados,' na sala de visitas do Hospital São Francisco,' desta cidade, os
,

r,etratos de SS. Exci,as o dr. Nereu Ramos, vice-pr-esídente 'd,a ltepú-'
blica, e de Dom Dani,el Hostim, digno' pispo de Laj'es. .

Falaram ressaltandp a personalidade dos homenag,eados, respee
tivamepte o sr. Juio da Costa Neves e dr. Manoel Garmona Galllego.
Na qualidade de representante do sr. vice-presidente da Republica fa
lou ,o deputado ,estadual ,Estiv,alet Pires, que pronunciou primoi'osa
oração, e como repr,esenf,ante do sr. Bispo de Lajes, falou o vig:=trio
Fr,ei Aquiles KloeckIl,er. ,

A solenidade contou com a presenç-a de grande massa popular.
:revestindo-se de pleno 'exito.

4.429 acIdentes
de trafego

'

Rjo,.16 (U. P.) - Os jornais assi
nal�m o espantoso desenvolvimen
to de acidentes ocorridos nas vias
públicas por excesso de. velocidade
dos motoristas de diversos veículoi!i,
registrando que os 2_781 acidentes
verificados em 1946, passaram pa
ra 4.029 em 1947.

mo, 16 (A. N.)' - Já 'há aLgum sa'botagem. Esta sé faz sentir de

tempo os comunistas yêm promo- modo essencial no trafego, provo

:vendo verdadeira guerra de 11e1'· cando aitrazo de trens, pequeno-s
'voos na Leo�paldina, seme-ando s,erna- ,des-carrilamentos e toda a sorte de
nalmente rumores de iminencia de oontra tempos pa,ra a Ernpresa e

greve na'quela ferrovia. Durante para o 'P1.1:bTiW. Há um detalhe
loda a semana que hoje fiIítda fOI ainda mais imvressionanLe: a Leo-

Armas para dito que o movimento irromperia poldina adquiriu recentemente 5C
,

-

d'
'

nesta madrugada. A direçi'!;o da em, locomotivas. Foram postas em tra-

OS JU ,eus presa, a policia e o Ministerio do fego novas e perfeitas. Pois todas

Bergamo, 16' (U. P,) - Chegou TrabaLho tomaram todas prO'Viden- se encontram dan1ficadas, sendo

,aqui um avião pilotado por um üias para evitar a g r e v e que algli'mas delas em estado deplo-
aviador holandes, o qual disse es- caso se cO'gitasse mesmo de provo, ravel.

'

tar transportando armas para os cá-la, ou remediar suas conse.quen- A, direção da, Leopoldina a pro-

judeus da PalestÍlna. cias em fa.ce do inevitaveI. posito já apresentou minucioso re-

F�z uma aterrissagem forçada Mais uma vez, porem, se tratava latório ás altas autoridades, 'pondo--
perto desta cidade. Depois de con- apenas de guerra de nervo's. Os as ao corrente do's lamenta:v,eis a-

8ertar o aparelho, prosseguiu sua trens ela Leopoldina estã,o correir, Cüiltecimentos.
.

viagem. A imprensa.e a policia es- do normalmente, e todos os ,sávi, .os comunistas num golpe de'
Íão fazendo observações sôbre o ços continuaram com regularida,de surpresa pretenderam fazer para
assunto. Na administração da empresa Iizar hoje no alto da serra de Pe-

informaram hoje á refortagem que tropolis o tra.f.ego ferroiViario. 'Mas
de fq_Lo' os elementos- comunistas o chefe da s.ecção trabalhista da

ali, em numero aprec'iavel, desejam Divisã6 de 'Politica Poolilica, e Social
a todo transe provocar a greve. En- inspetor ,Ceci! Boré, a'gindo com

contram, pürem, formai repuisa da rapidez e energia anul-ou a ação
parte de grande maioria de t.raba' dos oomunista.s. Entretanto mall-

llladores. tem-se expeota-tiva em torno da
Uma ,coisa, entretanto, não se p,b'ssibilidade de uma nova tentiti-

tem infelizmenLe poelido evitar; a va dos elementos exaltadüs.

liano .que, assim procedendo, não
viola a Concordata com a Italia,
que proibe a a:ção politica ao cle-
1'0.

Expulsos da Grã-Bretanha
Londr,es, 16 (D. P.) - A expulsão ,ontem de Londres de cinco

bulgaros coustitui apenas a primeira faze ela importante serie de me
didas que serão tomadas pelo serviço secreto britanico 'para desemba
:raças a Inglaterra de agentes extrangeiros enviados com objetivo de
provocar greves e faz'er propaganda comunista.

Contra" 'oS" 'exploradores do povo -

RIO, 16 (A, N.) ,- O l11'ofessor Luiz Capriglione, 8ecretario da
Assistenci,a

.

e Saude da Pr,efeitura e que iniciou com tanto exito a
ação dos comandos safljtarios contra a. falta de higiene dos restau
rantes, bar.es e conf,�itarias ela cidade, ,está começando a sofrer a
pressão dos interessados que procuram afasta-lo do cargo. A popÍl
lação sabendo dessa manobra, contra o ilustre secretario, embora
confie no pr,estigio que lhe dará o gov,erno, iniciou uÍüa serie de te
legramas ás autoridades demonstrando seu aplauso á ação dos 'cn,
mandos e protestando cbnLra a intromissão dos interessados desho ..

nesLos ,em atos que tanto inter,esse rePresentam para a saude e vicia
do povo ,desta capital. Os jornais esposaram 'abertamente a causa elo
povo ,e denunciam a formaçãq de "bolsas ff!rtas" para obstruir pela
fdorç.a do dInheIro, a ação energ'ica e proficua dos já famosos coman-
os.

�onYersações secretas
LONDRES, 16 �D. P.) - Conversacões secret,as se desenvolvpll1

aJualm�nte em Berlim,. ,entre repr,esentantes sovietlcos e das pOí.�n
mas o,�ldentals, _

,afuma o redator diplomatico do "Daily Tel(�
graph - embora recordando que tais conversações foram formal
mente desmentIdas tantos pelos russos como pelos aliados ocidEm
taIs. ' '

Acrescenta o jornal que está sendo mantido o mais rigoroso S8-
gredo' em tornos dos nomes dos representantes.

Falec'eu O bispo
de Friburgo
Friburgo, 16 (U. P.) - Faleceu

inesperadamente o arcebispo de

Frigurgo, monsenhor Konrad,o
Groeber.

O Govêrno do Estado tem a satisfação de co'nvidar as' autorid';}
des, civis, militares, ,eclesiásticas, corpo eonsular, associações e ins
tituições em geral, imprensa ('I povo, para a missa de ação de graças
p'elo restabel,ecimento da saude do Sr. Dr. Nereu Ramos, preclaro Vi
oe-Presidente da República. O ,ato, que se realizará na CaLedral Me
tropolitana, terá início às 9% horas de 5a feira, 19 do corrente.

S .. Excia. Revma., Dom Joaquim Domingues de Oliveira, Arce
bispo MeLropolitano, assistirá, cio trono, à, celebração religiosâ, que
terá por oficiantJe o Revmo. Cônego Freclerico Hobold.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assistência ao Cooperativismo).

. Of8flO das empre.. Nas Ribas atlânticas, alí, onde o rio Itajaí despeja no oceano o

I volume de águas de um milhar de quilômetros percorridos, se sitúa IE:! g � fnd tUJ i�. ri � (1 '!, um dos mais importantes escoadouros da produção catar inense. .

iHUh... �;lLh, VI U! "UIJ Movida - a eletricidade
SEGUNDA·FEIRA ! A natureza, como que sáiba e previdente, escolheu para o Vale

1',.:'Elxpresso São Uistóvão _ Laguna 'ubérrimo, na mesma proporção como o serviu de terras ferazes e 110. Proprietorio
7 horas, v

16 horas. mens trabalhadores, um embarcadouro que lhe proporciona maior de- OSWALDO DUARTE
Auto-Viação It.ajaí _ Itajaí _ 15 ho-
'Expresso Brusquense _ Brueque _ se de riquezas e soma mais elevada de privilégios. Tudo qu ani o na

ras, região do rio que Herrnann Blumenau descobriu, percorr-eu e colonizou ••••••••.•••••••••.•••••••••

Expresso Bruequ-ense _ Nova Trento
_ 16,30 horas.' com a fibra e a energia de pioneiro, se produz, se transforma, se cria

_ A6U�;�!�?ãO Catarinense _ Joinvile
e se industrializa, torna o caminho da grande corrente, descendo por

Auto-Vtaçâo Catartnense _ Curitiba ela ao bojo dos navios, .no rumo das águas ultramarinas. -

_ 5 horas.
Rodoviária SuJ.-Brasil _ PÔ1'to Alegre Dia a dia, no rio-porto, cresce o número de embarcações que o

_ 3 horas.
procuram e nele carregam a mais variada e a mais util criação do :...

. o·

Rapido Sul-Br-asileiro _ Joinvile _
� - .t:)

ás 5 e 1.4 horas. braço e do engenho humano. É que no Vale se produz de tudo, da
'

TERÇA·FEIRA
Auto-Viação Catarinense _ Pôrto Ale- madeira bruta ao mais fino derivado industrial; das farinhas e fécu-

gr�u--;_;;.�ia��asca.tarinense _ CUI"1ttba ,las alimentares ao vestuário de seda, de linho, de lã e de algodão.
_ 5 horas O Vale do Hajáí está para a economia catarinense assim como
Auto-Vtação Catarlnense JoinvUe

- 6 horas.
' O ferro e o cary,ªo .estão para a produção em geral. Se estes deter-mi-

Auto-Viação Catarmenee Tubarão naram ,e determinam, 110 mundo inteiro, o surto de progresso e o ale-
_ p horas.
Expresso São Cristóvão _ Laguna _ vantamento dos povos, aquele, o Vale do ltajáí, representa o susten-

7 horas. tá 1 háEmp�sa Glória _ Laguna - 7y" acu O asico da grandeza econômica de Santa Catarina. Não nos é.
e 6'y" horas. , hoje, possível, divorciar aquela parcela do territorio do Estado, do res-
Expresso Brusquense _ Brusque -

16 horas. tante, da comunidade, porquanto alí se forjam, no dinamismo das má-
Auto-Viação Itajal � Itajal _ 15 ho-' .

raso quinas que não param e no fervilhar das caldeiras que não deixam de
Rápido Sul Braslle-iro _ Joinvile - às chiar, as armas com que nos apresentamos, na concorrência dos rner-

5 e 14 horas.
QUARTA·FERA cados nacionais 'e inter-nacionais, à conquista do nosso lugar e da po-

Auto-Viaçâo Catarlnense Curitiba sicão que merecemos.
_ 5 horas. _

Auto-Vlaçâo Cataeínense Joinviie Semanas atrás, nesta mesma coluna, frisava-se a importância dos
.- 6 horas.

Auto-Viação Cataemense La.guna portos na condução e objetivação do fenômeno económico. Expunha-se
_ R��?doh�tBrasiJ.eiro _ Jolnvlol.e _ às naquela ocasião a necessidade em que nos encontrávamos de aparelhar
5 e 14 horas. os escoadouros naturais da nossa produção, com os elementos' que a
Expresso São Orfstovão _ Laguna - ,.

7 horas. lécnica transformara. em impresofndíveís, rendosos e significativos.
E>epresso Brusquense - Brusque _ Hoje, ao perfilbaJj o relatório anual que encaminhei à Secretar-ia' ela

16 horas. _

Auto-Vlaçâo Itajal _:. Haja! _ 15 ho- Viação, respeito às atividades da Diretoria de Economia' no exercício

r��:8iDl'esso Bruequense _ Nova Trento de 1947, ocorreu-me expor, através esta crônica, o movimento de ex- Represent ao tes Exclusivos
_ ���á��'a��� Brastl _ Põrto Alegre portação, verificado no ano relatado, pelo pórto de Itajaí, dos produ- J. MARTINS & SILVA
- 3 horas. tos que se acham já devidamente padronizados. Rua João Pinto 16

QUINTA·FEIRA
Au-to--Viaç.ão CatartIK!l1Be POrto No ano de 1947 figuraram como padronizados, o fumo e a rnandio- Florianópolis - Sta Cs tarina-

de
AI'f�t�.Via.ç�oh()!'tS�taTlnense Cm-itiba ca, Ambos os produtos pesam sensivelmente na balança comercial do

••.•........• . - .•..••
'

-

A���i:':ãO Catarinense Joln.ovHe Estado e urna boa margem da sua população xive dos rendimentos au- Café S Cbristov'ãD
- 6 horas. f,el:idos por estas duas culturas. Aquí como sempre, é relevante o pa-

• .

1

Auto-Víação Cataz-inense _ TubaTão
pel do Vale do rta.íáí, que semeia, colhe, beneficia e exporta a tolalida- Taodoro Haeming. tendo adqui-

_ 6 horas.
L rido do Soro Frederico Véras"

Pessôas capazes 'podem obter co-
Auto·Viação Catarinense _ aguna de do fumo catarinense. Não compu Lo as safras verificadas no o·esLe

locação para trabalhar lJJ""'ta CaNtal
_ E��es�São Cristovão _ LagUna� - do EsLado, l)orque a sua vasão se dá pelos portos do Rio Grande elo a parte qüe o meSffi:J tinha na,-

"'" .r- 7 haras.
' Sociedade. declara qU{' fica,

ou nas seguintes cidades: Emprêsa G16l:'i'\ _ Laguna _ 6 1/2 Sul, como mercadorias daquele EsLaclo ('1.): Da mesnn forma, um quin-
extinta a antiga firma VÉ RAS-

Itajai - J'Oinville - Porto União ·e 7 1/2 horas. to da l)rodnçãd ele farinhas' -e féculas e demais derivados finos da man-

Expresso Brur.quense .- Bru,sque -

\ & HAEMING
- Lajes - Laglma e Blumenau. 16 horas. dioca, é originário dos municípios banhados pelo Hajái.

. - . .

O
"

I Auto·Viação ItaJa! _ Ita.ja! _ 15 ho-
t é

.

t
.

t L rl. exporLa'çüo Declara, mail1l, qua lo! nova

serVIço me ue pequenas viagens raso Em números concre os o segulJ1 e o mon an e a
- firma TEODORO HAEMING-

em torno das cidades citadas RápIdo Sul Brasilen-o _ ,}oinv�le _ às consLatada oficialmente, pelo porto de Itajáí, no ano em epígrafe:
.

.

5 e 14 horas. sómente reconhece compromis-
Cartas do próprio punho, si ,pOS-. Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6-ãs a) Foram exportados, para o inLerior e exterior do país, 87.82:?

sos que forem per ela assu-
sivel acompanhando'Íotografia, para

- 8 !:leras.
SEXTA-FEIRA

sacos de féeula 'e tap'ioca, com um p,eso real de 9.519.719 quilos, 'lo midot'l d�sta data- em deante •.

ex. Postal nO.. 5
- Florianópolis. Rodoviária Sul Bra-si1 _ pôrto Alegre valendo comercialmente a impor�ância ele Cr$ 22.54.2.811,10. Pelos FpoHs.,. I i /2/948

-A�t���sÇãO Cata'I'inense Curitiba trabalhos execuLados, de classificação, inspeção de sacaria e armazG-
•••••.•........•..............••

_ 5 horas. nagem, Q EsLado arrecadou sobre o produto, em taxas, a cifra de .. _ .

Auto-Viação Ca<tarlnense Joinvlle
- 6 horas. Cr$ 18.430,00.

b) O fumo, cultura. racional e econômica, exclusiva, em bases

comerciais de eXr)ortação, do Vale do Itajáí, saiu pelos aludido porto

no montante de 6.843 fardos, com o peso de 956.791 quilos e com o
•......•.. . ...•.• do

valor comercial declarado de Cr$ 7.475.603,90. A produção exportada
assomou a cifra de 44.641 fardos, verificando-se daí, que pouco mais Sala DO centro
de um sétimo teve embarque em Itajáí. Expliea-se pela circustância

_ CUI'ltlba
de que poucos foram os navios de longo curso que acostaram no rio- Tratar à rua Tiradentes nQ 5:,
porto. A maioria d,eles vinha com prôa a São Francisco do Sul, por TeJefol'le 1393.

Jolnvile _

onde, de fato, se constatou, o maior volume de exportação do produto •.••.........•........•..•••

,em .tela. As taxas de cl�ssificação, inspeção de armazenagem e acondi

Cs>tarmense _ Tubarão cionamenLo, arrecadadas pelo Estado, de maio a dezembro, ating'iram
a importância de Cr$ 95.679,10.

.

O Posto de Classificação ,e Fiscalização mantido pela Diretoria

de Economia e Assistência ao Cooperativismo, na cidade de rtajáí,
rtaja! _ 13 ho- dado o movimento desusad'Ü que vem caracterizando, ultimamente,

aquele importanLe cidade, soberba terminal do Vale, é dos primeiros Rua
_ Laguna _ 6 112 no' Estado a ser,em autos .suficientes, isto é, a terem despesas de manu-'

tenção inferiores à arrecadação alcançada.
A circulação da riqueza, não viciosa nem viciada,. tem mantido

o Vale do Itajáí, onde pululam as fábricas e os operários, afastado dos

prog-oeiros impatriotas, que alí não encontaram terreno propício R • • •• ····························0-·

medraçã das doutr.inas estranhas e alienígenas que pregam.

I A conciência nacional, integrada na população riea e saelia da-

quela r,egião, por uma rede de escolas estaduais, afasta' dalí toda e

qualquer exploração e, hoje, como onLem, se é no Vale tão brasileiro (

tão patriota como se pode ser nas plagas nordestinas ou nas brenl1as

goianas.
O porto ele. Itajáí, o escoadouro natural, drena para o ValE do

Hajáí, as riquezas que fazem feliz e próspera a sua população, e gran

de o dinâmico o Estado ele Santa Catarina.

�-----------------
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mente qualquer' irre
gularidade na entrega
de seu� iornaes.

.

Aviso aõSlSíudanTes
EsLudantes em férias que dese

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

o.es-sários ex-ooutanelo facil tareIa
que bem executada l'hes proporCio
nará ainda algum saldo e.Q.1 di
nheiro.
InIormações à l'ua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
t4 ás 17.
. . .. . .

Se ricos querei. ficar
De modo faei! e legal
Fazei hoje urna inlicrição
No Credito Mutuo Predial

I ;;;:G�L��G.-
ADVOGADO

Crime e cíval
Constituição de SociedadO!Il

NATURALIZAÇÕES
Título. Doalo.rat6l.'ioll

Ellorit. -- Praça 15 d. No". 23.
lo. andar.

Rellld. - Rua Tirlld1!ntell 47. BFONE •• 1468 I
=.....�

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

OOMERCIAN'f.E: Dá mIl U
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d1e Fevereiro. Co.
ttibuirás, .�sim. J;lW"a ft fOl'ma.

'

çáo cultural dOl'l eatv.illeM.
de amanhã I
("Caru!!)anha pró-llvroro do

L c. � XI de �ev�)�

ute i� Realidades Calarinenses

Brusque

Auto·Viação Caltarinense _ Lag·una
_ 6,30 horas.

.

Expresso São Ori6tovão _ Laguna _

7 horas.
Auto·Viação ltajai _. Itajal _ 15 ho·

raso

EX'presso BrU6quense
16 horas.,
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Cataa-lnense

Joln,Vile

Auto·Viação
_ 5 horas.
Rápido Sul &asHeÍlI'o

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.
_. 7 horas.
Auto·Vi_ação

_ 6 horas.
Expresso São Oristovão _ Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense _ .Brusque

14 horas.
Auto·Viação Haja.i _

raso

Expresso Brusquense- _ Nova Trento
_ 9,30 horas.
Expresso Gi6ria

e 7 112 horas.

Viacão aéreaH�ra
• riO

SElGUNDA-FElRA
Varig _ 10,40 horas _ Norte.
Paonair _ 9,50 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Nort€.
Cruzeiro do Sul - Norte _ 13,55 horas.
Rea,l S. A. - '11,.30 horas _ Sul.
Pan'<l!ir _ 9,5D horas _ Norte.

TERÇA·FEIRA
Varig - 12,00 horas - Sul.
,Panair - 13,07 horaoS _ SUL.
Cruzeiro do Sul 12,00 horas

Norte.
QUARTA·FEIRA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas _

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

Varig - 12,30 horas - Sul.
Real S. A. - 11,30 horas _ Sul.

QUIN'I'A·F'EIRA
Panair _ 12,17 horas - Sul.
Panair _ 9,50 horas _ Norte.
Varig _ 11,40 hOl'-as _ Norte.
Cruzeiro do Sul _ 15,&> horas _ Sul.
Cruzeiro do Sul _ Norte _ 13,55 horas.

SElXTA·FElR:A
Varig _ 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas _ Sul.
Cruzeiro do Sul _ 7,20 hs. _ Norte.
Panai.r _ 13,07 horas - Sul.

SAlBADO
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Varig _ 12,3Q hm-&s - 8tlL
Panai.r _ 9,50 hora.!! - Norte.

DOMINGQ
Pana!r _ l�,07 horas _ Su'I.
Cntzel:ro do !ruJ - 11.00 hs. - Sul.

Cu�so de Guarda-Livros em :sua ca�a

Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -� S. Paul6,
pediudo infcrmações .

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

aed do Brasil
Troca-lIe ou venda-sEI bem. 6tiroa coleção de moedos de prata.

niqueI. bronze e cobre, do lmpário e República. Cartas por obséquio,
para este jornal, para Nu miemá'boo.

i(

�I

:'

,

,:-,
,I Peça pelo telefone 719

Pronta entrega'
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

CASA MISCELANEA dietri
buidora- doe "Rã'dioa Ró Cá A

Vtctor •• Válvulas "e Discos.
Rua Conselheiro M... fra

.1

CD" BRfLHAtlTlRA
E OLm PERfUIIIADO

"YrJUNG"
PRODUTO DA P[R1='�.k

RUOY-=8.PAlJLO. !/-,

Só 8

TINTURARIA 1
"CRUZEIRO"
dentes, 44:

Tirare"

PRECISA-SE

DENTISTA
Dr. .Mario Da Campora.

Cirurgião dentista
Atende exclusixamante com.

horQ marcada

Trajano ne 2S .- Sob�
Fiorianópoli.s

iariamente dos 9 às 12 9-

O dos 14 às 17 hor'os

Pereira
Ii...�vogado e Cnntabilista
Conllt.ituiçc.o de lIIoc:iecladelil.
Planoli contab0ill •• Orgardcnl3-
Clõs" -- Parece:rs:lI e eervigo.

cort'1l1atofll.
í-:tUQ Gal. Bittencoui.'t na. lZ2

Florian6poli.
0011 17 horas ero diante.

SONOTONE
\

Aparelhos para Surdez
TESTE AUDI0METR1CO e DE

\ly!ON�T�AÇÕES dOI! Aparelho. fei
to" a domicilio ou à rua General
Bitericourt, 67 POII'ÔOS. do interior
do Estado queiram escrever para:.
o endereço acima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Continua O ESTADO teeen:
do distribuições de valiosos li
vros, inclusive romances mo

.dernoe, entre as pessoas que
.r:::onstam de seu cadastro soo

.eiel.
As pessoas que ainda não

heiem preenchido o coupon
qp.e diariamente publicamos
,poderão faze-lo agora, bebi-

t,ditando-se, assim, a

concorre-.
'

,lTam a tão interessante iaicia
éiv« realizada sob o patrocA
siio da LIVRARIA ROSA, ii
Deodoro n. 33, nesta Capital.

x x x

ANIVERSÁRIOS:

REVMO. PADRE SANTOS
SPRíCIGO

Assinala a data de hoje o ani
-versário .natalicio do Revérendis-
-símo Padre Santos Spricigo, esf'or'-
-çado coadjutor da Catedral. '

Dois meses não decorreram, ain
-da. desde sua ordenação sacerdotal
.e no entanto o que há realizado em

,pról da Religião em nossa terra

v.,.

-está impregnado de tanto zêlo, ar

.dor e dedicação, que todos já o co-

.nhecem e o estimam grandemente.
Sua palavra eloquente, profunda

..e 'extraordinária, que reboara em

.nossa Catedral, antes, mesmo que
"fosse o Revmo. Padre 'Santos ele-
-vado à dignidade do Sacerdócio, é

testemunho irrevogável de que pe
netrou toda a beleza, sublimidade
"e nobreza de sua missão divina.

-ca, mas toda a familia catarinense,
.dando justo valor a quem o mer-o

,�e, alegra-se com o 'ilustre aniver

sariante, sauda-o entusiásticamente,
-pedindo ao Sumo Sacerdote, Jesus
-Cristo e Sua Mãe Santíssima, que

'seja tão preciosa vida uma sequên
-cia intérmina de conquistas para o

:'R:eino de Cristo, para triunfo da

Igreja e orgulho do cléro brasilei-
71'0.

-0-
Fazem anos, hoje:

- O sr. Alfredo Araujo, médico.
- O menino Gerson, filho do sr.

,'f)lim'pio F. Silva Junior, gerente das
-Casas Pernambucanas,

- A srita. Noeli Amorim.
- A sra. d. Batistinha Moritz, es-

:pôsa do sr. Roberto Moritz, funcio
rnário estadual.

A sra, d. Maria

Hoffrnann, espôsa do sr.

Hoffmann.
- O sr. Abelardo Duarte, funcío-

'Dario estadual.
SRA. ANA BOSCO MELO

Transcorre hoje o aniversário
.natalícío da exma. sra. d. Ana Bos
-co Melo, espôsa do sr. Osvaldo Me

[o, secretário da Assembléia Le

.gislativa do Estado.
-0-

JULIO VIEIRA

Pelo avião da Real. seguiu ante

-ontem para o Rio, o jovem' Julio
Doin Vieira, que vai cursara o 4°

ano de medicina na Faculdade dá

-quela Capital.
x

FALECIMENTO
Ocorreu, sabado a tarde, em Bar

,;reiros, onde residia, a sra. d. Celi
na Toggweiler, espôsa do sr. Ar
naldo Toggweiler, fiscal da'Dir-eto
zría da Estrada de Rodagem.

A extinta que contava 60 anos de
idade, era pessoa muito benquista
por toda a vizinhança, que lamen
'{ou profundamente a sua morte.

O enterro efetuou-se domingo no

'Cemitério de Barrejros, com grande
.acompanhamento, apezar da chuva
fIne caia persistentemente.

Á familia enlutada enviamos nos

,i'3as condolências.

Queremos que todos façam
parte do qu.adro so6ial d08
com nonentes do "Colégio Bar
ga-V (\rde". Por isso. o paga·

o mentI) da ação é feito em &
'pTes tül}ões.

Bemaventurada Maria Goretti
João Frainer

caos .

Torna-se imperioso um recuo,
uma volta urgente à meditação,
à prática dos ensinamento de Cris
to.

Isto será conseguido se diante sacionais esperiências contra o

dos nossos colocarmos o' exemplo cancer" -. é apenas um charlatão

de almas nobres, que souberam re- e ladrão
-:- de�larou hoje Von

sistir à enxurrada dos vícios e ce- i Brehnner, b iologista alemão bas

lebrar a ,1litória da virt�d.e contra tante conhecido no mundo cientí
fico e que descobriu uma nova teo-

Hanburgo, 16 (U. P.) - O cien
tista Lorenz, de que a imprensa de
Paris relatou recentemente

Voletio de cardiais
Vaticano, 16 (A. N.) - O Car

deal Marchetti Selvaggiani, prelado
do Papa para a Diocese de Ro
ma, sucedeu ao'Cardeal Belmonte
como decano do Colégio de Car
deais, embora não seja o mais ido
S'O como bispo elevado ao cardina
lato.

za.

É um trabalho que recomenda
aquela nossa editora tanto pela ni

tida. impressão do texto como pela
artistica capa com bélíssimo cliché
da bemaventurada Maria Govetti.
O livro que teve a sua primeira

Pata c s pessoas de fino
polcd c e Café Otto é

IB-Eim por.

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

'-------'-------------------------------------------�----
_ .. _ _ ................•............. _

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

De pessoas têm usado

com bom itt?lsuUado o

popular depurativo

It:

I
;;"

ii1.A SIFILIS A'I'ACA ,TODO O ORCANISMO '

O fígado. o baç". o cpl'açã.o. o n.tomago. Oi! pulrnõalJ. a pele. E i

produz dO'l'e,s da c�beça. COrel} nOM ossos. reumatismo.
cegueira. queda do cabelo anemia e abo:t'toll.

Consulte o medico.e tome o popular depurativo ELIXIR 914.
Aprovado pelo D N. S. P. corno medicação auxiliar no trate

manto da Sifilis e Reumatismo ela me.rna origem,
Inofensivo ao orgcniwmo. agradaval como licor

I

.Só a bomba atomica resolverá
MANILHA, 16' (U. 'P.) - O Senador Meleccio Arrans, delegado

das Filipinas na Comissão Coreana da ONU, declarou, numa reunião
nesta capital que "talvez julguemos ser conveniente usar novamente
a bomba atomica para destruir os' obstaculos criado pela Russia".
Mclcccio não forneceu maiores esplícações sôbre o sentido de suas
palavras, porem opinou que a expansão sovietíca precisa ser conti
da anLes que á situação ela Corea se agrave. Afirmou o senador fili
pino que a comissão da ONU não possue meios de organizar eleições
para uma Corea unificada e indeperndente em virtude dos russos re
cusarem-se a qU·Q seus membros enLrem na zona de ocupação sovíe-
tica, (

deNegocio
VENDE-sE

I Elevador Wayne para 35.800 K.
2 Talhas Patentes para 3000 K.

1 Aparelho ('CHAMPION" 'para
limpe r valvulas. Tratar na

Garage
U

Delember t"

no dia 18 e Estreará no dia 20, Sex
ta-feira. A péça escolhida para esse

espetáculo inaugural foi "úNICO

BEIJO", original de Torrada e Na

varra, tradução de Daniel Rocha,
dividida em 3 atos. Trata-se de um

trabalho de grande valor, alta co

média que tem despertado sempre

os aplausos do publico e da cr-itica.

O repertório da companhia é com

pletamente -novo para Florianópo
lis constando das seguintes péças:
A 'SOMBRA DOS LARANJAIS
ESTÃO CANTANDO AS CIGARRAS
- EXTRANHO MUNDO - LUS DE

GÁZ - CAMINHOS ERRADOS, CA
MARADAS! - VENHA Á NóS -

MAMÃE _ A FELICIDADE NÃO

ESPERA - DE lVL�OS DADAS -

O DIABO ENLOQUECEU - MIS
TÉRIO etc. quanto ao elenco ar

tistico é o seguinte: IRACEMA DE

ALENCAR - ROBERTO DUVA'L
- GENY FRANÇA - J. lÍAIA -

OSWALDO BARRETO - SUELY
MAY - HAMILTA MOHEIRA
ANTONIO BARBOSA - !TALO
CURCIO - LUCIA REGINA _ A ultima creação em refri-

ADELERMO MATTOS. etc. Aguar- IJetante é III Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.
FERIDAS. REUMATISMO E

T I'
'

. t·d--
.

PLACAS SIFII..ITICAS

e egramas re luO� mi·· d N
"

Relação dos telearamas retidos m IXlr Ue ogne Ira
t

-

1 1
'"

Medicação auxiliar no tratGmento
na es açao oca:

da aifllia
Silvio Rufino, José Ermogenes, ��.."........,..

Fernando Neves Silva, Jamil Malty, Se ricos quereis ficar
Adolfo Tavares, Jacob Costa,' Braz De modo fácil e fegal
Bencourt, Alcides Moraes, Nilson Fazei hoje uma inscrição
Goulart e José Velanova. No Credito Mutuo Predial

Vj�. di' Comedias
Iracerna de Alencar
Embarcou, dia 13 no Rio, com

destino a Florianópolis, onde ocu

pará o Teatro Alvaro de Carvalho
para uma curta temporada, a Com
panhia de Comédias IRACEMA DE
ALENCAR, que aqui deve chegar

"sen ..

lO _

OCaSlOO

finalizando ......

Existem muitas maneiras sadias

para -avançar nos degrau do jor
nalismo. Quem possue o d.om "nas
citur" para desenvolver-se na ár
dua tarefa da composição literária,
deve fazê-lo de forma construtiva
e dialética, e não como o fazem al
guns "aspirantes" levianos, que não

olham, que não sornam as conse

quências desastrosas em que pode
rão redundar os ditos infundados,
O monturo de fracassos resultante
dessas decisões saturadas de irres

ponsabilidade já atulham uma boa

parte do precipício ...
xxx

Não possuo pretensões literárias,
e se venho utilizãndo a imprensa é
em defesa da verdade, É com êsse
fito que não me deixo invadir pelo
indiferentismo, ficando à margem
das' arbitrariedades. Foi dentro des
se princípio que rechassei as criti
cas mordazes que se vinham se

meando nos jornais da Capital. O
que disse, quer hoje, quer ontem,
permanece indelével: não pretendo
dar surto a polêmicas (que é o uni
co objetivo dos "neo-criticos"),
mesmo porque não sou celeiro de
matéria prima para a ostentação de

publicidade desses qne se aureolam
com o niilismo ...

IA humanidade marcha, desenf'rea-. edição rúpidamente exgotada, está
damente para o materialismo. Co-I send.o agora' exposto à venda em

mo co�seq�ência teI�os esse esta-I segunda edição e o interesse pelo
do de inquietude social que se ob-I' mesmo nos faz prever uma terceira
'serva em todos os povos, onde o para muito breve.
egoismo e a sede de gozos fomenta Congratulamo-nos cóm o Rev. P.
uma constante r'ivahdade entre as Bertholdo Braun, pela 'Oportuna e

classes e entre os próprios indivi- magnififica biografia, que nos dá a

duas. oportunidade <\e conhecer a vida
Estamos, por assim dizer, à beira de tão previlegiada criatura.

Por isso não só a familia católi- de um principio ou às portas do

Gbarlatão·ladrão

os instintos da perversidade.
A esse respeito merece destaque, ria sôbre o cancero

no momento, a vida da Bemaventu- . .

rada Maria Gor étti, denominada o POLYPHENOL"Lirio de Corinaldo", brilhante e J.

primorosamente enfeixado em li- O Desinfetante da etuelídade
vro pela pena consagrada do P. AI- Te'. ror dos

.

bi hmicro lOS, BC a-sevino Bertholdo Braun, S. J.
à .... en da nest« preçaO ilustrado sacerdote que já en- Fe:1idos 'a J. MARTINS &riqueceu as letras patrias com va- SILVA. Rua Jsão Pinto, 16liosas obras, emprestou à hiogra- Caixa Postal rr, 332Luiza fia em referência a suavidade do o ••• ••• •••• • •••••••

Willy seu estimo e tornou-a uma leitura
de raro encanto que não deve faltar
em nenhum lar cristão.
A impressão foi executada a ca

pricho pelo importante Estabeleci
menta Gráfico Brasil, sito à Rua
Tiradentes, 10, do sr. Nicanor Sou-

demos, pois a estréa da Companhia
de Comédias IRACEMA DE ALEN
CAR.

João José de Cupertino
Medeiros e

d. Eponina Medeiros
ti!m o prazer de participar às
pessoal! de suo. rela�õew: o

contrato de casam,ento de .ua.
filha Mario Julia com o sr.

dr. Celao Ramol Filho.

Silva Júnior

Cardeal Pigoattlli
Cidade do Vaticano, 16 (U. P.)

- Faleceu esta noite com noventa

e seis anos de idade, o cardeal Pig
natelli, deão do Colégio de àar
deais.

SENHORITA!

,
Celso Ramos e

Edith Gama Ramos
I

participam às peuoas
� e suas relações que seu

filho Cellio contl1'otou ca

samento com o IIrtà. Maria
Julio Medeiros.

Celso e Maria Julia
noivos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"OOMPAL,HIA eALIANçA' DA' IAlA�
�6�d� 'mfi li1@ <_ Nt.$i � I Ao m &

'flInJ�:�,m:OMi li' 'i'U1í8i"'ii}j,1t1'}j;�
Cifrlll do Balanço de 19441

CAPITAL E RESERVAS
Responeebilídedee
Recete
Ativo

c-.
o-s

80.90(').606,30
5.978;401.755.97

67.053.245,.30
142.176.603,80

«

•

Sinistrol pagoa nOIl 1l1ti�0l:I l� ance

Reeponsabi lidadee «

9 3.687.816.30
76.136,401.306,20

Diretoreet
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvfilb�. Dr. FrH!lCl�C(')
de Sá, "Anisio MellOrr., . Dr. Joaquim Barreto. de Araujo
e José 'Abreu a

tação, desempenhou importante pa
peI num filme sôbre a Resistência'

Paris - (S. F. I.) - Num .dos "Les Démons dê l'Aube". A seguir:
salões do Hotel George V, em Pa- interpretou em "Macadam" um dos
ris, fez-se a presentação do "Pen- principais papéis. Atualmente está
teado 1948". Todos os creadores da trabalhando em "Dedé .d'Anvers",
arte' do cabelo se reuniram para:f:: espôsa do produtor Ives AIlégret.
pentear os mais belos manequins. -0-
Joalheiros, costureiros, modistas, BOLO DE MAÇÃS

sapateiros, floristas contribuíram Preparar um quilo de maçãs rei-
para fazer dessa manifestação uma netas, cortadas em fatias, Fazer
festa de gala da elegância parisi- calda de açúcar, empregundo meio
ense. Mestres como Gervais, Antoi- quilo de açucar e um quarto de li
ne, Touriére, Antonio chegaram a tI'O de -gua. Engrossar a calda, ele
criar um penteado que, graças a sua pois deitar dentro dela as maçãs.
técnica e espírito, conserva a for Retirá-las depois de alguns minu
ma natural da cabeça pequena tos e colocá-las cuidadosamente na

redonda, harmonizando com as ul fôrma.
tírnas criações da alta costura. Continuar a engrossar a calda,

Cabelos cortados de seis a dez, até o momento em que começar a

centimetros são trazidos para a tes-' avermelhar. Derramá-las sôbre as

ta em cachos ou em franjas. Desa- maçãs. Deixar esfriar bem. Tirar
parecem os coques, as tranças e os o bolo da fôrma e cobri-lo com

bandós, bem como as longas me- creme batido.
chas flutuantes. Cabelos longos
caidos nas costas já são "demodés",

•••• •••• •••• • .' ••

exceto para as mocinhas. Para os

penteados de noite, o cabelo para

cima inspirou-se nas coleções dos

costureiros, guardando, porém a

originalidade. Os ornamentos são

ligeiros e as linhas mais solidas.
-O-

NOVA ESTRELA NO CINEMA

FRANG€S:' SIMONE ,SIGNORET

Paris - (S. F. L) - Simone Sig
noret nasceu em 1923. Frequentou
cursos de arte cinematográfica na

escola de Solange Sicart. Ao começar

a sua carreira artística, os alemães

'não lhe deram carteira profissional,
porque o seu pai tinha fugido da

França para se alistar nas Fôrças
Francesas Livres. Depois da Líber-

Penteado 1948

I

II

Costureira

ClA GA,fAA�foI(lfs(
IM: "FfMHSPOl»'�S ...(41(.05 LTDA

Empregue bem o seu âínheí
ro, comprando ações do "Colé
gio Barriga-Verde" •

Moça sabendo cortar oiere-
ce seus serviços para costu
rar nas resiâenciee,

Cartas parâ .Irerie Maria
Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Laies,

I

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 7
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua Pelippe Schmidt 48

I'
I

A
.

mais moderna. creação em

refrigerante é o

1xperimente ..o. [' deli'cioso
arral

Empreze de'
I

navegação

Funcionário público ,_ 1 "Quem extraviar Oll lDIlt.tlbar •

Lembra-te - deseontando dé:'1 certificado de alistament.o pairar.
centavos diários de teu venci- multa de 10 a �O era:!leiros. oat�

mento, salário ou remunera- sim Ineorrerã em malta de 20 a 1"

ção poderás deixar para tua cruzeiros aQa.ele que extraviar "

htmilia, um pecallo até Cr$ inuliLbar o Certlfi.eqo ti. RoIJer.,

30.000,ob. \!'ista".
Inscreve-te na Associac.io (Art. 1� .a LeI ii., _servle� IIID.

Cia .. Continental de Seguros I Benellcenre, tu',

�;l!,c::?���f�.:�nl:+O�N� ���OOA,I�'O"O,50 Empresa Sul Oeste Limitada
Sinistros Pagos até .31/12/46 Cr.$ 18.162.621,36 Linha de transporte coletivo entre

.

S�DE (RiQ de Janeiro) STJCURSAL (SãD Paulo) .

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

[Av. RIQ Branco, 91 - 3° ando Lgo, da Miser-icordia 23 _ 100 and VIC-8-Versa.
Teleg. "CONTINENTAL" T,eleg. "CaNTil" . ·1 SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5R• feiras às 6 horas da

AG�NGIAS : manhã.'
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó _ ARACAJú _

SALDAS DE XAPECó: Todas às 2R. feiras às 6 horas da manhã.

SALVAOOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE _ PELOTAS _ INFORMAÇõES NA: AGll:NCIA GLORIA.

,
RIO GRANDE. Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

.

Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte-
- -,----. --

,wr, ,
Parabens !

)
ÉS BOM BRASILEfiO?

Tem a satisfação doe cornuníoar o inicio de suas operações na, Cida-
•

Muitas fe.lic:dades pelo nascímen- Então coopera na' campanha de
tle de 'FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Geeaís Se- .0 de seu filhinho ! aMahetiza.ção de adultos, fazendo
1!.hOO'e8.

EDUARDO HORN & CIA.
Mas, não esqueça, que o melhor'�e os teus conhecidos que não sa-

Rua João Pinto n. 10. presente para o seu "PIMPOLHO" bem ler nem escrever, frequentem

G· n-.°t 1 "9/4D
-

d d CRÉDITO; os cursos noturnos de alfabetiza-
_

luxa.IC"-!,, a, " .
e uma ca erneta o I cão: Hospital de Caridade ou Gru-

Florjanõpolís, MUTUO PREDIAL. ' ''[la Escolar Anchieta, ,�;

NAVIO-fl/lOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garentia para transporte de auas mercadorias

Agentes em Florianôpal!s CARLOS HOEPCKE S. A.

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

ATENDE' DIA E NOITE
Rua Felil)$ Schmidt 60

Entrada Rua Tenente Silveira - Telefone 1577

Atenção - O Governador dtl
Estado dr. Aderbal Ramos da

i Silva Inscreveu-se na Assoete

I c;lã.o Beneríoente dos Funcioná.

I rios Público:s Estaduais e Mn·

Illic:ipais de Santa Catarfna,

I sendo registado sob o n, 1.
., O primeiro magistrado d�
Estado, democráticamente, in"
gressa na Associação Benefi..

eente, com os mesmos direito$
e deveres que terão os :mais
modestos servidores públicos.
.. . . .... . . �. .... .. '" ...... '".. .-

A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor-me seeve --Tiradentes,

,

44
. . . . . . .. . .. '" '" . .,

DOENÇA.S NiEBV�"'A5
Ce:a 011 proc,.lKllIOO !IM &l��

1I.'e, u doença Den'OIMll!l. ,.aa.
nWu •• tempo, • _alu ,_.
fdülDeDte remedibew. O e1I�.dt
elame, fruto .a Iporlaeia. M ..
,roJluUe.Ui" e. hullvi4lu08 dm••" ••
... emlermlda�... O Semf. RIh
f!�a81 ..� Doen�u .utais cIbip,_
t.... .AJabalatórl•• ,.e ate,.i. !Ink
.n.me.te •• flout.. IUI"O" '!M1
�-. sa a.1I D....n II. dM fi

Carga lenta para IBaterh '

Garage Delambert

"""""",."."", "."."""",,,.,,,,'.,, .. ,,, ,,.,,, .. "'''_''''., _--

Bom binóculo
8ande visãl

Visão maior e mais perfeita
que a de, um bom binóculO!

alcança quem tem sólida ::
instrução,

\

Bons Iivros, sobre todo. OI'

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprt�gue beln seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe oro oorctonar uma das maiores iniciativas Catarinenses

AdqUi l-a ações da « I T r L. »
Transportes A éreos s. A·

1�OlJ8iderado incons
titucional

Oporfunidade

Rio, IA. N.) - Considerando
"ínconstlcucional a cobranca da ta
.xa adicional, do impôsto de renda
.·0 juiz da Segunda Vara da Fazen:
.da Pública acaba de conceder um
'�mandado de segurança ao sr. Car
los Mendes Campos contra o ato
-do delegado daquele impôsto que
determinou a sua cobrança. Na
.sua decisão o magistrado esclarece
que a legitimidade do tributo se

caracteriza pela sua inclusão no

orçamento, ou a sua criacão em
.leí,

'

Mas isso não acontecia, porque
.as adicionais em questão não fo
ram incluídas na Lei de Orcamen
'to de 1946, criando tal tributo para
1947, A' vista disso, o juiz decre
tou a que a Lei: 91 é inconstitucio
:nal, pois contraria os artigos 73.
parágrafo prirneir-i c; parágrafo 4a
<12 Carta Magna. Daí a ilegalidade
<la cobrança determinada pela :Oi
reteria Regional do Impôsto de'
'Renda contra o Impetrante.

Grande companhia catari
nense, que e'ltá QumelCltando
Deu quadro ele funcionarias,
preciza d.. dUQI5I (2) peSlloa.

:la ornbcs C. laxo".

1 nforrnaçõel à Rua Visoonde
de OUl'O Preto 13. deli 9 à.

.

12 e das 14 às 17- horas.1
-,�.-.�.. -.�.. -.-..-.-..-.-..-.-..---..-.-.-.. -.-.. -

Senador Magalhães
;Barata

-

Rio, (A. N.) - Proced.ente de

'Belém, chegou a esta capital o sc

.mador Magalhães Barata, lider do
P.S.D. o qual fora ao seu Estado

eacompanhar as eleições munici

pais, one O seu partido alcancou

expressiva vitória, vencendo em

.52 dos : 57 municipios do Pará.
� . .. .. .. .. . .. .. . ...lt'

Inundações
Nerton, (U. P.) - o rio Mis-i

:sissipe em virtude das fortes chn

-vas, transbordou invadindo a cidu-
-de. Em consequência cinco pessoas

:�erderam a vida e mais de 20 fica
ram feridas. Pelo menos cinco ca

sas foram destruidas.

Inscreve-te na Associação
Béneficiente �(}S Funeloaã
idos Públicos Estaduais e Mu-I
niclpais de Santa Oatartna,

Três cruzeiros me.uS3eS

<dez centavos diários' e estarás
'!preparando nm pecullo :paM
tua, familia.
,."S ........

Acordo chino-russo
Nankim, (U. P.) - o diário

"'Bem Estar Social" noticia que a

Russia e a China concordaram em

_prorrogar por mais dois anos o

·pacto de não agressão que deverá

<expirar a 21 d.e agôsto do corrente

.ano. Essa noticia não foi confirma
.da pelo comunicado habitual do

-Serviço de Informações do Minísté

,Tio do' Exterior.

En'ffe &6 seu amigo dl8tamie
um número da re'll'f@f,s O VA.
.:tE DO ITAJ ..U� edf� dedi
00&da a Florianópolis, e &88m

6SUlIrá contlibuJndo �l"m
maior difuaã6 cuitura!
j" nOS!iUI terJ"1i1i

J
1Capital CR$ 10.800.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: 18 40% - 2a 40% - 3s 20%

Procure hoje mÇ)sm9 o Agel'lte da "ÇITAr...... em sua cidade a ele lhe dará melhores esclarecimentos.

................... � .

RECLAMANTE: Osmarino Car-

dO��CLAMADO: Carlos Hoepcke
Ce n: Amigos da 8nçQ

SIA - Comércio e Indústria. I .

A
.

V I S O
_

OBJETO: Inc uérito para apura-.
A dItetorz.a deste clube leva

_

I .

ao conhecimento de seus
çao de falta grave, na forma doI. ,.

art. 853 da C. L. T. i assoe.lados .

que fara reelizar

I
dommgo dia 22 do corrent»

Dia 18, às 14 horas:
PR.OCESSOS N_ JCJ-17 e 18/48

um passeio a Canasvieira.

;R.ECLA.l\fANTE: Acelino Hilário O'!trossi� avisa que só o:,

SOCIOS qtrite« com a tesou-
raria poderão gosar deste

privilégio.
O onibue partirá da sede

social (anexo Figueirense) às'
6,30.

Concurso de
daíilcgraio

Acham'se abertas as inscrições
para o concurso de datilograio

restres Marítimas e Acidentes.
no CI edito Mutue Predial que

OBJETO: Indenização, aviso
será realizado dia 25 do cor-

, prévio e salários.
Florianópolis, 14 de fevereiro de

1948.

·Penitenciaria do Estado
JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

������.���---:.�������

l��.��w�������
, .

Processos em pauta para julgamen
to - mês de fevereiro

Dia 16, às 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-16/48

RECLAMANTE: Oliria Sales.

RECLAMADO: Café São Cristóvão.
OBJETO: Suspensão.
Dia 17, às 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-6/48

AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Peniteneiária do Estado aviso ao co
mércio e produtores interessados que esja Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Floeianépols, 18 de Dezembre de 1947 .

Inúmeros seres nmaa08,
que já fo-ram felizes ccme

tu, aguard'lm teu IlUl1iO ,a
ra que pOS$Ml voltar ai IDe

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Reslaberecimnt.
d.; Saade do waro.

IVO GORTE
Sub-Diretor Ind. Int,

Heloioorle
ÇOMPRE

Proqresao
de JUGEND &'FlLHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO OE
REEMBOLSO POSTAL

pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber. Elias e Osório Silva.

RECLAMADO: Jaime Quint.
OBJETO: Salários .

Faça seu

, Dia 19, às 14 horas:
PROCESSO N. JCJ·18/48

RECLAMANTE: Alcides Vicente.

RECLAMADO: La Porta Hotel.

OBJETO: Indenização 'e aviso

prévio.
Dia 20, às 14 horas:

PROCESSO N. JCJ-20/48

RECLAMANTE: João Luis Neves.
RECLAMADA: Sul América T.p-:-

.,

N. 3 c-s 180.00 N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa de niquel, fabr\cação
Italiana

Altura 9 cm,

N. 4-A o-s :MO ,DO
Antônio Adolfo Lisbôa,

rio.

l
I

AltuIa 16 cm.
� O mesmo com repetição

NO":08 relógioil .ao acompanhados dos rasp&ctivo. certifiaado.
de garantia.

PEÇAM-NOS GATALOGOS - ENVIAMOS GRA'I'IS
HJCEND & FILHO

Curitiha-- Praça Tirodentêit, 26C :'. Paraná

Fah!tcação italitl.\a

Caixa do nique}

VISTO:
Francisco, de Salles Reis,

Presidente.

O Crédito Mutuo Predial, oferece

aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.TIL R FIAD LEMBRA-TE!

Correspondencia
Comercial

Comere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia M PigozZi

METODO:
Moderno e EUciente

Onde fol o dinheiro
Rio, (R. N.) - Noticia-se que

o prefeito do Distrito Federal vai
mandar abrir o inquerito a fim de
apurar as responsabilidades pelo
fracasos da ornamentação da Ave
nida Rio Branco e do Teatro Mu
nicipal durante os dias de folias
carnavalescas.

A DIRETORIA

Juiz

reate.
08 interessados poderão to

mar informações das 8 às 12
e das 14 às 17 horas na Rua
Visconde de Ouro Preto n, J 3.
diariamente.

O TESOURO
Da ínstmçêo está ao alcano.e

de todos, Dá esse tesouro ao teU
amigo analfabeto, levando-o a uni
CUra0 de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianépolis ou na Cate
dral Metropolitana.
. .. .. . .. . . . . .. .. .. . .

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o qae ó

.
am lázaro, dize-lhes 'lU' i
Dl eafêrmo que poderá- rI
caperar a saade cam ,. tel!
_mijo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RATIFJiOAÇkO DO l1R:ATADO iDE DUNQUERtQUE.
Ernest Bevin, secretario do Exterior tbritauico, e René Masstglí;

embaixador da França na Grã-Bretanha, ratífícam oficialmenLe o tra
tado de ajuda reciproca, denominado Tratado 'de Dunquerque.

B/RiITISH ,NEWS SERVICE

••••••• IP••••l!IlIieB.llloI9.IIIIIPF."Õ!.II(.II'���
. �

t ,10 acordo nu Ih�cnp,
Recife, 16 (A. N.) - O Sr. Bar

bosa Lima -f'alando à unprensa a

propósito da aplicação à Perriam
buco do acôrdo inter-partidário"

RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas que já está' funcionando na esfera:

Sessões das Moças federal, disse que está inclinado .a
. Unico dia de Exibição a�J�G�-lo prelimin�rmente. nos mu-

James Craiz _ Frances Gifford mcipios. Estudara, depois, a pos-

A C d
'"

J
sihilidade de estendê-lo ao Estado,

- va ar ner .

ELA FDI AS CORRIDAS Acrescentou que prefere a expres-

No programa: Brasil em Fóco _) são "clima dei construção" em vez

"acôrdo partidário", ou, melhor..Nacional
"trégua purtidária".Preços: c-s 3,00 2,00 1,20

Censura livre.

Companhia S·ul Brasil�ira de Fiação e Tecelagem
�� ivenlda Capanema D." 38 ' Caixa Postal,' 224
: CURITiBA Pf\RANA'

: L I N H O

2 ALGODÃO
e OLEOS fiOS
: í:ELULOSE TECI DOS : Estréia de

IRACEMA DE ALENCAR

: INDUSTRIA E COMERCIO ; e sua grande c�:�anhia de' comé-

Iftro
� com a peça em 3 átos:

i �. úNICO BEMO
.&. UM GRANDE PROGRAMA, • original de
W

• TORRADA E NAVARRA

: DENTRO DE UM GRANDE PLANO, $
.

• .• Vende-see / abrangendo amp�o" sector de atividade- no Sal do Pais � Um barco 'fer e tratar na
f) . .

� firma Reil1i�ch S/A
.@�!$'f.f ••••••••G•••••••••O••• etIUD.'�$._•••• i Rua João Pinto, 44

IAdiada a

conferencia
Na Vila de Castelo Mondo. em Portugal. nasceu a 17 de Fevereiro

ele 1787, JOSÉ üL,EMEN'.flE .PiEtREiI1RA, í'ilIllO de Jos,é Gonçalves e D. Ma
ria Pereira.

Vultos da nossa História
JOSÉ CLEMLillNTE P'ERElJRA

Paris, 16 (U. P.) _ A Conf'er ên-I ,

eia devendo reunir em Londres
os representantes da Inglaterra,.FeiLos os primeiros estudos em sua terra natal matr-iculou-se na França e Estados Unidos para. o

Unirversidade de Coimbra, onde formou-se. Ingressa no Corpo Acade- estudo das questões alemãs e cujamico. sob o Comando de José Bon ífácio e faz a guerra, contr-a os f'ran- primeira sessão estava prevista
cezes, Depois passa a servir no Exército Anglo-luso que invadiu a Es-

para o dia 19 do corrente, não mais
panh a, SOIb o Comando de Wellingd.on. se rcalisará antes do dia 23. O re-

Embarcou. para o Brasil, em 1.815. exercendo a advogacia. É no- tardamento foi provocado para dar
meado Juiz de Fóra da Vila da Praia Grande (hoje 'Niterói). Em 1.821,

. tempo a que Lewis Douglas, em
convocou a Camara. e o Povo, procedendo ao juramento da. Constituição baixador americano, /possa partici-
que serra promulgada pelas córtes.

par dos trabalhos.
'

Foi êste estrangeiro Que dírjgiu a D. Pedro' I Llma proclamação
..: ..

' .

nos seguintes têrrnos '

I � I d� t- "O Brasil já não é um pupilo, já �lão é um escravo, não.� o país tXPiOulU no cen ro
dos amoncus e dos cananeus, expostos as lanças do primerro invasor; Jj Dfazemos .hoje um gra.nde vulto no meio das nações da Europa: deve- Oe uOW8
mos ser considerados como um povu na sociedade das nações, possuín- 'Roma, 16 (U. P.) - Violenta
do todos os recursos que formam e engrandecem os impérios". explosão foi ouvida esta noite nas

Foi esta a proclamação que Jez brotar do coração brasileiro de Pe- proximidades do' centro de Roma
dro I a resposta. que fic-ou gravada nos páginas de nossa História: -

A policia informou desconhecer no

"Como é para bem de todos e felicidade geral da Nação. diga ao Povo momento. O sucedido e as suas cau-

que :fico", sas.
José Clemente Pereira foi um dos ma.is esforçados batalhadores de Posteriormenle inrformau-se que

nossa Independência, tendo sido companheir-o de ��onça.l.ves Ledo. seu-
um atentado a. bomba havia f'ra

do perseguido por José Bouí.tácío. Éra Consebheiro do Estado e elo Im- cassaelo essa noite, contra a sede
perador, grande dignatário da Rosa ,e do Cruzeiro e Comendador da Or- da Associação dos Guerrilheiros.
dsm de Cristo, membro cio Instituto Histór-ico.

. orientada pelos comunistas. Um dos
Faleceu no Rio de Janeiro a ,19 ele Março de 1854. guardas descobriu a bomba a, tem-
Saibam os bratileiros de hojo rememorar a vida de tão nobre ex-

po e a jogou no meio da rua, on

lrangeiro, trabalhando, persistentemente, para que o Brasil continue de' ela explodi L1, não causando da-
2. ser uma Nação livre e respeitada pelas demais. nos pessoais.

.André Nilo I'adasco,

Ca.fé Otto traduz qualidade!
II Peça-a 00 seu fornecsdar.

ção oela,1 atarlnense :
..

�
..

Assembléia Geral Ordinaria Ordem dos Advoga
z» CONVOCAÇÃO dos do BrasilFicam convocados todos os snrs. delegados das socie- ,

dades filiadas .pere comparecerem. quinta_-feira, dia 19 do SECÇÃO DE SANTA CATARINA
Levo ao conhecimento dos inte

corrente, às 20 horas na séde da Caixa de Esmolas (predio
. ressados que por proposta do Con-do Albergue Noturno), afim de ser tratada a segu1nte

selho, a Assembléia Geral da Ordemordem do dia:
a) Eleição da

.

diretoria para o biénio de 1948-1950. dos Advogados d:o Brasil; Secção
•

b) A
- d relataria e contas apresentadas pela deste Estado, em sua ultima reu-

provaçao o

nião, alterou para Cr$ 100,00 (CemDiretoria prov isoiie,
cruzeiros) a anuidade devida à OrA assembléia se constituirá com qualquer numero

tratar-se de 2a• convocação. dem, tendo ficado outrossim deter-
por

de 1948. minado que a citada contribuiçãoFlorianópolis, 7 de Fevereiro
deverá ser paga à Tesouraria, até

31 de Março de cada ano, sob 'as

penas regulamentares.
Clarno G. Galletti, 10 Secretário.

A DIRETORIA

�- -,---_.__ .' _.-----------_._---

Incendiou ..se O vagão de feras-
URUGUAINA 16 (A. N.) - Enormes prejuizos sofreu o "Ul'an

Circo Sud Africa'no" em sua chegada á Uruguaina. No trajeto entre
as 'estações Tigre' ,e' Alegrete, em viagem, para esta cidaele o "Gran
Circo Sud Af'r'ioano " teve um dos vagões atingidos pelas fagulhas ela
máquina que puxava 'a. composição carregando a companhia. As fa
gulhas atingiram o segundo vagão, que transportava numerosas fo
ras de alto valor, tendo morrido carbonizados cinco leões, quatro vi
cunhas, dois tigres africanos e outros animais. Os danos mater iaís
são avaliados em quinhentos mil cruzeiros. Ao contrário 'CIo que foi
noticiado. Todas a.s demais féras, bem assim como o pessoal do eirc«
chegaram normalmente.

Em vista dos prejuizos materiais e do abatimento moral, ü

Gran Circo Sud Africano ", suspendeu seu programa de representa
ções nesta cidade, em transito para Buenos Aires.

... ; , .

l

I.

ROXY hoje ás 7,30 horas
Ultima ExibiçãQ,

Humphrey Bogart - Lizabeth
Scoot

CONFISSÃO
No programa: Noticias da semana

- Nacional - Atualidades Warner
Pathé - Jornal

Preços: Cr$ 4;00 e 3,00 .

Censura até 14 anos.

••••••••••
-

•••• o_o •••••••••••••••••

RITZ amanhã ás 5 e 7,30 horas
UMA NOITE ·TENEBROSA

RITZ quinta-feira
PATINS DE PRATA

RITZ domingo
O EIRATA DOS SETE MARES

1P

ODEON - Hoje ás 7,30 horas
Á Pedido ..

última exibição
O filme Nacional n? 1:

OSCARITO
Mário BRASINI
Valda LACERDA e

Mary GONÇALVES - em:

FANTASMA POR ACASO

Vende-se
Uma casa a Rua Crispim

'Mira, 31.
Tratar na mesma.

�va'��"».�

ARNOLDO SUAREiZ CUNEO
Cliniea Odontolosría

_ NOTURNA
Das i8 ás 22 horas, com hora

mareada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

PASTA DENTAL
ROBINSON

Pr édio para comercio
Vendo um na Rua Co-nselhei

ro Msf a.
Escritório Imobiliario

plves-Rua Deodoro, 35.
A. L

,(# )'

O
•
e
•
fi
e
., tal - Nac. Imp. Filmes.

.,
2) - Fax Airplan News 30 x 8 -

i Atualidades.

�!\iI1 Plleços:
� Cr$ 4,90 - 3,00 e 2,00.

"Imp. 14 anos".
IMPERIAL

com:

Silvio CALDAS e Ciro MONTEI
RO.

No Programa:
1) - Caprichos do Reino Vege-

'W
�
& Fechado para Pintura e Reformas
V Técnicas
" TEATRO A. DE CARVALHO

6U Feira - Dia 20 ...

O Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00.
mensais.

CambS8, GrsvatllllJ, Pii:am�1il.
Meiae dali melborell.,)!,pelol "me
nores preço. .6·DII 'CASA �MIS
CELANEA - RuaC. Mdra.

A nossa Capíta! vai ser dota
da de mais um flstabeleciment�
de ens:i,}lO e este será o "Colé-<
g'io Ba�·iga-Verde".
••••••••••••••••• ., •• a _ •••

,
•• ti

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Profissional Competente

VOC2 PRECISA COLABORAI.
Da Campanha Pró Real,
beledmellto da SaMe d.
L;izaro.

-

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

o Crédito Mut,�() Predial, ofer<t
ce aOIl .eUB associado. o rnelho-ec
nlono, no melhor .orteio. por Cr$
5,00 metl.ais.

.

'si ·éÓNSiÉaÜIRÉS·······
�

Que um fRxu amigo ou conhe
oido analfabeto frequentYJ um OUT'

:;0 noturno para aprender a ler 8

!l escrever, prestarás( um grande:
serviço á tua Pátria. Catedral Me-<
tropolitana ou O:,upo' Esc-olarr Sãa
José.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D:R. MARIO WENDHAUSBN
CHnica médica de adultos

e crianças
Ccnsultório - Trajano, 29

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

Residência:
F'eltpe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI.A. SANTAEI.LA
\ll�oo pela Facúldade NiI-

de Mefi1clna <la U!Qj"fersld&
" BraIl1l). Médico por coneue

Serviço Nlfuional de Dog..
,

'tais. 'Ex interno dia Santa
M1Ier1córdla, '0 HÓap11a1

do Rio'rul Capital r..
dera!

�� ImDI� - DOIll'fOAJI
lOIBlf08U

._ 8ouultólri<Y- EdWcl0 AmtiiIe
m!1l'O

,__ I'eMpe Scbm1dt. Corurultaa
:ou 16 'I 18 hormi -

Rasid�n(lia :

LIl1'g'o Benj.amin Conetant n, 6
,----------------------

_. POLYDORO S. THIAGO
.

� 40 Hospital de Oazldadril

de FlorianópoliS
.lt.&:lsi;ente da Matern1dBlle

�A MmOICA - DISTUlJl.
'1IlIlOiI DA GESTAÇAO B DO

PARTO

,� 4QiI ôrgãos lnternoe, _
�nte do coração

��s da tiro�.le
_
e ãem.e.l8

, gI!ndulas Internas

,;�IA - �LECWIitOCAm.
�.!lI&.IJi'U. - ME!11AJiOLlSMO

BASAL

18 horss

� Chamados !lo Qua:lflUI!'lr
�1nOft..t Wi:Ilua176 durante a nolt1!t.

_�TOruO: Rua Vitor Meu-.

les, 111. Pane 70lL

�0Lt.: Aven1da Trom·

pow�ll:1. 62. Fone 7M

;f iii. li. S. CAVhLCAlm
f� exclustm!mente de cdU1Çllm

nu hMIml: 1 Mm"mb,-'l, 11·
Telefone H, 7M

'T!"-lnaportetil r gul H'e" da cQrg.os Cio .po r ro ':'U:l

s10 fR.ANVISVO DO SUL para NOVA iORK
Informações com 08 Agente.

F !orisD6:r olís Carlos Hoepcke S/A - OI - Telefone 1.212 ( End. teleg, -

,

ESQ Pran cisco (C SüJ - Cerlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

Reinisch
/'

_ • ...,.. ........._.� ._� _..._ �._ ...._ ___.,....-.__"f _

Jerusalem, (U_ P,) - O quar- ladas as circunstancias da morte
te irão judaico d€ Rehavia e a par- dos' judeus, A Policia anuncia ain
te comercial da praça do Sião em da que 5 arabes foram rnortos e

Jerusalem, foram isolados. Há na outros 12 feridos, ontem à noite,
cidade uma tensão crescente, de- quando a Hagana efetuou um' vío
pois da morte violenta, ontem' à lento, ataque à localidade árabe de
noite, de 4 judeus. A Policia anun- Abu Kebír. A Hagana diz também
ciou que os corpos dos judeus fo- que os arabes fizeram uma sortida
ram encontrados perto do portão semelhante contra a aldeia arabe
de Santo Estevão, na parte velha de Yazur. Tres membros da Hagana
da cidade, depois que foram apri- foram mortos e outros 20 ficaram I
sionados pelos soldados ingleses 4 feridos, quando foí encontrada iiiilllllll IiiIIIB"III,IIl... I iíi
judeus, dentro de um pesumivel forte oposição 'entre os defensores
pôsto de tiroteio. Depois de breve arabes. Desde que foi deçídida a

interrogatório os judeus foram pos-' repartição da Palestina, o número
tos em liberdade. Não foram reve- de vitimas sobe a 1.161.

iI,�1" 8AVAo! LACElDA
'��:iII "'"'�� de OlllGt
'-. 0a'l1doe. Nll1'llD - GU......

• Fr"Ol'igéio do lente. de
Qontato,

Reiniciou QUO clinico
Con.u\torio: Falipe Schmidt 8

Da. 10 ã. la h•• e das
14 'à� 18 hora.!iI

TELEFONE 1418

I
i
i

I
1

Novos dislurbios em Jerusalem ALVARO MILLEJIi
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

'JONTADOR
Causa. Civei. e Comerciais,

.

Contrato.. Distrato.. etc,

ServiÇOtl d� Contabilidade·
em geral.

Caixa Po.tal. 105'
F!orian6polis - S. Catarina

PASTA DENTAL
ROBINSON

TINTURAL\RIA CRUZEIRO
:ífi radentes 44

LAVA e ,TINGE ROUPAS
Reforma chopoo»

Profissional competente - Serviço reptdo e garJlitido.

BO NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,000,00 renda
certa de 10,/. ao ano' com recebimento de furos mensais.

Irdormeções nesta redação.
----------------.----�-----------------------------------

FARMACiA ESPERANÇA
do F&rma()êwtioo NILO LAU§

Boje III l\u!umhJí eori a .1m prd�riP.it!l
[h·>Il>j1st.1iI bd!llàtrul él �i'tn"ff�iruJ .- Hom!l!�p�\1ii1ilG!l - p(lriili.�

mm;!!; - Ãrtl�efJ iii. bO'�ha.
Gm.1'�at." a aata obMrTbda !IUiI rtsee!tún. ImHIe&

Desde CR$ 300,00 a CR$
metro quadrado

Consulte-aos sem compromisso

4 cura da eDil/leia
Washington, (U. P,) - Dois

professores da .Universidade de
Nagoya acabam de declarar que
são capazes de curar a calvicie me

diante a injeção de vitamina B no

pericraneo, pois cerca de vinte ho
mens calvos que .se prestaram co

mo "cobaias" para as suas experi
ências recuperaram o cabelo, Se,
gundo o jornal "Asahí", o cresci
mento do cabelo de tais pacientes
foi de maneira luxuriante, Os ref'e
ridos professores declararam crer

na teoria de Que a calvície não é
hereditária, mas devida principal
mente á má nutrição �a epiderme,
fadiga mental e execessivo traba
lho físico, Destarte, estimulando o

couro cabeludo com injeções de vi
tamina B e outros medicamentos,
asseveram os mesmos professores
que o cabelo volta a crescer den
tro de um mês e ao cabo de três
meses o cabelo' terá tomado' tôda
a cabeça,

M8qul�a de e'screver
c omproa-se uma portatil,
Tratar nesta redação.

S/A

a
500,0'0 o

-

.

Rua João Pinto, 44
I

---------------------

TEUS FILHOS
aplaudirão tell lesto,

quudo souberem que cola·
boraste pró ReltabelecimeJlu
to dm Sande do �••

M_uitas felicidades pelo nascimen
to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhor

presente. para o seu "PIMPOLHO"·
é urna caderneta do CRÉDITO, ,

MUTUO PREDIAL.

Atende dia: e noite
Brevemente iniciará -serviço' especto llandc com

.

moderno ;maquinaria
Rua Feli.pe Schmidt 60. - TeleÍone 1577

!

1
----------,--,----_ .. -------- .. --_ .. ---- .. _---------- .. -- ......_-----------------........ _ .... _ .... -- .. -- .. _ .. _-- .... --,--, .. , .. _---- .. -- _ .. ------------------_ .. --_ .. _----------

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL'
Avisa aos seus �rM4iores de titulos já integralisados ou sorteados

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se

�o escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto),

Ad me

Fo.briccmta G diSttribuidorM do,fj afamadae:con
Íooçõ.s -DISTINTA" «; RIVETi'�Po••u.,u:n:lfgl'an.;
d. ao:rtlmentoc .;de oClsemiral t .rillcado.:- \brin.
bon.· a bal'otol. alqodõess 'mo.ftDS «'t-cn'lamanto.

.

'. pal'a alfaiat_ií ,queÜreceb.� dil'.tament. da.
e", CAPIT-I'r..· �Qmo a_ t�t�abt. dOIl ;Snrs�:\i.Com.l'l:Zl;G�tel1'·'do JDtel'�OIV.Dol,eantldo·d. lh.'i-fozol'em �Jmo

.f.tuoi'cm IJllOD compl'=�' MaTRIZ 10m FlorhaD6poUail �� ,FILIAIS om'-..Blu.l11anau • Laje••

f

malho"..
.

fdbricCIII: .1\ Coa0
lvl.ta cu,tteri da

_I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Visitando o vizinho
Srs, Governadores

Dutra recebeu

Estado do Paraná,
de São

em companhia de I auxiliares diretos" e

Paule, Santa Catarina 'e Goiôz, o Presidente Gaspar.'
calorosas demonstrações. de confiança e de apoio, partidas

de todos os setores da opinião pública,

dos: (

GUILHERME TAL

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

atou o destruidor de· sua ·felicidade
P. Alegre, 16 (A. N.) - ÁS prí- Iracema. roupa tendo a projelil lhe perí'u>

meiras horas do dia 7 do corrente Entretanto, O cansaço, os traba- rado o torax. dando-lhe morte ins-'

ocorreu na cidade ele Passo Funde lhos. as faltas e privações transf'or- tantanea,

um crime de morte praticado por' maram completamente os planos Quando a policia compareceu>

uma molher, que assim procedeu dos amantes, sentindo Iracema. que ao local, na pessoa do dr. Pacheco:

para vingar-se do autor de sua des- o mau passo que dera fora unica- de Andrade, delegado de Passo-

graça. mente por culpa de seu cornpa- Fundo. o caso surgiu como sendo

Segundo dados que dali nos 1'0- mheiro, que já não mais lhe dispen- suícídío, o que mais tarde f'icous

ram enviados, a principal preta- ,sava os cariruhos dos primeiros desfeito, em vista da confissão de

gonista do fato chama-se Iracema instantes. Iracema, que afirmou: matei pa

da Silva, de 36 anos de idade. que Nestas condições, na madrugada ra vingar-me do autor da minha in

vivia em "Três Pinheiros", no mu- do dia 7 do corrente, ao procurar felicidade, da minha desgraça!
nioipio de Lagôa 'Vermelha. em pelos afetos de sua amiga, Gorner- O inquér-ito policial sobre o no

companhia de seu marido e cinco cindo foi recebido com um tiro de micidio já foi enviado a juizo, a-

filhos men-ores. revolvel- disparado quase a queimo chando-se presa a aousadda,

florlaftópOn�� 17 �e Fevereiro de '948
-------------

2- Centenario da Coluuizacão 4voriana
Patrocinadas pelo Govêrno e pela Assembléia Léais1ativa do Estado

de Santa Catarina e pela Prefeitura MUn'icipa1 de Florianópolis
PROGRAMA DAS COMEMORAÇõES

Primeira parte
20 de fevereiro de 194.8, que corresponde ao dia da noticia oficial

da chegada, há duzendos anos, à então vila do Destêrro, dos prime-iros
colonos açorianos: às 9 noras - lançamento da pedra fundamental
do monumento comemorativo, sendo orador o sr. Dr. Oswaldo Rodri

gues Cabral; às 20 horas - concerto da Sociedade de Cultura Musi-

cal, no Teatro Álvaro de Carvalho. .

21. de fevereiro, às 20 horas: conferência relativa ao evento co

memorado, pelo sr. Dr. Antônio Nunes Varela, no salão de festas do
Clube Doze de Agôsto.

.

22 de fevereiro, às 20 horas: Te Deum, na Catedral Meí.ropoli
tana, com oração gratulatória do exmo. e revmo, sr. Dom Joaquim
Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano.

Segunda parle
Em outubro rA 194.8: Congresso de História, para o qual serão

convidados estudiosos do Brasil e de Portugal, conforme programa
que está sendo elaborado.

.

Churrasco da
saqdilde

A chuva diluviana que alargou da Secretaria da Segurança Públi->

ilha na tarde de sábado ocasionou �ca, que trouxe o corpo ao necroté

um trágico' acidente no Sertão da rio daquela repartição policial.
Trindade. Foi vítima da dolorosa Feito o exame cadavérico ·foi;'

ocorrência uma moça de 23 anos constatada roptura na parte poste--

Dep" Nones Varela de nome Firmiana .Jovina de
-

Je- rior do craneo ·e morte por afoga-
sus, orfã de pai e de profissão la- mento.

Decorreu ontem a data natalícia vadeira.
/

I O enterro da infeliz vítima da"

do deputado Nunes Varela, seguro Vivia ela em companhia da mãe fatalidade realizou-se domingo à5'._
líder da maioria na Assembléia Le- - uma anciã de 70 anos, d.o que tarde, no Cemitério da Trindade.

gislativa do Estado e uma das mais era arrimo. 1----------------
vigorosas expressões .a inteligêncial' Alarmada com a chu.va torrencial'O Brasil e
moça de Santa Catarina. I e com o volume dágua do rio, saiu!

, ..-

Sua atuação pública tem sido das' apressada para colher a roupa que'a aVlaçao
mais destacadas, grangeando-lhe! estava junto do mesmo, afim de

W
.

'

.

t ti d it f d' ashington, 16 (V. P.) � VIm

pOdr IS o, a es una el o apreço e, eVIl ar.
osse "mesma cFar�e?a. a i artigo publicado n� revista AiJl-

to 'OS quantos o con .iecem.

I
pe a Impetuosa corrente. OI ínte-I

Aff'
. I' • •

. ,. I'
I arr dIS: Ate o aparecimento 'dO";

ASSOCIando-nos as Justas horne- IZ, entretanto; nessa sua tarefa,._ .

.

. _. aVIa0 a unidade continental tinha'.
nagens que ontem foram prestad.as i pOIS, ao que se supoe, ter ia escor-

uma base apenas na teoria".
ao ilustre político, enviamos-lhe o regado e tombado dentro da ca-

O .artigo é escrito por Adolfo Gui-·
nosso efetuoso abraço com votos de. choeira.

constante felicldades.. Passada a chuva e como ela não
do Lavalle, redator da secção es--

regressasse, os da' família ficaram panhola da revista "Kyways". De-»

, pois de comentar o progresso de:
preocupados e sairam a sua pro- . _ .

1, d f f b 1 aviaçao na argentina nos últimos
cura. o os os es orços oram a -

.". _ ,

.:. dA' dit
-

f'
anos, dIZ: A parxao pela aeronau-»

ua os. In I osa moça nao OI en-: .

t d d· f" d
i tíca, no Brasil, data do século de--

con ra a, causan o o aro gran .e· . . .

.

t
.

_ (
ZOltO e dos prrmerros trabalhos do"

cons ernaçao. _

D
.

f
. . .

rl Padre, Bartolomeu Gusmão em,
ormngo oram relillc.la a as per- _ .

. .

bai d f' 1
1709. Consciente que seu destino-

qUlzas, no a alXO, sen o lna Inen- ,. ,"
•

t t d t desta ligado a aviação, o Brasil está-
e. o corpo encon ra o per o a .

.

t do Yi d h'
fazendo realmente grande 'esforco"

pon e o rro, para on e avra sido .
-

carregado pelas águas.
para acompanhar. o ritmo ao prD--

gresso da aeronáutica no mundo
Tomadas as necessarras provi- inteiro.

dências foi ao local a Ambulância

Morte fragica de uma
I

moca
Apareceu-lhe, um dia, Gorner-

cindo Nédi, conquistando-a e fazen

do-a abandonar o lar, saindo ambos

a perambular pelos municípios vi

zinhos, chegando- á cidade de Pas

so Fundo, há um mês. onde se hos

pedaram na casa de uma tia ele

o 'Secretáríe da Segurança Publica
no Quartel do 14 B, C,

Esteve ôntem pela manhã. ers Nessa ocasião aquela autoridade
visita ao 14° B. C, o Exmo. Sr. Dr. foi saudado _pelo Comando que dis
Othon da Gama Lobo d'Eça, Secre- 'se interpretar 'O pensamento de seus

tário da Segurança Pública, acom- oficiais.

panhado de seu Assistente Militar, Em ligeiras palavras de afeto e

Cap. Duarte Pedra Piras. i\.quela reconhecimento o Exmo. Sr. Dr.

autoridade foi recebida no portão Othon d'Eça, agradeceu a cortezia

principal, pelo Sr. Major Cornélio daquela recepção, saudando o Sr.
de Castro Pinto, Comandante da- Major Cornélío de Castro Pinto e

quela Corporação e Cap. Inácio demais oficiais alí presentes, como
Brasil Borba, sub-comandante da. guardas do patrimonio civico do

quela unidade. Brasil e da República.
No gabinete daquele Comando Depois de rápida palestra, reti-

mantiveram amistosa. conversação rou-se o' Dr. Secretário da Segu
e em seguida procedeu-se a

ceri-, rança Plública, tendo sido acom

�ônia de apresentação da oficia, panhado até o saguão pelo Sr. Co-

Iidade, I mandante e oficialidade.

COIHHA CaSPA,
QMUA DOS CA·

I

Brutalidade de
ROBINSON

um chaufeur
Teatro do Estudante Pôrto Alegre, 16 (A. N.) - Um\<

chaufer de praça, por ullposa im-

prudência, foi esbarrar fortemente"
contra um cidadão que, parado no'

me.io fi'O da calçada, apreciava. um·
baile na Rua Voluntários da Patria."

nião da Diretoria e dos seus asso- Censurado pela vitima, o chauf'er•.
ciados, às 19 Iroras de amanhã, ·na revel�ndo seus maus- institut(i;ls, al�
séde do Democrata Clube, gentil- vejou-o com um certeiro tiro de--

tme?te cedida pela sua digna Dire- revolver no peito, fugindo em segui-
orla. d O f 'd t
E d

. a. erI o encon ra-se em estado..
'spera-se que to os os compo- :grave..

\

nentes do T'eatro do Estudante 'es-

tejam presentes, numa bela de-S" p-monstração de sua dedicação aos. era em ftrlS
objetivos sociais. Lake Success. 16 (D. P.) - Pa�
Na mesma reuniã'O s�rá marcada ris é a cidade da Europa que ofe

uma outra de. todos os estudantes I rece mais facilidades materiais e'

que se dediquem ou queiram se financeiras para ser sede da pró
dedicar ao teatJ;:o, à música, à de-I xima sessão da ass'embléia geraD'
clamação e aos bailados, para lillla da ONU. Embora desejando dar ele'
série de 'espetáculos elegantes que: pré\prio conclusão taxativa em seu

constituirão uma nova etapa de longo relatório da sna recente via--

altas recreções sociais. gem às capitais européias e que
acaba de apresentar à Comissão de'

.............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . nove menlbros encarregada de
aconselhar a escolha da cidade em'

Afim de organizar o programa de
suas futuras atividades artisticas e

tomar outras deliberações, o Tea

tro do Estudante realizará uma reu-

Finalmente, no próximo domin

go, dia 22, os ex-alunos do Ginásio
Catarínense vão reunir-se no se

gundo Churrasco da Saudade, esfu
siante encontro na chácara do Co-

Visita au Quartel' da Policia' Militar
Esteve

.

em visita a Polícia Militar o Exmo Sr. Dr. Secretár-io
da Segurança Pública acompanhado do seu Assistente Militar, Cap,
Duarte Pedra Pires.

Foi esta autoridade recebida no portão principal pelo Sr. Comau
danLe Geral, CeI. Cantídio Quintino Régis e oficialidade.

P�rcDl"eu. todas .;as clependências daquela Corporação, retirando�
se dalI bem ImpressIOna.do por Ludo quanto lhe foi passiveI apreciar.

légio entre muitas gerações de ex

condiscipulos, para recordar casos,
.

I

reviver o mais alegre tempo da

nossa vida.

PASTA DENTAL

--_······_····r·_·······__ ··_···_······················ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _

É grande a animação para o se

gundo Churrasco, ao qual nem hão
de faltar os "vovôs" das mais ve

lhas turmas. Os rebôlos têm traba
lhado sem d.escanço, afiando dentes
e línguas, o apetite e a parolice.
Listas de adesão se encontram

nas redações dos jornais djários,
na Livraria Moderna, no Salã'o Pro
gresso e em mãos do Rev. Padre
Alvino Braun e vários ex.-alnnos.

C�ria 'Metropolitana
Em VIrtude de fa·cul?ades aposLolicas, concedidas pela Santa Sé a

todos os bISPOS dn BraSIl, esta Curia faz publico que, visto perdura
rem os ef,el.tos d� 15uerra, todos os fieis da Arquidiocese estão dispen ..

sados ada leI do J�Jum e da abstinen�ia, no corrente ano, salvo (além
?-a IV f.elra de CInzas) pa S�xl,!--FeIra Santa, sendo, eontudo, e por
ISSO mesmo, ex�rtados a maIS mLensa piedade, compensando !1 d i's
pensa com oraçao, obras de. carIda'de espiritual e material, esmola�
volunLarr.as para o culto dIVIllO, educação cristã enfim me'l'eCimellb
.para o ceu.

"L

Florianópolis, 14 ele Fév,ereiro de 1948.
Cônego Frederico Hobold, Chanceler do Areebispad.o

Homenagem ii um
pintor catarinense
o Instituto Histórico e Geográ

fico de Santa Catarina r�alízará,
qia 19, às 20 horas, uma reunião
publíC'll em homenagem do saud.oso
pintor catarinense Eduardo Dias.
Pr'Onunciará interessante e ilus

trada palestra sôbI"e a obra do sau

doso mestl'e do pincel, na data de
seu nascimento, o sr. Tte. Ildefonso
Juvenal.
A cerimônia será na séde daque

la institÜição,. à Rua Tenente Sil
veira (. an,tigo Germania). .

Agrad.ec·emos o gentil convite
com que fomos distinguidos.

�cordo agro-pe,cuario
. FOI lassma�o no �abinete do ministro da Agricultura um aditivo

ao termo de ac?rdo eXIstente ,entre o Ministério e o govêrr'I.o do Estad)
de Sant� Catarma par� realização, em comum, dos serviços de fomeI;"
to e dei,esa da produçao vegetal e animal.

, C.onforme, esse adiLivo, a Vni�o elevou sua quota a 3 milhões de
CIUZeIrOS e o Est:;tdo a um ll1'llhao, e quinhentos mil eruzeiros ann-
aIS, para os aludIdos servicos. . .

Assinaram o doc�lmentó o ministro Daniel de Carvalho é o Sr
Leobe_rto Leal, seeI'etano da Agricultura de Santa Catal'i a <D';
A NoIte).

n. �
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Se ricos quereis ficar
De modo faeil e legJ;i}
Fazei hoje uma inseriç.ão
No Credito Mutuo Predial

que reunir-se-á a assembléia geral
da: ONU.· O sr. Trigve Lic fornecé-'
informações imparciais.

DO
A chuva, ontem, foi pouca.
Tal e qual as explorações do Diário. Se o órgão paraI'

com as explorações, as ehuvas cessarão, assim como, cei'sa

da a causa, cessam os efeitos. Afinal, esse castigo bíblico di'>
a gâ dois ó, Todo o dia, terá que ser resgatado pela penitên
cia. No caso, a paga, é o silêncio dos amigos ele Joaquim
Bentinho.
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