
«Havemos de encontrar a estrada da concordia e da cooperação, pondo
o as forcas destrutivas, a inlolerancia e a obsessão inveRti-
I do facciosis (Da discurso do General Dutra, em Curitiba)

FlorIanópolis _, Qua rta-Ielre I 18 �e fevereiro de' 1948 H. 10-.18-9

tema para meditacões
Aos cerebros desnutridos de certos fraseadores levianos. o acordo

inter-partidário não teria imposto obrigações à oposição, Ela conti
nuaria a ser o que' foi até agora: um modêlo de intransigência, sem

pre disposta a gritar contra as iniciativas oficiais, bôas ou ótimas.
Esses rabiscadores sem estilo c sem direção, de sua parte, ainda não
quiseram considerar que ElS entendimentos concluídos na Capital ela
R\P��lica, reclamam comprensão, serenidade, justiça, espírito de sa

Cl'lfICIO, esforço e. trabalho, em substituição à irresponsabilidade, ii.
acerhidade, ·à pressa do julgamento, 11 comodidade, ao empenho ohstru
cionista que a se acostumaram, nestes últimos anos.

Que lhes inspire o pensamento e lhes aclare as ideas a vontade
do Presidente Dutra:

'

"Havemos de encontrar i). estrada da concórdia e da cooperação,
pondo ao largo • as forças destrutivas, a intolerância e a oboessão in
vencível do facciosismo".

,Essa adv�tência, por evídênte, não traz a direção das forças
eleítorais e políticas que, em 2 de dezembrn elegeram o candidato
pessed ista,

E ,as esperanças que nela contêm devem de ser meditadas pelos
garatujadores do orgão udenísta.

Um

mentos entre o Brasil e a Inglater
ra.
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Impõe-se conciliar para governar
governar para. conciliar Novos al,aques arabes

I t d d' d Eh I d N
- .

d C -fb JERUS:'\LEM 17 (U P) - O governo anunciou que pelo menos

�U�����, 170(A.I��Drl�? o �uidadeedoesent!ent�f!l��r'��!r!s!�II�ali�d�s�elo UB�!J. ,�I ���que�l����;�e�' :��l��:���a.�fi�t�d�sOI?tO��;�;�� �ft�� ����a,ogt���
seguinte o discurso pronunciado on- nossa gente, contr íouu-am em todos! história da monarquia situa-lhe mumcado �ÍlCIal dI� que 31 arabes foram mortos e 2 ficaram feridos.
tem, nesta capital, pelo Presídente os campos em que exprime-se a

I'
em verdade, a fase da marcha para O, ataque 101 repehel� pelos colonos israelistas com a perda de uma

dR'hli I E
'

G 'T
-

E denci d VIda, alem de um ferido. Os judeus apresentam como baixas elos aru-
. a·. epu ica, genera UrICO aspar nossa C�VI izaçao. vosso u-aoalno o apogeu com. ascen encI� na VI a

be,s, 57 mortos .e dezenas ,de f'eridos: um judeu rnorto e outro 1'e1'j'(10.Dutra:. . multiplícande a produção, aormcc- politica do pais de Honorín Herrne- D
v " "

"Senhor Goverrradot-; brasileiros os mercados de dentro do pais .e to Carneiro Leão - o grande pa-
isse o gov�rno que o pr imerr-o' ataque teve inicio ás 3 e 45 minutos.

do Estado de Paraná; Venno. vísí- atraindo os í'i lhos ele outros Esta- trono do senado do Irnperio. da ele-
sendo rep�IIdo antes que alcançasse os arredores de colónia, mas o

tar, mais uma vez, a terra .e a gente elos _ tuelo faz do Paraná cada vez vação á dignidade provincial da segundo, as 6 hora.s, penetrou na colonia antes de ser repelido. Mais
{lo Paraná, a tírn ele acompanhar o mais e sempre parte exencíal na anuga Quinta Comarca de 8..Paulo tarde.as tropas hritanicas dispersaram os árabes mas não se sabe se

seu progresso, como homem de gü- comunhão brasilei-ra. A energf a e o espir ito do marquês os. hri tanícos causar�m baixas. A colonia foi fundada em 1937, const.i
vemo. e, como brasíteiro. retempe- Brasileirns do Paraná: nasceste, do Paraná comandaram uma das

tmnelo .Iugar de treinamento para grupos que funelaram outras colo-
nas ortodoxas semelhantes.

ram aos nossos maiores, oriundos do como pr-ovincía ao começar o épocas mais fecundas da vida' na-

capacidade de seus Ii lhos. Revivem tronscurso da segundo metade do cional. Então como hoje, a nação

pe repetem-se, cada dia, entre vós' to- seculo dezenove, Era o começo dos cansara-se ern lutas que a desegre- t···, d.dás aquelas virtudes que permít.i- tempos novos quando principiava a gavam e não lhe permiliam enfren- ara ex In9'ulr o Incen' 10ram aos nossos maiores, orundos de ascenção á nacionalidade. O Barão tal' seus problemas fundamentais.

planalto de Pí ratinmga, espraiar-se do Rio Branco teve ocasião de pro- Hoje, como naquela época, preci- CAIR?: 17 (U. �.) --:- "Trumann incendiou a Palestina! Somente
avé aos campos do Rio Granue, pene- clama-la como ele sua autor-idade sarnes de paz nos espír-itos a fim ',e�e, saberá extinguir o incendio, obtendo a anulação da divisão da
trando em terretorio ínviolavel, pe- quanoo afirmou 'que "é ele iMO. .e, de que voltando para o trabalho l-e� ra Santa e deixando qus os arab�s vivam independentes no msmo
10.s 'cursos dos grandes rio-s, em de- mais precisamente a partir do mi- ao Brasil possa-se abrir um per io- PII�alSlle- declarou Hondi el Bachachí Pachá ministro do Exterior do
manda para o Oeste, nistéri o do Paraná, que datam elo de desenvolvimento como o que

d qL" numa reunião ontem aqui realizad�, pelo Comité Pol ítrco
Vossa obra - de paranaenses e verdadeiramente, os grandes pro- foi propiciado pela "politica de alga Arabe.

brasileiros, de .nomens nascidos em conciliação" instalada, e realizada ;;;-----;;;:.--;;------::-::------ ....._

nossa terra e de outros vindos de .. 1t d pelo Marquês do Paraná. Naqu-ela'O sr Barbos L·
,

..

(MOS os quadrantes do globo ""SSUDIOS e época, graças �o patriotosmo .dOSj a lia DO governovossa obra tem a mesma estranha ' homens que dIl'J.gI�m os partí dos -.
vitalidade eJa mesma segurança ·de imporJabcia

'

polilicos ou neles .milila.vam, 1'0- Recife, 17 (A. N.) - De acÔrdo Lima Sobrinho Ar
.

b
.

q3el<cal1encia que, na vossa passa- J l'àm
_

despeFtadas as fo1'l}as da cons- com a Constitui ão estadual
.

. - ITmou o rIga-

gem sobel'ba. e caractenstlCas 01e- Niteroi; 17 (A. N.) -- O Gqver- t�uç�o, �om o de,�.envOlvimento 42 .Barbos
,ç

,

' o sr. delro que a. entr�da do aeroporto
recem os .pInh.eII'als. Pelos laçüs nadar do Estad.o do Rio ofereceu clvIllzaçao matel'lcil em no:;:;;;a. .l1á- .'

a _Llm� entregou a Assem- somente seria feIta por pessoas
sulis, mas profundo.s, que lig-am o um almoço ao Ministro da Fazenda, tria. Enlramos, depois de f850, bIela LegIslatIva d.o .Estado um en- munid.as de uma senha especial

h1homeI? á, ,paiSagem'te Plelo ,t!a'ba- no Palácio Ingá. Nessa oportunida- num P\ld'iOddO de franca adtiVição e ,.dope lacrado com a declãração Depois de grande elisciIssão o de�
o pIoneIro que es Imu a e lrma- -oficioso prosperr a e eZ:ll nossa VI a. econo· dw) seus benS. O envelope será aber- pt t d P I G . [.

'

na - reduzem-se todos a,queles 110- de, segundo o matutino mIca. No decemo que se abrIU, sur- to te '�entu .

1 a o �u o
.

uerra pIg.estou e

mens, de .div.ersas procedencia.s € "A Manhã", foram ventilados as- girwm e se aJirmaram as poderosas
.

t=� ra o sr. Barbosa LIma aflrmon que fIcaria dentro do re

temperamentos varias, ao denomi.- suntos de importancia para o país. empresas in�l1striais, bancos, cai· fo� .!lCllsaqo de pecu�ato. Caso con- cinto d.o aeroporto, a menos que
nadar comum de arralgada ibraSI- Adiànta que o sr. Correia Castro xas economIcas, compa,nhias ele trarIO, devolver-lhe-ao ao término o prendessem desrespeI'ta d

.

r d d I d d m
-

" d d d d •.

d'
. .

,n o-se.
I a .e, para o qua po em e eve : tratou do crédito aos lavrad.ores navegaçao a vapoI, SaCIe a 80S e

I'
(, seu qua Inemo, mtacto. assim a Constituição t· d'toelos e cada um, trazer a contri· seg'uro, estaleiros, tudo incremen. .

,. , a e sau ar o

buição ele suas aptidões e do seu atravez de cooperativas de produ- tando as alividades comerciais, o BOM HUMOR governador Barbosa Lima Sobri-
labor pe.culiar. Porque, brasileiros ção acentuando que a criação do surLo ind ustrial e a extraordinária

I
Recife 17 (A N) _ P . _

nho.

do Paraná - provincia de cri·ação Banco Rural abrirá novos caminhos expansão da cultura cai'eeira. -

,

' " 01' ocaSlao
-------------

_

mais recent� - vüs·sa _fidelidade á. r ri d economia nacio- , Hoje,. ig'ualmente, .

impõe-se o d� assmatura .da ata d� posse do
A� If1A"loD."!JI.Sgra,nde pátrIa comum e uma cons-

a p ospe a.e e fortaleCImento· do paIS para vencer SI. Barbosa LlllIa SO'bnnho, o sr. '::!J �u U
'" tante de toda sua vida. Para perp.e-: na!. os enlrav�s que, o fu�uro nos .r.eser-I Nilo .Pereira, secretário do gover- .-t::lllI I"ftn .::.sva e que nem ,,:emple n�s é dado no, dIsse em tom galhofeiro: U \UI

Indt·s·pensavel a for/ea prever ou locallzar. Por Isso,_.des-
- "A t .

. de a min.ha 1,08se, venho convo. . �ane a. c�m_ q�e V. Excla. Paris, 17 (u. P.) - Noticia-se
.

'." cando a nação a uma paz construo assmou e patrImomo do Estado". com interesse nos circulas diplo-
LAKE-SUCCESS, i2 (U. P,) - O relátorio- da Comissão encarrega· tiva, feita de respeito mutuo, de O sr. �arbosa guardou a caneta re- m.á,ticos franceses que a URSS no-

da de dar ex,ecução.· á elivisão politica da Palestina. em dois estados -c-' prese.I",'ação de di,g'nidad·e da ra.ça petindo a frase de L-<I'Z XIV." t f.

b I
U I ICOU aD govêrno de Roma de que

um. arabe e outro jud.eu - diz que "a não ser que haja forças mililu.- ras� clra para que lendo como
- "O E t d ,,'

res de efetivos e poelerio adequados á sua disposição, será .impossível pnvlleglOs de suas VIelas ou aqui I
s a o sou eu . mantem ainda sua posição primi-

á mesma Comissão manter a lei e a ordem na Terra Santa no momen- vi'Vcram ou éliqlli terem nasciâo .:_
INCIDENTE

tiva a respeito da sorte das anti-
to em que a ele for transferida a responsabilidade pela r·espeetiva toelos orgulham-se do quinllão de gas colon,ias italianas. O ponto de
I3.dministra\}ão, 'esforçq na recuperação ecOnomica Rectfe, 17 (A. N.) - O briga- .

t f
e no bem-estar do nosso povo. Uma deiro Alves Seco não perinítiu a

VlS a ���cez ?omo o .pont� de vis

elas conquistas que devemos' obje- entrada do .d.eputado federal P 1
ta sovlehco e favoravel a gestão

Uval', com o ambie'nl,e de tranquili· Guerra no aeroporto de Ib
au o

,por parte da Itália de antigas co-

dade que procuramos, será entre ura, pa- 1
A'

t A

ra receber o governador Barbosa
omas., ese que se ,ve assim mais

outras, a de uma legislação que uma vez refDrçada as vesperas da
permiLa o pais r,ealizar as sua.s es·

coJ,has,_.j.nequivocamente, sem sub· EO"end,·meo"os l'�união da confeI,ência especial a

(ondve nil 3a pág�
I .I realizar-se 'em Londres, logo que

Rio, 17 (A. N.) - A. Missão Eco- a comissão d inquérito atualmente
nômica Britanica avistar-se-á hoje na Africa ntregne os relatórios de
com o Ministro da Fazenda para seus trabalhos para decidil' defi-·
discutir os detalhes dos entendi- -nitivamente a questão.

e

Fabrica de' aalomoveis no Brasil

A/conferencia
de Bogotá
Rio, 17 (A, N.). - O/matutino

O d A
· oficioso "A Manhã" publica a se-

caso ii ntartlca I
guinte nota:' "Se?undo estam0S in-

.

"

, , _. ,

formados, o preSIdente Gaspar Du-
LONDREi?, .17 (D. P.) -:- ConfIrmou-se hOJe de manha, oflCIalmpn.. tra deverá encerrar a Conferência

�e, .no l"�:nISterJ.o do �xterlOr, que o qruzador de ba�alba britânica .
A •

O'
•

NIgérIa , de oIto mIl toneladas partIU do pôrto da cldaele de Cato
Economlca de Booota, que se rea-

"em rpta para territórios bri tanieos no oc·eano Antártico". lizará em março próximo naquela
O porta-voz do Ministério que deu' noticia aos jo·rnalista.3 reCUSfJU- capital sul-americana.

'

!Se a esclarecer com exatidão a missão do navio, Recorela-se qu� ..10-
mm,go o comando ela. esquadra brilânica do Atlantico sul anunciou que
o �Ig'éI'Ja serra retIrado daquele mar, mas os circulas diplomúticos re
laCIOnam o fato com o desembarque dos argentinos nas ilhas Falkland"
·OU Malvlllas.

,

SANTLI\.GO D,O CH!LE, 17 (U. P,) - O programa do presidente
Vldela na AntartICa,' nao sofr,erá a menor alteração foi o que
ontem se eleclarou.

Sab�-se que a esguaelra. chilena que condus o presidente Vülela
a?' estreIto �,e .M-agalhaes, deIXOU o porto de Gendegara, no Canal Sea
gl e, a despeIto do mau tempo, estando atualmente navegand(i) no ma l'

d.e DR�IKE a menos de 220 milhas cio porto de Soberano na ilba
:Gre·emwlch. '

RIO, 17 (A, N.1 � Informa-se de Petropolis, que um grupo de
capilalistas norte-americanos está interessado em montar ali lllTln

fabrica ele aulamoveis.
Para isso, s·egundo adeanLa a mesma fonte, esses capitalistas vão

adqUirir por 30 milhões de cruzeiros, a Fazenda Manga Larga pro
priedaele elo ST. Rocha Miranda.

Foi nessa faz·encla que o sr, Getulio Vargas teve 'um enconLrC)
com o sr. Plinio Salgado ·em 1937 e foi nela, tambem, que o sr, Amaral
P·eixoto, quando interventor FILlminense, ofereceu uma das mais famo
sas recepções á Condessa Liano, filba de j'I'Iussolini.

Mal entendido
A·teol d t

·

t
Guatemala, 17 (U. P.) - O mi

a o errorls a nistro do Exterior anunciou não

Tunis, 17 (H. P.) - Um aten- ser verdadeiro o boato sôbre o fe
tado terrorista ·foi cometido ontem chamento da frbnteira de Guate.,.
contra o auto da linha ferroviária mala c:om o México, acrescentando

Turus-Saleman, perto de EI Djem, que essa versão surgiu provavel
.na noite passada. A linha foi des- mente por causa ela aplicação das
truiela numa extensão de sessenta leis que regulam a importação de·
metros e a composição se descarri- gado suspeito de ser portador de

lou; tombando. Rajadas de armas febre aftosa. A informação oficial
automáticas vindas da margem ISU- diz ser possivel que essa medida

perior cairam contra os passagei- não tenha sido bem compreendida
ros, não fazendo, porém, nenhuma por parte de mil e poucos peregri
vítima. nos que, procedentes do México,

O atentado é atribuido a bando- queriam assistir às festi vidad.es re

leiros e salteador.es da região, ci)-jligiosas na cidade de AjuÚa, exata

nhecida com o nome de "Fallagha'\ I mente na fronteira.

Convencão
".

partidaria
Natal, 17 (A. N,) - Encontra-se

aqui o deputado Domingos Velas
co, que presidirá a convenção do
Partido Socialista Brasileiro, à
qual comparecerão todos os éUri-
gentes daquela agremiação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aviso aos Estudantes

de

raso

E:xgresso Brusquense
- re,3<l horas.
Rodoviâr-ía Sul Brasil

- 3 horas.

Nova Trento

Pôrto Alegre

Desde CR$ 300,00 a CR$
metro quadrado

Consulte- .10S

o

sem compromisso

Reinisch S/A
,

- Rua João Pinto, 44
REI � iSG

0111 tipo revolucionário de avião de transporte e frete, quadr i-mo

tor, DO qual a parte anele a carga é Lraneporlada pode ser separado do

avião e transformada num reboque, foi constr-u ido pela Miles }.. ircraft,
de Rcading, Ing'lal er ra. o avião pode tamibem voar sem a parle onde é

Curitiba

colocada a carga.
Pôrto

BRITISH l\'E\YS SElRVICE

Join:ville

Tubarão

QUINTA-FEIRA
Auto-Viação Catarinense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-ViaçAo Ca.tarinense

- 6' horas.

Auto-Viação Ca<1larinense
- 'S horas,
Auto-Víação Ca.tarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso Sã.o Cr ístovão - Laguna -

7 horas,
OU nas seguintes cidades: Errrprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2

I
.,

J' '11 P t U'- e 7 1/2 horas,
tajaí - OInVI e - or o !HaO \ Expresso Brusquense _ Brusque __

- Lajes - Laguna e Blumenau. 16 horas.
j f 15 ho

, .
• Auto-Viação Itajaí - na a_ - �

O serviço inclue pequenas VIagens ras,

em torno das cidades citadas. Rápido Sul Brasileiro - .Ioinvfle - às

5 e 14 horas, ,

Cartas' do próprio punho, si pos- Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - ás

sível acompanhando fotografia, para - 6 horas.

SEXTA-FEIRA

CX. Postal n", 5 - Florianópolis. Rodovíârta Sul Brasil -, Pônto Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação' Catarinense

I'
- 5 horas,
Auto-Viação Ca>tarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Cartarinense' - Lazuna
- 6,30 horas,

Expresso São -Cr-istovão - Laguna -

7 horae.
Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 ho-

ras,
,

Expresse Brusquense
16 horas,
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
SÁBAiDO
Cata-rinense - Curitiba

Curitiba

Joinvlle

Brusque -

Joln'Viíe' -

Auto-Vração
- 5 horas.
Rápido Sul lWasHeiTo

às 5 e Jf) horas.
- 6 horas.

Joinvile -:-

Estudantes em férias que dese- _ 7 horas.

jem viajar conhecendo todo o Es- Auto-Viaçâo Caltarlnense - Tubal'lio

tado poderão dbter os fundos n13-
- E6 horas.

São Clristovão _ Laguna _

cessaríos executando rseu tarefa.7 ��f::SSO
qne bem executada Ines peoporcio- Expresso- Brusquense - B>rusque ,-

á '00 l�, Jd d- 14 horas,
naI";_ ai a ajgum sa o em 1-

Auto-Vlaçã;<> Najaf _ :j;taja! _ 13 ho-
nheíro, ras.

Informações à :rua Visconde di! Expresso Brusquense - Nova Tremo

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das - Ei'�r�lór1:a _ Laguna _' 6 1/2
1'4 ás' 17. e 7 ln hOlmS.

s. ricos quere;' fioar
]!)e mede facil e legal
Fazei hoj� uma inscriçOO
No Credito Mutuo Predial

I
Df. (LARNO G.

GAtLETTI
ADVOGADO

Crime. cível
CODstitU�çõo de Sociedades

NATURABIZAÇÔES
Tí�I08 Declaratórios

El!Orit. - Pl'Q9G -15 d. No". 22.
l0. andar,
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ro"NE •• !468
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("Oam"l)OlOha pró-liwo'"

l � � XI • f:�endro)� ��

Viação aérea"::!8
SIOOUN'DA-FEIRA

Varig - lO,4() horas - Nofte.
Panalr - 9.00 horas - N�.
Real S. A. - ás 16 ooras - Norte.

Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Rerol S. A. - 11,30 horas - Sul.
!Pa.naiT - 9,5iO haras - Norte.

'I'EiRÇA-FEmA
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - l3,07 horas - Sul.

• Cruzeiro cio Sul 12.00 hoi><as
Norte.

QUARTA-FEmA
Cruzeir{) do Sul 11,00 horas _

Norte,
Real S. A. - ás 16 horas - N'Orte.

Varig - 12,30 horas - Sul.
Real S, A. - 11.30 horas - Sul.

QUIlN'IlA-FEIRA
pa,nair - 12,17 horllS - Sul.
Panair - 9,50 h,oras - Norte.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas. - Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas,

SElXT.A-ll'EI.RÃ
-

Varig - '11,40 horas - Norte,
.

Real S. A. - ás 16 hOraB - Norte.

Real S. A. - 7,,3D mrae - Iitul.
Cruzen-o do 9u1 - 7,2IJ bs. - Norte.
PanaJ,r - 1a,m b.an!e - 9aJ..

SA.BAiDO '

Cruzeiro do Sul - Norte - 13,5:5 horas.
Varlg - l�OO � - 8DL
PaiDaH' - 9,50 boras - Na!:tc.

�Gl\}
P"'.ma1!' - 13m horas - S1!l,
Ct"1l2lelro do Su!J - 11,00 hs. - Sul.

P or+an ôpous
"

-O- Estado

A DIRETORIA

AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Peniteneiár ia do Estado aviso ao co

mércio e produtores interessados que esta Repartição aceita propostas

para fornecimento de SORGO.

Plor ianópols, 18 de Dezetnbp� de 1947.

1
I

IVO CORTE

Sub-Diretor Ind. Int.

Relojoaria Progresso

Concurso de
datilog,rafo'

Acham'se abertas as iuecrições.,
para o concurso de datilografo
no CJ edito Mutuo Predral que:
será rea.liaado dia 25 do cor

reote.

Os inter easados poderão to-'

mar informações das 8 às 12
e das 14 às 17 horas na Rua.
Visconde de Ouro Preto n. 13�,
diariamente. ,

• •••••••••••••••••••••••••• lJ

�A'gont�
da,4smcf
Aliviada em Poucos Minutos'
Em poucos minutos a nova receita.

- Mendaco - começa a circular 119

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite, Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente, tIIendoco alivia-o. ID€smo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho,Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo altvio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa �amntia é a sua maior
preteção, ,r--"

'

Mendaco A�a��mc:.m'

Agora tambem, a' Cr 10,00"
� '" .. " " .

o Crédito Mutuo' Predial, ofereee.
aos -seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oe-·
mensais.
..................................................

'

�

LEMBRA-TE!
Inúmeros serei humu""

que já feram felizes come'

tu, aguardam teu auxIlio P'"
ra que possam voltar á ......

dedade. Colabora na Cam·,

panha Pró Restabelecimate
d.- SRude do U.zaro.

COMPRE
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO
REEMBOLSO POSTAL

pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.

;-4 ."aM MIi4$WJ;;P

ALVARO MILLElv

SILVEIRA
ADVOGADO

MARIfJ CLIMACO

SILVA
�ONTADOR

Cousas Ciysis e Comerciaill.
Contratotl, Distrato., etc.

Sel'Yiços tie Contabilidade
em gerol.

D Caixa PalitaI. 105

� FIE1rian6polis - S� Catarina

�_�amW4iiij!M

f"

Faça seu

N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa de niquei, fabd,cação
Italiana

Altura 9 cm, .

N. 4.A Cr$ 240,00

Altura 16 cm. O mesmo pom repetição

Nonos relógio••ao acompanhados dos respectiyotl certifioado.

de garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGaS - ENVIAMOS GRA'l'IS

.

JUCEND & FILHO ,

Curitiba .. Praça Tira�:ntêl1, 26C:. Paraná
----------------------------

N. 3 Cr$ 180.00

Fabricação italial.la

Caixa de niqueI

Til
Conespoll'ldencia
Comercial

Confere
Diplome

. DIREÇAo:
Amélia M l?iguzZi

METODO:

M®dernc e EHehmte

m- �------�',--

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P J STADO- Quarla-fel,a 18 de Fevereiro de .48

Homenagem ao
embaixádor'I !,�R,�!:�! ::: a

experiencia de três eleições suces

sivas e no curso passivei se de um

hiato eleitoral prolongado temos

GOMrpANHIA SrUL BIRArS-liLEIIRA DE FI�<\ÇÃO E 'l'hlCELAGEM dado o necessario e estamos
na época mais propicia para

Avenida Capanerna n. 38 - Caixa Postal, 224 tratarmos da elaboração legts-
/

rCUrRITIBA - PÁiMNÁ lativa. Constituiu um maleíício
OOBRAF.JTE ! !! o que será OOil3RA;F[TE perguntarão os nossos ·para ser evitado, a prolífera-

leitores! ! ! ção dos partidos 'muitos deles
conduzindo vida eremera que deve-

As pessoas que ainda não :Simples, responderá a COMPANHIA SUL BiRAS.JLErIRA DE FIA- ria representar o solido e homoge-
heiam preenchido o coupon çÃ!O E T'EüELAGEM, autora-e responsável pelas publicações e concur- no intrumenLo de cotaboroção per-

.qpe diariamente publicamos so sob o titulo de rnanente com os orgãos coristítu-

;poderão Jaze-lo agora, habi- C O R T E
clonais. É do patrimonio da expe-

B F I riencia das nações que o regime de
Jitando-se, assim, a concorre- '.' auto-governo pode parecer, ou pe-
,!!'am a tão interessante inicia-

. lo monopolia, ou pelo excesso de

Uva realizada sob o patroci- OOiBrRAFIT'E é a reumao de algumas ailabas da denominação. social partidos. E os povos ladeados pela R .... 'ilieado
.rtio da LIVRARIA ROSA, à da Companhia. Vejamos : .00 - de Companhia: HRA - de Brasileira; FI' oultura e pela pratica secular en- d '

.Deodoro n. 33, nesta Capital.
- de Fiação' e 'llE - de Tecelagem formando assim essa simpática contram, sempre, em cada conjun- Budapest, 17 (U. P.) - O trata-

. _

'

"

' '. '

I
tura do pronunciamento do eleito- do de reunião soviético de arniza-

x x x designação que sera, tambem, uma das marcas de ranrícas dos produtos rado alternativas de escolhas den-
ANIVERSÁRIOS: -da Oompanhia Sul Brasileira de Fiação e Tecelagem. . tro das quais é alcançado o �elhor de, colaboração e ajuda mutua con-

Fazem anos hoje: ,OOBRAF.I'I1E será um nome conhecido em todo o Brasil e no exte-, gov.
erno. Dez.enas, de �artidos e cluido em Moscou no dia quatro do

Senhorita Maria Iná Vaz, funcio- 3 iior. cen�enas de ca�dldato�., como as corrente, foi ratificado pelo parla-

á' d M'
. ,.

' , sistímos entre no.s, constituem pro- mento rumeno hoje.
fi na o Im�teno �o. Trabalho. COBRAFI'DE será um simbolo de trahalho, de ação, de produtiví- va de imaturidade. Mas. origens
Senhora Julia Amália da Costa.] dade. desse fato, vamos encontra-Ias de- POLYP-HªENIllIiIO

...........

LMenina Lilian Maria Pacheco fi- Comecemos, no do sul do Brasil a conhecer a marcha triunfal de feituosas na organização dos par
. iii

''lha do sr. Sub. Tte. Carlos W. 'Pa- COiBIRAFIT'E, acornpannando todo o' seu resenvo,lvimenLo e projeção, tidos e na ausencia em alguns de-

-checo chef d
.

idi d I d
' les, de quadros permanentes com O Desinfetante da atualídade

':,L ..

'
..

e o serviço ra 10 a porque esse pequeno �omc evará um pouco e nos mesmos. vitalidade continuada, o il'lle 80-

_PolICIa Militar. mente lhes permite sinais de vida
Senhora Honorita Livramento. -""!!'D'" fMMQi!l!li!!!1W"Aía

ás vésperas de eleições. Uma cuí-

Senhora Maria D. L. Gomes. dadosa lei eleitoral e um organico

Jovem Hamilton D'Alascio. 11,11 A G R- O S E R O S
estatuto de partidos politicas con-

'L '" F � A C . cederão ao povo brasileiro, livre
VA1�IA instrumento da vontade que o po-

Faz anos hoje, a menina Vania, nha a salvo de sobressaltos da rra-

jfilhinha do sr. Oscar dos Santos V A'N. A- D I O L gmentação das representações nos

'Pereira estimado telegrafista do.
corpos legislativos, e do paradoxo
das mesmas eleições ortgmarem

';'Cabo Submarino. executivos. diferentes pareialida-
X E' indicada, ncs cosoe do fraqueza. des, encon trando-se os governos

NASCIMENTOS: locais na dependencia de agrupa-
polidsz. magreza li fa.ti.o, porquo em suo.

fórmula entram Ioubstâncial! tais como
mentes insLaveis. Se é objetivo do

Vanadato da s6dio. Lící+íno ,

GlicerOioa-1
processo eleitoral - e deve ser cles-

fato", pepsina. noz de cola, etc .. da ação
Linado a constituir uma oposíçàc

pronta e eficaz no" coaos de fraqueza e
oscilante. nao esquecemos que tam-

neurastenicsQ. Vcnadicl é indicado pal:'a'
bém O é - e, em primeiro ;lugar

homene, mulher"g. crtcnços , l.I\endo sua
- asscgu rar a existencia dum go

fórmula conhecida pelos gr:lndell ",édicolil

I',
vcrno capaz de realizar aqueles

e 8litá licenciado pela Saude Publica, programas que foi a alvo de sua

prcf'erencí a na seleção eleitoral. O

::festa o casal Orlandirro Nocetti e 'P"_Utilô&tI!!!lAAo *wW*'!I'Krm s'_t:l*__ iU"........ I!!IIIIiiII!II.......,!Wl!aljlIl
nome do Paraná. marca, ao mesmo

tempo, o nascimento ela nossa mais "XPU'Sf' d'li W:tJbV nh�
jovem unidade politica e o inicio i) .

� p 41 ÜO iS�hnhJl
do tastigío imperial. Cansada de Madrid, 17 (U. P.) _ A policia
lutas internas motivadas pelos de Franco expulsou da Espanha o
mais eslerilizantes dissidios paro- jornalista luxemburguês Charles
quais - encon Lrar a nação, dentro
ele Umas e no cohsetímento das Cordia Troeller. correspondente de

oarnaras monarqu icas. guia extra· jornais holandeses, sob a acusação
ol'dioaria de quem é e sempre foi, I de estar ligado à fuga de um indi
sepm�ando as duas. épocas, ponto vidno que estava sendo procurado
culmlllante do Impeno de conCI'. . . ,

liaç:ão que foi, na realidade, uma em VIrtude de suas ahvldades polI-
realização do progresso do pais. ticas.
Temos a repelir esse passo fecun- ---------------

doi em nossa história. Havemos de ,.,. dencontraI' a estrada da concordia ·e Ven � e-se
da cooperação, pondo ao larg'o das
forças desLrutivas a intolerancia e

o obsessão invencivel do faociosis
mo. Jmpõe-se conciliar para g'over
nar, e g'overnar para conciliar. A
isso dispõe-se o governo. com sin
ceridade e decisão, passando das

palavras e das intenções para o ter
reno dos fatos, desde a organização
ministerial. Ainda não indaguei
de ninguem, para acertar-lhes a

colaboração, quas suas naseentes.

po.liticas. É preeiso que todos coo

peI'em com o governo da nação
sem rubdicação de principias. guar
elados os contornos das personali·
dade-s e dos partidos. A pratica da
tolerancia reciproca e do respeite
mutuo ha de aponta.r o caminho
da marcha comum que é o inter·es-
se do Brasil. Assim. o desarmamen
to dos espiritas pos'sibilita'rá a exe

cução dum largo e .gen,ero,so pro
grama de tratbaliho. E pr·eciso, po
rem, que se tenha em mente que
a üonciliação não se faz com pala
\Tas. mas alimenta-se de atos. Atos
de desjnteresse e oompreensão con

duzem ao arrefecimento das pai
xões, para o que tenho, de minha

parte, assim pratieado, a. fim d(

'congregar os brasileiros. A conci

liação, que eu desejo e reclamo, é

AUTORIZADA 10-_ FUNDIONAR PELO DECRETO N. 24.316, DE 8-1-18
lnscnçao pará o segundo Concurso de Habilitação

EDITAL N. 4
De o�dem do exmo. sr. Diretor, e de acôrdo com o disposto nl)

Decr'eto-lel _n., 9.15/1, de 8 de abril de 1946, faço público que se acham
a�el:Las, dIarIamente, na Secretaria desta Faculdade, à rua Esteves
Jumo.r n� 1" ·entre 19 � 24 do conent.e, as inscrições ao Concurso de
l;tab'lllLaçao as 1as. séTles dos Cursos de Farmácia e Odontolgüia, em
2a. chamada. \"

Os candidatos ao r.eferido concurso deverão apresentar para a ins-
crição Ü's s,eguintes documentos:

"

a) prova de conclusão do curso secundário completo'
b) carteira de identidade;

,

c) a�estado de idoneidade mo·ral;
d) atestado de sanidade física e mental'

�_-----___ e) .certidão de nascimento passada pnr �ficial do registo civil'

I . ,f). prova de que está

e.
m dia com .as obrigações relativas a'o S�l'-

João Rodrigues de ViÇO ImlItar;
Araujo e Senhora I g) prova de pagamento da taxa de inscrição.

Não �erá admitida inscrição de candidatos que apresentem do-
cUl;nentaçaQ mcompleta, bem como não serão considerados váliDOS cer
tIfICados e atestados com aSSll1atuTas ilegiv'eis, pem pública fórma de
quaisquer documentos.

As disciplinas sôbre as quais. v,ersará o exame, assim como o res-'
pecLlvo. prog-rama, constam do edital no "Diário· Oficial" do Estado dê
19 de Janeiro passado.

'

,

Secretaria da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa Ca
tarma, em 18 de fevereiro de 1948.

Arí Ramos Castro - Secretário

Continua O ESTADO fazen
.do distribuições de valiosos li
·vros, inclusive romances

<I
mo

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

Está' de parabens o casal do sr.

"João Rodrigues de Araujo e exma.

.espôsa, pelo nascimento de seu fi
lho Juarês, ocorrído a 13 do cor-

::rente, nesta capital.

- Está também com seu lar em

-d. Mercês Nocetti, pelo nascimento
<de uma menina que recebeu o no

-me de Maria Bernadete, ocorrido
.ea 13 do corrente, em Barracão.

-o
VIAJANTES:
JO.\O EICK E SENHORA

Retornaram ontem à �umenau
�()lld..e resid!,!m, depois de terem ve·

�raneadó na praia de Coqueiros, o

-:Sr. João Eick, ativo representante
da Fábrica de Papel Itajai, naquela
�lCidade, acompanhado de sua Exma.

eespôsa Sra. Dirce N. Eiek e sua

-gentil filhinha Denise.
PREF. SILVIO BLEYER

Está nesta Capital, o sr. Silvio

'_Bleyer, operoso prefeito municipal
",de Campos Novos.

IBÁ GOITACAZES DOS REIS

Acompanhado de sua gentil fi

"lhinha, senhorinha Marly, encon

-tra-se em Florianópolis o sr. Ibi
c':Goitacazes dos Reis, provécto ad

vogado em lbirama, onde é tam

'bém membro destacado do Diretó-

':Tio Municipal do Partido Social De

·_mocrático.
"O Estado" deseja-lhes feliz es

·'iadia em nossa capital.
BENO SCHAEFFER

Está em Florianópolis o sr. Beno

Schaeffer, ativo gerente do Banco

"'Inco" de Brusque.
JULIO WILLERDING

Visita nossa capital o sr. Julio

·'M:ill erding, alto funcionário da
..conceituada c:ompanhia Sul Amé
'írica Capitalisação no Vale do Ita

,jaí.
El.Y LORENZI

Procedente de Lauro Müller, no

·":Sul do Estado, encontra-se em Flo

Tia'nópolis o Sr. Ely Lorenzi, 4ue
,:acaba de ser nomeado Agente das
Cias. Protetora de Sego d.e Ac. do
Trabalho e Seguradora dos Pro
prietários R�mos Elementares.

participll.n\ às, penoas, de
euClS relocrõ'el, o na.cimento

de seu filho

Jluarês
ocorrida dia 13 do corrente

Fp�li•. , 17·2-48

COBRIFITE

Madeiras em: geral
Firma esp€cializada, com óLima freguesia, aceita representação

a base de comissão para o Estado de São Paulo, especialmente [lê.l':l
pinho, cedro, cabr iuva, peroba etc. Fornece tambem maquinaria em

g.eral, espêcialmente Locomo"eis de todas as capacirlades, moLor(�, a

oleo Diesel para indusLria, e gasoliila para qualquer mistel·. l"'el'rI.l
pal'a construcão, chapas ele aço eLe. /
Caixa Postál. [\.062 - Elleler'eço Telpgrafico

..ALliUE" - São Paulo
I

!

associação B. dos' fUDcionarios·
PecnUo do l' trimestre de 1948. Cr.$ 300,09

ATE1YÇÃO SEHVJDORES PúBLICOS ATENÇjIQ
Declaro que r·eccbi da Associação Beneficiente dos Funcionários

Públicos e Municipais dl'\ Sant,a Catarina, a importância de TREZEN
TOS CRUZEIROS, correspondente ao peculio a que tive direito, por
falecimento de meu esposo CORDOLINO TEIXEIRA DA ROSA, fun
cionário da Prefeitura de Florianópolis, inscrito na Associação sob o

número 222, e falecido em 23 de dezembro do ano findo.
Declaro, outrossim, que meu espüso contribui apenas com uma

mensalidade, no entanto fui contemplada com o pec.ulio fixado por
essa novel Associação Beneficicnte que tem sómente trê's meses de
existência.

Sirva esta minha declaraçã.o expontanea, de 'estimu).o aos· funcio,
ná.rios .relutantes que ainda não se inscreveram na ASSOGIA(;ÁO
BENEFICIENTE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 1948.
(Assinado) ONY FIALHO ROSA

faculdade de Farmacia e Odontologia
�e Santa ·CatariU8

Paris, 17 (U. P.) - O Mints�r()
do Exterior da França e senhoea
Georges Bidault ofereceram hoje
um jantar intimo em honra do em

baixador do Brasil em Paris, sr,

Castelo Branco .

ARNOLDO SUA.R.hlZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora

mareada, a cargo de abalizado pro
Iissíonel

Rua Arcipreste Paiva 17

T'er rcr dos rnicr obíos , acha-se
à ve n .ía nest - praça

Pedidrs a J. MARTINS '&
SILVA. Rua J080 Pinto, 16

Caix a Postai n, 332
.......................................

Uma casa a Rua Crispim.
Mira,

'

31.·
Tratra na mesma.

Unificacão
,

de sistema
Paris, 17 (rU. P.) - A Inglaterra

e a França iniciarão hoje o estu

do sôbre as possibilidades da fu
são econômica e social de seus res

pectivos impérios no sentid'O de

harmonização de seus sistemas co

loniais.

o Crédito Mutuo Predial, ofere
ce ao. leUIi aSlllaciadol o 'melhor
plano, no melhor eorteio, por Cr$
5.00 meneai••

·em torno do serviço ao Brasil.
Meus s,enhores: felicito-me estar;
nes.te, momento, no terra parana
ens·e. para saudar com ·efusão a
·sua gente lI.hú7�:::1''il P. O seu ilustre
güvernador, Jalanov CiVil" :la.nq'le
za e sinceridad,e a toda a nação".

de porcelanaLOD�a
Esla louça é caracterizada por uma pasta fina, translúcida tl um

vidrado natural, com propriedades distintas que lhe asseguram o' pri
meiro lugar entre os pr.odutos de argila, com o mais nobre produlo
de tôda a industria de c'erâmica. '

O seu preço, outrora ·elevadíssimo, que só aos ricos permitia pos
suir por0ela�a, iu:por!ada como uma raridade preciosa, é agora tal
que, graças a fabrICaçao nacional da "GERÂMICA D. PEDRO II", a to
dos se tornou. possiv·el obtê-la.

Emp�egada dantes, só raramente, como louça de uso, sobretudo
como artIgos de adôrno ·e guarniçãn, serve hoje, além disso, de mate·
rlal para um grande número de objetos, de uso diário na nossa Yicla
que nenhuma família, hotel, restauranLe ou colégio, pode dispensar:

InalLerável sob a açã.o do ar e de influência químicas, o seu em

prêgo para todos os fins higi.ênicos, tornou-se verdadeiramente indi;;
pensável ,e de um altíssimo valôr eJ}onômico.

Todas estas propriedades fazem da porcelana "D. PEDRO II" !lma
louç.a de uso, linda e inalteráv,el, como nenhuma outra pode ser apl'e-
s·entada. .

,

A louça de porcelana enquadra-s·e na portaria de 2 de maio ele
11)39, que aprova as Illstrução baixadas pelos diretores g·erais do De
Ea-r;Lamento NaCIOnal de Educaçao e do Departamento Nacional til}
�aude.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I lais moderna creaçãl em
refrigerante é o

,

Moedas do'Brasil
Troca-.e ou venie-.e bem 6tima coleção de moeda. d. prata..

niquei, bronze e cobre, do Império e República. Cartas. pCilr olnéquio.
l'ara eate jornal, para NU,milmátioo.
_••_.lIu

·

ee m t!!••• to;••••_

Oportunidade
Grande companhia catari·
neJilse, que ..tá aumentando'
!leU quadro de funcionarios,
preciza' de duas (2) pe�oas

:ie ornbcs os aexcs.

Jnformaçõe. à Rua Viaoonde
de Ouro Preto 13. deli 9 às

12 e dcs 14 àa 17 hora•.

.CANSADA
.

e sem ViÇO

garral randes
[xperimente-o. F

�

�eliciosD

Envie ao seu. aJBJgo 4IstaBU
u..m número da revista O VA.
LE DO ITAJAt, edlçle dedJ
eOO& a Florianóp4ills, fi ....

esta1'1Í oontrlJluia.do para
maior dlfwtã6 cultural

�e nossa terra

o TESOURO
Da instrução está ao alcance

de todos, Dá esse tesouro 00 teu
amigo analfabeto, levando-o a UBI.
curso de alfabetização no Grupo

IEscolar São José, na K900la Indus-.
t.rial de Florianópolis ou na Cate
dral :Mekopolitaoo.
.................................

. As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, mano

chas, cravose es

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

. vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
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 do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos.

poros, fortalece os tecidos, dá vi

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

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e

se,r
amada.

a-',".
-

CREME .

'u.

RUaOL ':.:.':,.
Alvim � Fteitas,ltda.·C,P.1379-S.Pauro·

Qj .."I!.....

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

Empreze
#�
���

de navegação Atenção - O Governador da
Estado dr. Aderbal Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa·
ção Benefioonte dos Funeíonâ
rios Públicos Estaduais e Mu·

uícípals de Santa Catarina,
sendo registado sob o n, 1.

O primeiro magistrado do

Estado, democráticamente, in

gressa na As.sociaçãQ Benefi
cente, com os mesmos direitos
e deveres que terão os mah
modestos servidore.s públicos.

dI) do resultado, emborm mt &li1W" _ O VALE DO ITAJAJ
.... aio aeiam publicadM ...... 8 .....w. Procurem na Agência
� ._ a provid611àa t&aao!L p. ' .rogresso,

�..... .............•
LIVRARIA 43, LIVRARIA.:

A.proxlme-se ma.ls de seu@
ROSA

amigos e l!arent.es envland9·1·
..

;�������
.. -

��
..

�����
.••

-lhes um numero da revIsta O IVI N H O C R E O S O T AD O
VALE DO ITAJAt, edição de- «SILVEIRA»

QUANDO TEUS ALHOS
te perguntarem o que í

.m lázaro, dize-lhes que ,
&Dl enfêrmo que poderá rI

coperar a saude cem ,. Ic!IIí
amIDO.

Carga lenta para
Baterh

Garage Detarnbert

Inscreve-te na Associaçã«J
Benetícíente dos Funcioná
rios' Públicos Estaduais e In

njeípals de Santa, Catàrtna,
Trê.s cruzeiros meusaes c-«

dez centavos diários e estarás
preparando um peeulto para
tua famllla,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

! Credito
.

too Predi I �
'"

• A tradição de seriedade em Clube de Sortei�s, de mgrcaciorias agora com •
• novos planos aclaptados cí legislação em vigor •
• •
• •

li Distribue 20°10 em premies s
• •

: Atualmente 1 de Cr$ 5.000.00, 5 de Cr$ 650,00 e :
.' 5 de . Cr$ 250,00: " :
•
• o valor dos premios aumenta de acordo com

•
a _.,
'; O crescimento da arrecadaçêo

.

•
•

•
•••��•••••••••••••••••••e•••••�••••••

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

• • •• ••••• ••• ....... .. .. O'.O' .... O' O' ..

DOENÇAS NtEBV�"Ub
C�,,1iI! otI J,UOCX'ItWIOill dR ."eka8.

"481�. !MI llIocne-r.s �ervelU, 1II••UOil
i'!rPl\ia�al •• tEmpo, ISIo 8ales !lMI'<
tüialllt'nte 'remediáveis. O earmlluielo
I'!f.�mo. frnto ela !porlJlllela. lI4Ii ,
!jHI'IlIS.dlear os Inclh1diJ•• ',aletadCBlll ..
� emfermiaua. O .m� RISo
d�!ial Cio DM:lli;JiUI ...taü 'clIQlk
1* •• AIIab.latórl., ".,. aMalll ... l!1'S<
lalbl!!llelillte .11.4.oat.. nenCl)M!'J m.
Dea-. sa :a.a Deedell'C i.i. Iird e

QUFAXAS E RECLAMAÇOF.Fi
PREZADO LEITOR: Se O Que t:l:e

blterellsÍ!. é, realmente. uma provideacia
Ilt"-T. e;'dir,.itv U QUI! r:lJti.er �rsd(" t!i�

'li'" Que ai�"", falta Dio ... repita: II

l'! .'\0 o eacAndalo·que .. lU recl.el!9t;h
011 ,ttciD poder' -rir II caumnr, e:w&lIII..

lIlhe-a , SE;CÇAO RECLAMAC01t8.
�� O F.STADO, Que O _ oerá �ad.
_� rlemors ao' OOnhe::imeeto b Cl�.
t. direito, receseadc ... ... uma ,..tor..... '·

l

_
NAVIO-MOTOR "ESTELA"

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias
Agentes em Florian6polis CARLOS HOEPCKE S. A .

......................_ _ _ .. _ _ __ ..

ATENDE DIA E NOITE
Rua Felipe Schmidt 60

Entrada Rua Tenente Silveira - Telefone 1577

Empresi-sür-OesfiTflilnada
Linha de transporte coletivo entre

.

FLORIANóPOLIS - Xai>ooó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

;Vlee-Versa. . .

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 511• feiras
'

às 6 horas da
manhã.

SAIDAS DE XAPECó: Todas 'às 211• feiras às -6 horas da manhã.
INFORMAÇõES' NA: AGl1:NCIA GLORIA.

,

PI'GÇa, 15 de novembro, 24 -:- Floeíanõpolís - Fone 1.431.

o SUio

"VI:R E (I J '.DE"
(lA WETZEL INDUSTRiAL-JOINVILLE (MauclJ reitar

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

.'

,""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jE�pregue bem seu capital I
Aufermdo os lucros que poderá tne proporcionar uma das maiores lruciatjvas Catarinenses

Adqui.ra ações da'«C I T' 1...»
Transportes Aéreos S. A'

.,
/.,

Capital CR$ lO.QOO.OOO,oo, Açõe!'l de CR$ 1.000,0�)' Chamaclas: la 4(\% - 2a 40% - 35 20%
Procuce hoje mesmo o Agente da, "CITALU em sua cidade e Ale lhe d e rd mslhoT9S flscl.:,recimentos.

Curso, de Guareja-Livros em sua casa
Feico em 12 mezes. Escreva a C. Posta! 3717 -y S. Paulo,

pedindo informações
Stja tambem nosso agente. Estude nas. horas vagas

e ganhe dinheiro.
-/

DURANTE TODO OIJ.

nos VAPCJOS
•

A Pomada __ Zaa lhe êri e alivio desC.iàdo. '! .

combatendo .. d&-m e os pnuidoa; descongeG
tiooando .. dilatações. Graças {as ..ubstanciae
de real efeito antísé�actericida que- eDttam
em'_ C6rmuIa•••POInada Mao zan pr.evine ,.
infec:ções e oaparecimentode outros lÍlales ain
da mais graves, deeorTentes c!as hemorroidea.
A venda em todas as. F_adas cm bisnaga
c:omdmala��{lIc"li'tar.�

(u.�De ..�
...

QU�R nSTlR·SE (OM CQNFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE' A

aUaiataria ella
Negocio

VENDE-SE
de

.. -

ocosmcRua Felippe Scbmi-dt 48

tia. Continental de· Seguros
1 Elevador Wayne para 35.800 K.

2 Talhas Patentes para 3000 K.
1 Aparelho «CH.4MPION»

I

para

limpar valvulas. Tratar na

Gerag»
..Delamberi"

Rio de Janeíeo
Fwndado em /.!JU

ING�NDIO, TRANSPORTES E ACIDEN'l'ES PESSOAIS
Gap.ital Realizado e Reservas Cr$ o.i40.440,5e 1-

-

Sínisteos .Pagos até .3ijt2/4.,e _. CI'$ 18.162..62i,38

C
..�DE (Rl() de �anelro) .

S'JGURSAL (São Paulo) urla..Av. Rio Bronco, !H - 30 and, Lgo. da Miserioordia 23 - 100 and
Tel{lg. "CONTINENTAL" Tel�. "CÓNTAL"

•

AGl!:NCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - 'RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS-
RIO GRANDE. ,

Coro�ri-os de A� nas Pr íncipale Cidades 00 Pais e do Exte-

rior.
Tem a satisfação de eomunicar o inicio de suas operações na Cida

de de FLORIANóPOLIS oom a nomeação de seus Agentes Gerais Se

, I!IhoI.-es.

etropoJilana
Em virtude de faculdades apostolicas, concedidas, pela Santa Sê a

todos os bispos do Brasil, esta Curia faz publico que, visto perdura
.rem os eteitos da guerra, todos os fieis da Arquidiocese estão dispen ..

sados da .lei do jejum e da abstinenoía, no corrente ano, salvo (além
da IVa feira de cinzas) na Sexta-Feira Santa, sendo, contudo, e por
isso mesmo, exortados á mais intensa piedade, compensando 3. dis
pensa com oração, obras de caridade espir-itual e material, esmolas
voluntarias para o culto divino, educação cristã, enfim, merecimento
para o céu.

Florianópolis, 14 de Fevereir-o de 1948.
Cônego Frederico Hobold; Chanceler do Arcebispado

EDUARDO HORN &. GIA.
Rua João Pinto n. {(l.
Caixa Postal, 39/40.
Flor.ilanópolis.

João José de Cupertino
Medeiros e

d. Bpotiiri« Medeiras
têm o prazer de partiCipar à.
petlSOQIi de SUCll! rela§õel; o

contrate de CQsamento de .ua
filha Maria Julio com o sr.

dr. Celso Ramo. Filho.

Celso Ramos e ,

Edith Gama Ramos

a participam às pea.oas
ae (luas relações que lIeu

fiJho Oelllo contratou ca

samento eom a artà. Marica
Julia Meãeiros.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVEBBAL
Avisa aos seas p&rtadores de titulos já infegralisados ou sorteados

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio ]
Am8lia Neto). I

Celso e Maria JuJia
noivos

Florian6polil � 7 "-2--948.

.... :" ....

LENHA
Peça pelo telefone 719

!Tosta entrega
Qualídade superior

SERRARIA UNIÃO
Moyida a eletricidade

Proprietario rOSW�LDO DUARTE .

·
.

CASA M1SCELANEA dhtIIi
huidora dOtl 'm'Wos R. -0.1: A
Victori 'Vái.ulea �e Ddcoa.
"Rua ConselQeiro Mafia

· . . . . . . . . . .. . .

Representantes Exclusivos
J: MARTINS & SilVA
Rua João Pinto 16

Ftorianônohs - Sta. Catarina
.- - . . . . . . . . . .. . .

Café S. Cbristovã,o
Teodoro Haeming, tendo adqui-'
rido do Snr. Frederico Véras
a parte que e mesmo tinha na

Sociedade, declara que fica
extinta a antiga firma VÉRAS

& HAEMING.
Declara, mail, qua a nova

firma -TEODORO'HAEMING
sómerite reconhece compromis
sos que forem per ela &SSU

midos desta data em deante,
Fpolis., 11/2/941

· ;; .

TINTURARIA t
. SQ a "CRUZEIRO" Ti!'a

dentes, 44

· . . . . . . .. .. . ..

Sala DO centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes ne 5
Telefone 1393.

· .

DENTISTA
Dr. Mario Da CamPGril

Cirurgião dentista
Atende exclusixamente com

hora marcada
Rua TrajanQ ne 25 - Sob.

Florian6polis .

. iClriGmente dOll 9 às 12 e

a' dali 14 às 17 heras

• ••1. • • o ••• o • _ o. o ••.• o •••• o o • o o ••• iii

I' Dr.
'

.�indolFo A. G. 1
Pereira

. ��gado e CODtabt1is1a
COnstituição de 1I0cieda�.
PlanOll contabsis -.Organiza
gõe. ._ Pat'e'C$re. e serviçOa

correkl. tOll.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

F'lol'ian6poli.
Das 11 hora. em diante,

nn _

" •• " - ••. - ••••••••••• _1

SONOTONE
Aparelhos para Surdez

TESTE AUDIOMETRLCO e DE
MON<ilTRAÇÕES doe ApQ1'Ellho9 fei
too Q domiciliô ou à rua General
Bitancourt, 67 Ps&sélall do int!!rior
do Estado queiram escrever para
o &ndereço cClima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desde, sábado se encontram à venda os ingressos para a empolgante
temporada dó Botalcgo, letra-campeão carioca de basquetebol.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

P I I fi I I
ROXY - Hoje ás 7,30 horas.

e a �',amp a contagem de a saiu VnOrJDSO () Pa melras. - fraca�sou o .

A pedido e em última exibição

Paula Ramos em sua estreia. DO Uamp.�onato Estadual I .,G���aF�::r�:n e�r,::��:r T�����
Derrotado o P. Raros por 6 x incontestavelmente foi o maior I ocasião de golear, ao aproveitar dinha, No Paula Ramos Tatú ótimol- em:

1, foi a noticia que chocou profun- desde a derrota frente ao Avaí por mal uma falha de Juca. no primeiro tempo e fraco no se- SEMPRE EM MEU CORAÇÁO
damente os meios futebolisticos 21 x 3. Aos 35 minutos René aumentou gundo; Minela e Mandico esforça- No programa:

desta Capital. Os palmeiristas estão confiantes para 4 .e Adalberto aos 41 fez o 5°. dos; Nenem e Chinês, regulares; Noticias da semana - nacional,
O resultado apresentado no "pla em suas aptidões e virão domingo Faltava apenas um minuto para sendo que os restantes não con- Metro Jornal - Jornal.

card", a julgar pela larga diferen- a Florianópolis para a decisão do o termino da peleja' quando mais venceram. Censura até 14 anos.

ça, demonstra com clareza que a titulo de campeão da zona sul, ti- um ponto foi conquistado pelo al- Os quadros estavam assim cons- Preço: Cr$ 3,00.
exibição do Paula Ramos em gra- tulo esse que serve como credencial vi-verde, completando meia

dUzia.!
tituidos: Palmeiras - Oscar, Sch-

.... .. . ...

mados blumenauenses constituiu um para a finalissima do certame esta- Meireles próximo á área perigosa ramm e Juca; Antoninho, Moacir e

verdadeiro fracasso. Ainda mais, dual com o América, campeão da atirou fraco, defendendo Tatú com Pachequinho; René, Meireles, Ni
tratando-se do �ampeão da Capital, zona norte. O Paula Ramos terá os pés, quando bem poderia

terl
cácio, Adalberto e Sadinha. Paula

vencedor de uma série de pelejas que reabitar-se do revés sofrido. feito uso as mãos. A pelota foi aos Ramos - Tatú, Nenem e Chinês;
importantes, entre as quais cumpre Vencer os noventa minutos regula- pés de Nicácio que, sem apelação, Minela, Chocolate e Ivan; Lázaro,
destacar as derrotas que empôs ao- mentares e ainda disputar a pror- mandou-a ás redes, consignando o I· Carroni, Mandico, Fornerolli e A
Avaí por 'escores dilatados, quem rogação de trinta minutos é tare- ultimo ponto da tarde. Resultado fi- belardo.

ODEON
poderia acreditar no insucesso do

I fa aliás dificil, considerando-se que nal: Palmeiras 6 x Paula Ramos 1. O árbitro Monguilhot teve. algu-
esquadrão paulaino bem adestrado nesse pequeno espaço de tempo No quadro vencido todos jogaram mas falhas sem contudo prejudicar
1écnica e fisicamente. I nem sempre o mais forte pode so- bem, principalmente Meireles, Ni- o andamento do jogo. Sua atuação

O revés sofrido domingo último
I brepujar o mais fraco. cácio, Moacir, Schramn René e Sa- pode ser considerada bôa.

em Blumenau, frente â'O Palmeiras, Precisamente ás 16 horas, pe·
. _._._.- - __ o

só se poderá levar em considera- rante grande assistência, o árbitro

ção diversos fatores, como a falta Newton Monguilhot deu inicio ao

de ambiente, técnica padronizada, jogo. Embora o péssimo tempo que

combatividade e entendimento. reinou no� últimos dias, o gramado IAté em Blumenau, onde foi ef'e- se encontrava em boas condições.
tuado o encontro, a derrota do tri- Os locais logo .de inicio atacam

colo r causou surpreza. Os hlume- violentamente o red.uto de Tatú. A

nauenses tinham ouvido falar na defesa paulaina mostra-se inefici

grande potência do "team" paula- ente, mas esforça-se para conter os
ramense e foram ao gramado do ataques contrários. Meireles, meia

Olimpico mais para apreciar as direita da equipe alvi-verde, so

jogadas dos pupilos de José Ribei- .bressae-se pela potência dos seus

ro do que assistir a uma luta equili- "shoots". A defesa do campeão da

brada, pois pouca ou nen�uma, capital acha-se completamente de
confiança depositavam no conjunto sarticulada, deixando livres os di

palrneirense. Segundo a nossa re- antciros adversários que assim ex e

portagem poude apurar, o Palmei- cutam diversas excursões ao goal de
ras, sem 'O apoio moral da sua, Tatú, sem cont�ldo inaugurar o es

diretoria, não se encontrava em core, dada ás bôas intervenções do

condições de resistir por muito goleiro.
tempo. Se a vitória lhe sorriu quan- 15 minutos de jogo eram decor
do menos se esperava, deve-se uni- .ridos, quando surgiu o primeiro
camentc à coragem, compreensão e "tento da tarde pró Palmeiras. Mei
valentia dos jogadores e ao centro- reles apossa-se da esfera e atira
médio Moacir que escalou o "team", forte; Tatú faz um esforço deses

responsabilizando-se pela sorte do perado conseguindo tocar na pelo
esquadrão. Obedecendo cegamente ta, não impedindo, porem, que esta

as instruções' de Moacir os valoro- encontrasse o fundo das redes,
sos defensores do pavilhão alvi-ver- Inaugurada a contagem, os pal
de lutaram como

.

nunca, fazendo meirenses continuam a martelar a

alarde de sua admirável classe. cidad.ela do Paula Ramos, forçando
Do principio ao fim o jogo foi Tatú a novas defesas sensacionais.

dos "periquitos". Só deles. Em todos O arqueiro mostra-se firme, en

os lances eles foram grandes e so- quanto seus companheiros procu
berbos, não permitindo a mais Ie- ram acertàr, Carioni atua dema
ve reação do adver-sário. siadamente adiantado,' mal poden-
A "torcida" não cessava de gri- do construir ataques. Ivan ataca

tal' pelos nomes dos jogadores mais bem,. com rapidês, mas revela-se
'em evidência. A arquibancada es- mau chutador, Suas bolas perdem
tremeceu, tal o entusiasmo dos as- se nos pés -dos adversários. Ahe
sistentes, Cada "goal" do tetra- lardo e Lázaro nada podem far.i't'.
campeão blumenauense era recebi- Fornerolli realiza um ataque,
do com estrondosas aclamações. A centrando a pelota a Abelardo que
disciplina dos craques alvi-verdes perde bôa oportunidade de empatar
era um fato. Qualquer' decisão 'do a partida, chutando acima da trave.

juiz era bem recebida. Não só se Dos 11 jogadores d:o Paula Ramos

preocuparam em [ogar com classe apenas Tatú, Minela e Nenem con

até a conquista do triunfo. A con- seguem convencer.
< duta disciplinar era para os pal- O empate veio aos 42 minutos de
meirenses uma coisa sagrada. jogo. Ivan atira alto e Juca não
Voltemos ao Paula Ramos. Pés- consegue cabecear, dando oportu

sima, horrivel mesmo, foi a irn- nidade a Maridico para conseguir o

pressão deixada pelo quadro da empate. 1° tempo 1 x 1.
"estrela solitária" no "match" que Aos 5 minutos da fase complemen-
se feriu domingo ultimo. tar, Sadinha aplicou um "dribling"
Aquinhoado com um titulo hon- em Minela e estendeu a Nicácio que

roso,
.

conquistado com merecímen- de calcanhar marcou o 2° ponto do
to, qual seja o campeonato citadi- Palmeiras, desempatando a parti
no, não se podia admitir a derrota da.
logo no seu primeiro compromisso Surge o terceiro ponto palmei-
do certame máximo estadual, para rista aos 30 minutos.
o qual. estava preparado. A vitoria Sadinha iludiu a vigilancia de
do esquadrão blumenanense foi Minela e Nenem e atirou fraco. Ta
justa, merecida e até inevitável, tú, ao invez de atirar-se para uma

prêmio do esforço desconunal dos defesa certa, permaneceu imóvel e

seus jogadores. Não houve um uni- quando ia projetar-se ao solo para
I,CO ponto fraco na equipe. a d.efesa já era tarde. O extrema

No Paula Ramos todos jogaram René � �oJ:rida �r.. td. redes. 3
muito aquem das suas possibilida- x 1.
des, dai surgindo o fracasso que Minutos após Mandico perde bôa

do

,
"

FIGUEIRENSE X BARRIGA VERDE

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30' hor-as
Basil Rathhone e Nigel Bruce

I em: UMA NOITE TENEBROSA
Censura até 18 anos.

No programa:

ABARAS - nacional D. N.

FUGITIVOS DO HOSPICIO
comédia com 3 patétas.
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.

4!1

- Hoje ás 5 e 7,30 horas:
Sessões Chics

Charles BOYER e

Jennifer JONES
-em-

O PECADO DE CLUNNY BROWN
com:

Helen WALKER e

C. Aubrey SMITH.
No programa:

1) - O Esporte em Marcha

150 - Nac. Imp. Filmes.

2) - Romântica Louiziana
Short Colorido.

Preços:
Cr$ 4,00 - 3,00 e

- ÁS 7,30 horas -

2,00,
Cr$ 4,00 úní -

Três aspéctos do jogo de voleibol feminino entre Figueirense e Barriga
Verde, levado a efeito na 'noite de 4 do corrente. Foi o prélio decisivo
do Torneio Municipal de Voleibol, tendo levado r melhor as garotas
'i:lo Figueirense. Ao alto, a equipe campeã, apal'efendo, da esquerda

co.

"LIVRE" - Creanças maiores.

de 5 anos poderão entrnr na ses

são def horas.
IMPERIAL

Fechado para pintura e Reformas

Técnicas

TEATRO A. DE Ch 'RVALHO
Sexta-Feira - dia 20 -

ESTMA DE
IRACEMA DE AI.ENCAR

E SUA GRANDE COMPANHIA DE

COl\ffiDIt S
com

a peça em 3 atos:

úNICO BFlJO

original de

TQRRADA E N.'�VARRA
tradução de

DANIEL RO �HA
Atenção

Os Ingressos já se encontram á

venda, podendo ser procurados
nos Escritórios dos {' nes Coroa

dos.
...............................................................

CAIXA DE ESMOL&S AlOS 1NDI
GEN'r.ES DE F]jOR1AtNOl:'OLl�

ASSEMBLÉIA GEJfu!\JL ,

De ordem do Sr. Vice.JPresi'dente
em ,exercicio da Presídencia, convo

co os Srs. socíos oontr uhu intes para
para a direita: 'I'omaz Chaves Cabral, presidento do Figueirense; Mar- comparecerem á sessão de Assem-·

gar ida 'Leite,' Leda Kobarg, Leda 'Silveira, Valda, Renriqueta, o secretário bléia Ge,ra.l a se realizae no dia 23

do clube, sr. José Gusmão de Andrade e o treinador da equipe. ;Wilson do corrente mês, ás 14 horas, na
.

- séde social á Avenida Hercillo Luz:
Pessôa. oN Centro, altas autor.idade� pr-esentes ao jogo, vendo-se o pz-e-

n. 20 _ Edif'icio do Albergue No-

turno, - cuja ordem do dia é a

seguinte
Leitura. discussão e apr-ovação

do Relatório do exercicio de 1947;
Eleição da Diretoria ,e do Con

selho Delíberativo para o bienío
19/18 ;
e assuntos diversos.
Decorr-idos trinta minutos da hora

marcada e não tendo comparecida
numero leg'al de soeíos para que a,

Assembléia possa delrberar, tíca,
desde já. feita a 2a convocação pa
ra as HV2 horas e passados trinta
minu tos desta ultima hora conside
r-ar-se-á feita a 3a convocação e a

sessão será realizada com qualquer
que seja o numero de socios pre-
sentes. .

.

',Florianópolis, 17 de Fevereíro de

1948.
.

..

Heitor Blurn 1° SecretarIO

feito Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho e o presidente. da F. A. c..
dr. Osmar Cunha.'Em baixo: A equipe do Barriga Verde, vendo-se, em

pé, da direita para a esquerda: Capitão Mauricio Spalding de Sousa,

Ivete Reinalda, Moema, Iolanda e Tte. Teseu Muniz; ajoelhados: Tte,
.

Simões (Técnico), Urânia, Dirce e Lenira.
�

•••••••••••••• ti"

.

·0 ·c;êdito· M�tuo Predial, oferece.

aos seus' associados o melhor pla.-·

no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,06

mensais.

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,.

o K8TAD) Quarta-felra 18 de Feverel'ro de "4'8 7

6olWIO •••••••• " ....... a..s

············· .. � e···· o •••••• A •••••

• •••••••• 0 •••• Q .

� 'e) e •••••••••••••••••••••••• O •••••• � •••••••• 8 •••••••

� 0It � •••••••••••••••••••• Ct •••••••••••••••••••••••• CI •• :.�

fiar• ., Pá .('mIe) _
o.e

�. • •••,. o a ." 0 •••• : •••••••••_ •••••.•••••••••

';a ••• � ••••••••• " •••••••••••• � ••••••_ •••••••••• " ••••••• o •••••••• a •••••••

;qr�r1amos, tamb6m. Q� •• aotlelH ..
�Moa. cmu. eh ..... GIl .........__•

DR. MARIO WENDHAUSBN
CUnica médica de adulto.

e crianças
Consultório -- Trajano, 29

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

Resídêncta:
Feltps Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAELLA
o peIa Faculda4e Na

d<ll Meú1cl:na da Un!"'e!l'IldJGo
Bl."aBU). Héd1co por coneae
�a'1I"iço Nabional de .:Dooao

mNtmtats.
-Ex interno <à 8alita

üt WI!Ier1c6rdla.". !lospttal
'lI:tIlUIco do Rlo'QJa C.plt&l .,..

deraJ
�A ���{)8.ü DOlIl'rOU

-

- �tó1rl.o! Ediflc10 �
NETO

....� lhl1pe fkbm1dt. Consultu.J
:cu 15 lia 18 bOru -

Reside1'lt!lia:
Largo Benjamin Constant n. 6

... POLYDORO S. THIAGO
{t� 40 Hospital de Oarlt'laCllil

da PlorlanópoUs
�nte da Mate�ldaC1e

�()À M!IDJi()A - DIST1J1Ii.
z;roe DA GESTAÇAO B DO

PARTO

.� (lO\'!! Org!Wa 1nternoo, _
psoIalm<!nte do coraçl!.o

�eall da tíroide e demlUIl
jgI!!nduIas Internas

�IA -, ELEC'J1ROCAlioo

�m.u'U - ME1I!A!õOLI8MO
BASAL

�m d!t.rlatnente (iaE �1I ""

18 horas

,,__
.

ohamado3 a qulUóilul!?
�"'" U:l.clumve durante a no1te.

�'O'L'l'ORIO: R= Vitor He1re-

lee, 18. J1'one 'los.

�ou.: .Avenida Tram·

powsk1" 63. Pone 'l.
....'--�----------� --_

�I. lAVAS LACUOA
� !!».<IiUco-cll'Gr..ica de OlJlct.
'""" � Nar1s - Ga1'C�
:PIOII01'içéio de lentos do

oontato,
Reiniciou sua clinico

Conaultorio: Felipe Schmidt 8
.

Doa 10 àill 12 ha. e das
14 'às 18 horos

TELEFONE 1418

II. LINS NEVD
Mol�tias de senhor..

�tórlo - Rua Jol!io Pm:to, D. ,
- Bobrado - Telefone 1.·�1

�df>.r.cilti - Rua S�e de Setemblro
,
- (iI!ldWcio I. A. P. da EIJb1.",1l)

Telef<m.e li. 8M

TINTURARIA' CRUZEIRO
"Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeoR

ProfiSSton_al �_ompeten�e - Servíço r�ido e
.

garantido.

BOM NEG,OeIO
para quem possue d.e Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.
'

FARMACIA' ESPE'RANÇA
do F'Ju'm.&�.tIeo .NILO LAUS
Hoje e Ilmanltli eri a '11& prillferUa

Dr@lllfi bti:ãeuamg ,. fttraqelru - Bomeopáti.. - "'erfwo....
mariMI - .ktbrs. i. bon�L

�:Urt-lI$ � 6Dta�da U �éC0!� -mee.

Tl'àI\sportee r« gurorti1:l de cargas ao pórt:o CMl

s10 FRANVISGO DO SUL para NOVA,I08ft

Florian6r olís
São Freneilco

Informações com os Agentes
Carlos HoepckeS/A -CI- Telerone 1J212

do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- TeleloD� 6 ( End. teleg, .

MOOREMACK

- MO EM t 9

Di. ROLDÃO CONSONi
��IA Gl'llRdL - ALTA or.
�l!fÉGlA. - MOLiaJ8� DJj �
.... li'HORAS -o PARTOS •.

�o pela Faculdade de K�
� da Universidade d<J sal!)

1!l'�, onde foi assistente por' �
fI!i,#;Jj !l::lO/J do Serviço Clrllrg!tlI) �

. Pref. .cUfpl0· Correia Neto
� do estômago • viu �
� .intêBtlnOB delgado e 'Irl'�

.
UNld.., rins, próstata, tlbitra,
�, oYm10J;l e trompu. V�.
�.e,. :ii.1drocelê, Var'ále8 II h_

CONSULTAS:
1!.iMll: !ii lU! fi. horas, $I. Rua Ftl!.1lt!
�t. 21 (1lItos da CU&! f'lQ. I

!."&J.so) • Tel. 1.598. !
��NCIA: Rua Esti!vem J� i

mor. 1�; 'i'�. M '1&t. r 5��a
", -

DIt.NEWTOND�AViX.4 " I.:, ± -� .,.,�'��:=��.!� .�. .: .
'" �ildl:lIl ._ V1lLu Urlnâr1aal - i' A,t e' 'na--e di"a� d;oa lnteBtlnoa, r6to fi i J
� - Hl!1morroidas. Tra.� i

to da colite &mebiana. i Brevemente iniciará serviço especiolisado com
ilVüiot!!l'apia - Intra V'Il1'lII4'ÜlO, ;

Cozl;liu.!ta: Vitor Melre1ell, :13. moderno maquinorio
i!,� dIar1amente la 11,310 .. Rua Felipe �chmidt 60. - Telefone 1577I!" I'l tu'de, d8l1 llr-hs. em �

l\ême.\: Vidal Ran1o&, N.
1P'0ll0II 101')7 - _

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

��OMPANmA. "ALIANÇA DA Im�
�_��d� � unt - iWe: ., A ; ft,
mClnnnoíZ .m 'WBA.J!8F1)JE'r(�tit.

Cifro, do Bsraacc ô, 19441

CAPITAL E RESERVAS
Reepcnsebílídades
Recete
Ativo

Cr. 80.9'00.606,30
c-s 5,978.401.755.Ç7

41 67.053.245,30
• 142.176.603,80

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen

to de seu filhinhe !

Mas, não esqueça, que o melhor

'presente para o seu "PIMPOLHO'�

é uma caderneta do CRÉDITQ
MUTUO PREDIAL.

-O-

ras FILHOS
&plaudirão teu reato,

quando souberem que cola
boraste pró RestabeledmeJla
to d. Sude do Lixar••
Muitas felicidades pelo nascimen

to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para e seu "PIMPOLHO",

é uma caderneta do CRÉDITQ
MUTUO PREDIAL.

Sinistrai pagos DOa. úU:itnOI1 lO anne

RClpollllsbilída1es
98.687.816,30

4l 76.736,401.306,20

CIA CATAIVNE"NSf
DE l'RANSPOOlE'S AÉP.EOS L'!"'OA

Costureira
Moça sabendo cortar ofere

ce seus serviços para costu
rar nas residencias,

Cartas para Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua La;es,'

Díret""re��
Dr�_ -Pamphilc d'Utra tl'reire
de Sá, \AnisiO?:"Me..erra, � Dr.
e Jazê 'Abreul

de Carv�lbo. Dr; Fr&OCl$CO

JO�Gtlim Barr eto de Ara�1jo

Empregue be,m o seu dinhei
ro, comprando ações do "Coléc
g'io Bardga-Verde".

Maquina de escrever
c ompra-se uma PQrtatil .

Tratar n�sta redação.
.. . . .. . .. . . .. .. ' .

ÉS BOM BRASILEIRO?
En.tão CDopera na campanha d�

aMabetizaoão de ad1'llltos, faz·endo
q'll,e os teus conlhooioos que não sa

bem le.r nem e.sorever, frequootem
os cursos no,tunllos de alfabetiza
ção: Hospital de _Garidade ou Gru
po Escolar Aoohi>et4.

. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . ' .

FtlnCiionário público
Lembra-te - d'eSOOntaBdo dé.
centavos diários de teu venei
mento,. salário ou remunera

ção poderás �ixar para tua

frumilia, um peculw até Cr$,
3�.OOO,oo.
Inscreve-te na Assoeiae.ãO'

Beneficente.

"Quem extraviar 011 In1ltitizar 41'

certificado de alistamento pqarC
R1ulta de 10 a 50 cruzeiros, outl'Ol
sim incorreri em multa de 21 • 1M
eruzeires aquele que extravi.r ..

I
Inutilizar o Certifieaclo d• ....,.,

rist.".

(Art. 121 •• lA4 � 8ervlç� lIIIUt

I lar)'.
EN

.� j .... iiij""llflj:$! 'Il';::_i�1rD'" r li mga;'WlmlW«f!!illB?"�.��IIi,'CQ.lI�1:

O "Colégio BalTiga.Verde" A primeira Agua de Colônia feita
está construldo o 'seu majesto- ao mundo foi fabricada na cldac1e
so prédio e necessita de sua de Colônia pela Fábrica 4e JO&I!.1<

valiosa colaboração. \>laria Partna,
..._- •••••.....•...........•......•.................•..... _ __ _ ( �:•.................................................... - _ _ _ _ �

-
-

eiam ert
e noite

lECHICOS
.

-�nf.C'
O

' Br asil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicolI

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodo:ro, 33 - Fpolia
Atende pelo Serviço

Reembolso Pautal.

l"'a.bricanbt e tdistribuidores da. afamadofllcon
fecçõ•• -DlSTINTA· • RlVET;�,POHU.lumtRran';
d••Ol'.tlm.ntoi...;de ca.semira.t. _.risaadolÍ.' -_IbriDa

, " bon....�.. 'CIl-godõet.,3mcrintl �91am.Dto.
. pal'a .alúd'(l� .;�l"l'eC8bel cliRtamente da.

�r ��'''IiC�
..

,�GGIIG a.,�__'_ tBl1n�..._JtnqdOt�tel'�ao�o�d. lhe�tllHl'.m �xmG

�a cn__ d.. eHtuaftlfla 1:!UGI! comPRDY'MATRIZ \mi 'tf'lol'laa6PQÜ11i!t��FIIdAIS em�unaenau • Laie� •

•jlICC�:":9Q:aa_IIlIlll::lS-·s.;ap;ilil·kzili:l:t!!f!jttilI'.. ;i:lilM!GAA=�:e:;:?·:::··WM!BI'i""""'C'�mIi4.",lIl:!Cq1Il'iliml:IIIlIilII1III!DIii_m=..-.c:=�IlEII:.illIiiIlIIIIIiIl'IIIIIJJ"'Bfll!ller_IBII:IIIi:!le5ffil.'l:i:!llH=,...jlSlli#lS'rIle1:IIIIIz::r;:::4ilii!Ift!lilISi{f:r.;;;:;llI-!DII4W��,�,..-z"'t:;eamelf&�S4%!t441-;r;t:t44ffl!4'.zG'I!;;O:::;'i;:-;",� �.iPõ2l1IG:'II:_�!D:m:::I7.:z:IIIII.

I
!1DfIlhoHm··
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Sempre que a falta de compostura e doe responsabilidade armar escândalos e urdir
novelas, a serviço dos ínteressicalos partidarios, visando incompatibilizar auterldades

intrigar corporações ou classes, aqui esíaremas para alertar o público, e escla

rece-Io, apontande-lhe os autores e defensores desses metodes de fazer politica"
--------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------

e

ICONTINUA AGIT
Rio, 17 (A. N.) - Falando á im

prensa sôhre o caso do i-rauí, disse
o deputado José Cândido Ferraz,
da UDN, que assumia a responsa
bilidade de dizer que o governador
rea,g'i·ri a, não entr-egando o poder
senãc pela fôrça, acrescentando:

.

.
- "O sr. RODha Furtado, corno

todo governante consciente de suas

prerrogativas. só entregará o po
der se for sobrepujado por fôrça
rnaí.or ial. Confio, porém; em que
não seremos obrigados a convul
sionar o Estado, pois temos plena
confiança no pronunciamento do
STF ao julgar o "habeas-corpus".

POSIÇÃO DO GOVERNADO_[{
':Derezina, 17 (A. N.) - O go

vernadnr Bocha Furtado telegra
fou :I()� rcpt-esentantes udenistar
no P'iau í

c no Rio de Janeiro, nes

tes 1,'['1110-8:
"Espero que a comissão execurí

va da ('D:'l cnmpreenda que ncpuis
de ter cedido, numa atitude roneí

liatória, até atingir o
í

imi!e oxll'l'

mo em que as concessões ainda re

presrn l am tnlcrancia, minha resís

tência n50 sígnifica nem pódc si

gníf'icar íntransigénca pessoal, aui
mada por quesl iunr u las politicas
de campanár-io. A UD:'-l e o pais 11tiC

de r,'conhecel' que estou f1el'pndeD
do antes um principio do que uma

posíção. O Piauí, inerme, não re

ceia a enormidade do cr-ime que a

maioria irrefreável dq Legislativo
pretende deferir contra o regime
Se as fôrças morais e a consciên
cia cívica do Brasil ainda não trve
r,em exercido pressão suficiente
para fazerem recuar os inspirado
res dêsse atentado contra a Repú
blica, o meu afastamenLo do govér
no, mediante processo Ilegal e igno
minioso, importará não apenas na

deposição dum governador legi I i

marnente eleito, mas em profundo
golpe nas íustituíções republicanas
que, combalidas e desacreditadas,
ficarão com equili-brio instável, fI
mercê de golpistas e aventureiros.
Possuindo perfeita noção das pers
pectí vas. não podemos. ter veleída
dcs de resistir, materialmente. Nos
sa inquebrantável resistên-cia se

apoia exclusivamente nas fôrças
morais que, graças a Deus, existem
no Brasil, e imporão, como valeram
e se impuseram na França livre dos

"rnaquís".
NADA DE POSl'l'lVO

Rio, 17 (A. N.) - O "'0 Globo-'
diz poder aíírmar que os esforços
de úlüma hora para paoíf'icação 110
Piauí não se coroaram de êxito no

'E' de· se tirar· o chapeu
A lógica do "Diário" é bem ·de lemo Só valem as tropelias contra

cabo de esquadra. Todo 'O mundo as mulheres e creanças engendra
sabe e é testemunha de que a po- das em seu cerebro doentio.
Iícía absolutamente não agiu contra Depois de tudo, depois de abri
o povo durante os dias de carna- ,gar 'as maiores infamias contra o

vaI. Numerosíssimas familias pre poder público, queria ainda que o

senciaram o movimento sem que sr.'Secretário da Segurança Púhli
de leve fossem molestadas. ca ou alguem por ele viesse a pú-
A policia unicamente interferiu blico e dissesse que, de fato, a po

nas desordens porque é essa a sua licia investiu contra o povo e mas

missão, e fê-lo sempre com a edu- sacrou inocentes e que' por isto os

cação própria de agente do poder. reponsáveis iam ser punidos ...
Não podia, porém, de forma al- É de se tirar 'O chapéo ...

gurna -- e desafiamos os do "Diá-
rio" a afirmarem o contrário Dr LeobArto Lealnão podia ser esbofeteada, mail ra-. U

tada a garrafadas e a cadeiradas e
De sua viagem ao Rio regressou

fugir I ontem o Exmo. Sr. Dr. Leoberto

Para não fugir imperioso que Leal, DD. Secretário da Viação,

reagisse com segurança e superio-
Obras Públicas e Agricultura.

rtdade, para decoro de Sua função S. excia, que fora à Capital do

e de sua missão. país a serviço do Estado; conseguiu
Que outra atitude acham os do so�uci?nar junto aos poderes fede-

"Diário" que ela podia tomar? . rais, ,Importantes problemas liga-
A resposta deles é sempre a mes-

dos a sua pasta.
-------------------------------

m�'�ara reprimir os desordeiros Tp,atro do E�tQdalte
não era preciso investir contra o , Conforme noticiamos, reune-se

povo '(sic) contra as famílias (sic) hoje, às 19 horas. na sede do De
contra crianças (sic). Não era pre- mocrata Clube, a Diretoria do Tea
ciso espaldeirar pessoas que nada tro do Estudante para tratar de
tinham a ver com a briga.. . assuntos de interesse da sociedade.

O interessante é que até a pre A essa reunião devem comparecer
sente data uma unica pessoa não tambem todos os componentes do
apresentou queixa por ter sido

li Teatro do Estudante, afim de dar
atropelada pela polícia, sem estar mais fácil organização do progra
envolvida em desordens. Os unicos ma artistico a ser executado.
que até agora se queixaram foram
os do "Diário", mas nenhum deles
sofreu qualquer arbitrariedade po
licial.

Q "Diário" não teve jamais uma

palavra de protesto contra aqueles
que maltrataram os soldados da

polícia quando, chamados a inter
vir numa vergonhosa desordem,
cumpriram apenas o seu dever; ja
mais mencionou 'O soldado que, em

vista da gravidade dos ferimentos,
teve que baixar à enfermaria.

Para o "Diário" o prestigio da

autoridade, a integridade fisica dos

representantes da lei� a ordem so

cial, a ignidad.e a família, nada va-

Ps João Alfredo Bobr
Tivemos ontem, a honrosa visita

do Rev. P. João Alfredo Hohr, dig
níssímo Diretor do Colégio Cata
rinense.

S. Revma. veio solicitar nossa co

laboração para o importante con

gresso dos antigos alunos dos Je
suitas em toda a América, a reali
zar-se em agosto do corrente em

S. Paulo, e no qual Santa -Catarina
também .se fará representar.
Em outro local damos detalhada

noticia da. notável reunião e d.os
temas que nela serão estudados.
Ficamos gratos pela visita e com

'.prazer teremos as nossas colunas à
disposição de iniciativa de tão al
to alcance cultural e social.

Folhas de flandres
hrasileiras
Rio, 17 (A. N.) - Ao que nos

informaram dentro de poucos dias
a Companhia Siderúrgica Nacional
estará ,em condições de fornecer

folhas de flandres fabricadas em

Volta Redonda.

A situação atual do mercado des

te importante produto, de quase

absoluta falta, faz prever um gran
de interesse do comércio por este

novo surto industrial bi'asileiro.
A folha de flandres fabricada em

Curso de oficiais
Rio, 17 (A. N.) -- O ministro Ar

mando Trompowski concordou
com a sugestão feita pelo Estad.o
Maior, permitindo que os candida
tos aprovados em exames de admis
são ao curso prévi'O para oficiais
intendentes sejam matriculados no

curso prévio de oficiais aviadores.
O ministro fez uma exigências: os

candidatos devem satisfazer às con

dições d.e inspeção de saude na

amplitude adotada para os candi
datos a oficiais aviad.ores, uma vez

que ultrapassem a idade de 20 anos,
devendo apresentar a autorização
'd.e seus responsáveis e fazer Um

novo exame de admissão.

Conselho
Peni'enciario
Hoje, às 12 horas, no Clube Doze

de Agosto, os membros do Conse
lho Penitenciário do Estado reu

nir-se-ão em cordial almoço, que
lhes é oferecido pelos srs. conse

lheiros Gama d'Eça e Vitor Lima.
O sr. Ministro Vasco d'Avila, ex

membro d.o Conselho, será convi
dado especial para essa reunião.

Volta Redonda será entregue ao

consumo por preço inferfor ao da _

mercadoria estrangeiro, cuja im

portação está fundamentalmente

prejudicada pela restrição de cam

biais.
Nos meios comerciais este fato

é encarado com entusiasmo, por

representar mais um avanço na

industrialização brasileira embora
com prejuizo para nossas rendas
aduan.eiras e para o incremento
do intercambio comercial com o ex

terior.

Para a.fl pessoos de fino
paladar Café Otto é

lIJem pa!'.

PARA' FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
C.-OCEIRAS,
F R I 'E I R AS,
ESPiNHAS,. ETC.

DO O PIAUI
tocante á retirada do "impeacn
ment", acrescentando:

- "O general Góes Monteiro, in
teressado no caso, telefonou para o

presidente Dutra, com quem mano

teve demorada palestra sóbre a si
tuação no Piauí. O chef'e do govér
no, an tes de parLir para o sul, de
clarou desejar mais do que nunca

a preservação do acôrdo politico
Deixou o ministro da Justiça en

carregado de supervisionar a má r
ena dos entendimentos e conve r

sou, a respeito, com o sr. Nerêu
Ramos".
REPXADO O P)VOCU_[{ADOR Gl!:

RAtL DA REPúBLl<CA
.:Rio, 17 (A. N.) O deputao.

Antônio Maria Correia, da UD�,
desmentiu, hoje, o Procurador Ge-:
ral da República, reptando-o a pro
var a sua bôa fé no retardamento'
do seu parecer sõbre a representa
ção do governador do Piauí, ar-'

guindo de inconstitucionais os dis
positivos que regulam o processo:
de "ímpeachment" instaurado peto
PSD naquele Estado. Acrescentou;
que não é verdade que a represen
ção em causa tenha chegado á pro
curadoria a 25 de janeiro, pois a:

mesma ali já estava em meados ,i,:;'
novembro passado, antes, portanto,
do "julgamento pelo STF da repre
sentação da qual é aditiva.

Balanco do C,arnaval em P � ale,ore
organizou comandos devidamente;

Porto .�Iegre, 17 (A. �.) - Um
aparelhaos para fazer respeitar aI

balance (lO carnaval nortoalerrren- 1
. .

t
-

E
.

t d d.. ." ei e as ms ruçoes, m VII' u e a,
se, que se encerrou sábado com o· .

'

. . "" ,. energia com que agiram esses co-·
enterro .Jos - cssos: , nos mostra

mandos, mais de duas centenas de"
que graças às enérgicas medidas

menores foram recolhidos áquele
tomadas pelas autoridades C0111pe- Juizado e ai encaminhadas a seus;
tentes, tudo correu de maneira

pais que foram devidamente atua
normal. Deve-se irto em parte, à

dos.
atuação (;.a Policia de Costumes que

agiu com rigor em defesa da moral

pública, não permitindo que nas

ruas ou nos clubes pessoas desclas
sificadas se prevalecessem da fo
lia momistica para agravar a mo

ral e os bons costumes, sendo ime

diatamente presos quantos atentas-

sem contra o prestigio moral da
sociedade.
Eficiente e modelar foi também'

a ação do JUizado de Menores que I

Desta forma a família portoale--
grense ponde divertir-se a valer"',
sem que os libertinos e os <:1esor-·
deiros tão fartas nessa época, lhe
perturbasse os folguedos nas ruas;

ou nos salões.
•

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

. .,_,.....-_w_-_-.-.-_..-.-_-_-_-_-.-_-_-.-.-.-.-.-_-�

O Govêrno do Estado tem a satisfação de convidar as autorida
des, civis, militares, eclesiásticas,

.

corpo consular, associações e ins
tituições em geral, imprensa e povo, para a- missa de ação de graças'
pelo restabelecimento da saude do Sr. Dr. Nereu Ramos, preclaro Vi-
oe-Presidente da República. O ato, que se realizará na Catedral l\fe-'
tropolitana, terá início às 9% horas de 5a feira, 19 do corrente.

S. Excia, Revma., Dom Joaquim' Domingues de Oliveira, Arce-'
bispo Metropolitano, assistirá, do trono, à celebração religiosa, que
terá. por oficiante o Revmo. Cônego Frederico Hobold.

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

Ação Soci�1 Catarinense
Assembléia Gera I Ordinaria

2.· CONVOCAÇÃo"
Ficam convocados todos os snrs. delegados das socie-

dades filiadas para comparecerem, quinta-feira, dia 19 do
corrente, às 20 horas na séde da Cáixa 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 rell;Jtorio e con.tas apresentadas pela;�

Diretoria provisoria.
A assembléia se constituirá c.om qualquer numero'

por tratar-se de 2a• convocação.
Florianópolis, 7 de I<eveteiro de 1948.

A DIRETO RIA

Os nlufragos misferiosos
NATAL, 17 (A. N.) - Acabam de chegar aqui os 4 tripulantes do'

estranho veleir·o que aportou no municipio de Areia Branca. Trata-se'
de espanbois que' declararam seT anti-franquistas, os quais vem fli-
gindo do governo ·de Franco. A policia está investigando o estranho·
caso. Interrogados os fugitivos declararam inicialmente terem-se di-·
rigido á Venezuela e que procedem das Canarias, tendo dali saido a'
12 de novembr:o. O barco em que viajavam ainda se encontra. em'

Areias Brancas, devendo ser transportado para aqui .. Com este ,S ()

quarto vel,eiro que atravessa o Atlan tico aportando ás costa potig_ua
raso O veleiro denomina-se "Mare Nostrum".

Se agirem :dentro da lei
LONDBES, '17 (U. P.) -- O primeiro ministro Clemente AUee l'e-'

cusou. se a aceitar uma sugestão 'no sentido de que os comunisLas se-'

jam considerados fora de Iei na Grã-Bretanha e seus fundos confi:3c;J.
dos

..
Disse êle que a tradição britânica era de permitir que todos os_.

partIdos advogassem suas doutrinas, enquanto agissem dentro da lei.

F 11118

Amortecidas as explorações, raiou o sol.
Tal e. qual previramos.
O Diario, ontem, estava limpo.
E o ceu mostrou um "azul ainda mais azul".
Em nome do povo, agradece· o

Guilherme Tat

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


