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No transcurso do SOe, aniversário d'a·l,gl�riosa,l;Passage·m de Humaílá, prestamos culto
80S heróis e homenagem reconhecídaà invjct'c(�"arjnha de Guerra do Brasil, na pessêa
do Exmo. Sr. Almirante Antão Bafal'a, digníssimo Comandante do 5' Distrito ·Naval..

IEsuera-se 'uma sülucão saUsfatoria

!
Rio, 18 (A. N.) - O Ministro da presidente Dutra sôbre o assunto e

Justiça, interrogado pela imprensa ainda insistirá na aceitação da for

sôbre o, caso do Piaui afirmou quc mula que foi recusada ontem pelos
aguarda com otimismo os resulta- pessedistas piauenses.

I
dos

das, ultimas propostas e contra Rio, 18 (A. N.) - A propósito de

propostas, esperando mesmo que habeas-corpus impetrado pelo go

até o fim da semana esteja sclucío- verno do Piaui é opinião geral que
nado o mais grave caso da politica o mesmo, quando vier, será tarde.

nacional.
.

A razão é porque o Supremo Tri-

O E ARRUDA ttAlilOS Rio, 18 (A. N.) - Informa o Diá- bunal Federal está em férias, sen-

rio Carioca ter apurado nos circu- do nêcessária a convocação de uma
los responsáveis que tendo os pes- sessão extraordinária que é con

sedistas do Piaui regeitado a nova siderada muito difícil porque os

formula ela pacificação, o Ministro .j.uizes daquela corte estão ausentes.

SInLIN OESCREMIE ·0O COUHN IS O ,�;�f��t�1���:�::,;�:2,�:�r����;: ;:E:::�'�;:�:;o:':::t::o�:�
R I'� gam as condições de impasse cria- didos a envidar todos os esforços

WASHING1JON, 18 (U. P.) _

AI-,
chegando a um ponto de resulta.dos go alcance, afastou do cargo o Mi-

do pela conspiração polrríca no Es- para convocá-lo com êxito, assegu-

tos ��ncionar�os do Jgov;êr�'Ü norte- negativos e que Stalin e alguns de nistro da �azenda, que há muito
tado. rado numero para a deliberação.

arneracano opinam que existe cres- seus colaboradores mais chegados tempo vinha desempenhando essas
'Rio, 18 (A. N.) - Noticia-se que

centes demonstrações de que .Q sabem disso. funções, substituindo-se por um
o sr. José Américo ao deixar o Ca-

Marechal Stalin está descontente AFAiSTÁ<DO O MlNISTR:O membro destacado do Politburo. tele, depois de conferenciar com

oe talvez desiludido com o sistema DA FAZENDA OS funcionários norte-americanos
o sr. Gaspar Dutra sôbre a situação

que criou na União Soviética. Sa- Hoje sucedeu algo 'que abona es- consideram isso com um sintoma
do Piaui, vinha satisfeito e cheio 19 de Feoereiro de 1868

lientam que nada sucedeu na Rús- ta impressão. O govêrno sovretíco, das graves difieuldades no terreno
de esperanças. Hoje o Ministro da Uma f'ot-tif'ioaçâo existente no

sía até agora 'que indique qualquer que tem que enfrentar a inflação da economia sovíélica. Justiça deverá conferenciar com o rio Paraguai, com um efetivo de

modificação fundamental, porém e o alto custo da vida, ao mesmo RillBAIXADO DE CAT:EGDRIA 20.000 homens em a-rmas, constí-

dizem que existem- muitas provas tempo em que se compromete com A Rádio de Moscou, de forma con-
tuia, no sonho ambicioso do pita-

de que a pulitica' stalínísta está uma campanha econômica de lon- cisa e sem explicaçôes, manifestou Politica paulista dor Solano Lopes, uma formidavel

que A. G. Zverev havia, sido rebai-
'

barreira, um obstáculo intranspo-
.

d d t
.

Rio, 18 (A. N.) - Noticias proce- nível, que deteria a. marcha víto-
xa o ' e ca egorra de Ministro ,d:

.

dentes de São Paulo dizem que é ri osa das Forcas Aliadas.Fazenda á de Více-Mínistro, suhs- aguardado ali, com grande ínterês-
"

tituindo-o A. Kosygin, um dos vi,
Já o bravo Almirante Joaquim

ce-presidentes do Oonselho -d.e Mi-
se, o regresso do Sr. Novelli Júnior, José Ignácio, Visconde' de Inhaú
em vista da perspectiva de acôrdo

nistros e membro substituto- do Po- t d I d PS
ma, havia transposto o passo de

, en re as uas a as o D Entre- C
' ,

litburo. Essa rnodífícação; é _
cousí- .' urupaití e a nossa Esquadra íní-

tanto, o Sr. Novellí, que se encon- c" bc b d" d
'"

derada aqui como a mais impor- .' .

Iara o ' om ar '810 as prmcipais
trava nesta capital, seguiu para Pe- b'

'

d H il
'

tante da série efetuada recen- trc I' d d
.

aterras e umai a.
rapo IS, on ,e evera permanecer Ctemente no govêrno soviético, na vários dias. O vice-sovernador

Caxias, o .comanda.nte supremo.

qual figuraram a exoneração do I' t rd concerta com o Almirante o plano
pau IS a se vem manten o muito

Ministro da Justiça. Nikolai 1Rych- reservado sôbre a situa ão olitíea
de. ataque para que a nossa Esqua-

kov, e a de Kichall Khrafchenko de seu Est d
- tç nt _

dra vencesse o íerrível obstáculo, e
a o e aparen emen e nao .

do cargo de Diretor do Comité de parti ct ti
no dia 17 o General Argollo recebe

.. cipa o o nmsmo com que em

Artes, além clç_, Jato de ter "caído certos Cl'1'C111'os "

d hi
a ordem de fazer uma demonstra-

d " '

e encara a a upo-
.

-

d fem uesgraça o famoso economista tese d taur
-

d ld d
çao e orças, e ele ataque, para

ares auraçao a um a e do
soviético Eugene Vargu. '

PSD 11�111]'�,ta ,> -I •

d
'coadjuvar a ação -da Esquadra.

_...« - v '-'.e acôrr o na poli-
INEFlf_,filiSCI.A E F:RAUDES tica do Estado.

Para comandar a Esquadra, em

O fato de Cosygíu ser escolhidc tão arríscada ·empreza, foi chamado

para substituto ele Zvei-ev, e con- .do alto Paraná, onde se achava co-

sideraelo como uma demonstração Tambem O sr. mandando a Esqua:drilha, o brava e

concreta do elescOn tentamento de intrépido Capitão de Mar e Guer-

alto comando sovié,tico pela fOI: Waidemar ferreira ra Delfim Carlos de Carvalhà.

ma por tIue des·enrolam os aconte- As 3,30 horas do dia 19, a Divi-

cimenLos na Rússia. O próprio
Rio, 18 (A. N,) - Noticias de São são de nossa Marinha enfia o canal

Z ere'
.

f'
Paulo informám qlle o sr. Walde� de Huma1'ta', sendo roece'bl·d·a pelav v, em seu m arme drçamen-

tário apresenla.do ao Soviet Sunre"
mar Ferreira passou a presidência artilharia da Fortaleza que o ini-

\' , da ONU ao senhor Henrique Bay-
mo no principio dêste mês, elescre- mig'o considerava inexpug,navel.

arco"
ma.

veu um gráfico da situação ao re-
Um espetaculo novo ·e extraor-

ferir-se á ineficiência, frau'des dinário s·e apresentava aos comba-

falSificações ele documentos, irrfla-

E
tentes, Uma longa faixa do Rio .era

cEãO, escat:8des e fatll�as de produção Dl greve bilUmitnada PIelas gfrantadas ebbom-
1 m sen I o con r'aJ�io ao progra- as, ornanc o o e1 o assam raso.

ma 5O'\'iético; deu a conhecer que o

' Roma, 18 (U. P.) - Cem mil em- em que, Soldados e Marinheiros,

sislema sOYÍélico está tendo maio- pregados public ...: dos serviços dos na demonstração clara do cumpri

res dificuldádes em seu reàjusta- Correios e Telegrafo", �edaram-se menta do dever, esrcrevendo uma

n1enlo do após-.guerra.
em greve nacional d.urani; N.ma 1\0- elas mais bélas páginas de nossa

ra ex,igindo aumento de salários e História Militar, souberam e elei
ülItras regalias no trabalho. xaram-se imolar no Allar da Pá

tria.

Pano para manIas A ação do monitor "Alagoas":

Qualquer pessôa prejudicada elll
com a intrepidez de s'eu comandan

seus direitos.e .principahllente 'cm
te o' Tenente Maurity, é feito qu_e

sua integridaele fisica, SE' não c6iJ.- -se ·destaca. nesta Jorna-da. O vagar

fia nas providências das autorida- de sua maquina permHe que 110 ca

des policiais, tem o recurso de en- nô�s inimigas, tripuladas com g'en

caminhar queixa' ao poder judiciá- te armada, o a.bor·de de tO'dos os

rio. !
lados, mas o Tenen'te Maurity, com

Não é possível conceber que o feliz manobra. e aproveitando a

"Diário" deixaria de lançar mão <correnteza do rio, meGe a pique'

desse recurso se, de fato, nas ocor- uma; destroça outras 'e pôem em,

rências do carnaval, houvesse viti- fuga as demais, concorrendo assim:

mas inocentes. para, a vitória final, que nos sor

O ódio que aquele vespertino vi- riu, mais uma vez, para que ficasse

perino vota a tudo quanto é lei patenteado de maneira inofi.sma-

-Q LEMIA DA IMPRESA e autoridade, não deixaria escapar vel, o quanto pode as forças que-

O rebaixamenlo de categoria de tão unica oportunidade de justifi- lutam pela liberdade de um Povo.

Zv,erev verifica-se várias semanas car seus ataques e de aniesquinhar E1evemos pois, os nossos cora

depois do inicio dn. ampla campa- os agentes do poder'p.ublico, levan- ções, na glorificação desta data.

nha economica do govêrno soviéti- do-os à barra' do Tribunal. rendendo as nossas mais justas ho

co, Ao ser .publicado o seu informe Para tanto, porém, precisaria do meuUJgens á gloriosa e invicta ma

orçamentário, á imprensa soviéti-' "corpo de delito" e como esse só rinba de Guerra do Brasil, a sen...

ca adotou como grito ele combate existe na sua lente multiforme, ta- li-nela avançada de nossa soberania

o lema "economias em 1948" e ora- bleau! Nomes não interessam. São de Povo Livre.

dor após orador, no Sovie!; Supre- precisas, provas. Honras aos bravos que nos leg'a-

mo, exortou a industria russa di- Mas não ilá de ser nada. A uma ram o feno de Humaita!

minuir a Cl1sto da produçãt para imaginação fertil como a dos do Honras aos �Iarinl1eil'os do Bra-

que aumentem suas contribuiCÕeEj "Diário",
é fácil arranjar pano pa- sil!

ao Estado. ra mangas".
André Nilo Tadasco

;

!) M� .L"ITlGO DUitIO DE S.ü<,'TA CATARINA

;ri'e�:dCltáJ1f) ., D. Gerentes SDINEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
Diretor d. &&fia<lo Ã. D.ülA8CENO DA SILV.A

lno XXXIV I QUinta ·feira, 19 de Fevereiro de 19�8 10.190Florlanõpo I is

Hurnaitá

A exemplo do Brasil
................................................ ,.... '

PORT AD PRINCE, Haiti, 18 (U. P.) - A Câmara dos Deputados
por grande maioria, aprovou o projeto de lei declarando ilegal o Par
tido Comunista,

O Partido Comunista, em outra oportunidade, há dez anos foi
posto na elegalidade, porem mediante decreto presidencial.

'

Agora, o primeiro passo dado contra 03 comunistas foi dado pelo
governo, há uns 15 dias, quando afastou todos os funcionários dessa
tendência.

Mio quer saber de carrascos
.

Nuremberg, 18 (U, P.) - O dr. Karl Brandt, que foi, médico 11a1'

t�cular de H!tler, conde�ado pelo 'I'ripunal de Nurcmberg por ter r"':3,
Iizado experiências médicas desumanas, -pcdiu às autoridades norte

a!l1��icanas que o submetessem' � uma, experiência médica, sem pos
sihi lidade de sobreviver, de preferêncía a entnegá-Io ás mãos ele um
carrasco, Brandt, Jewtamente com seus outros médicos alemães en ..

contra-s'e na. prisão de Landsberg, ag'uarclando a sua ,execucão, À Su

pr·em� çôrte dos Eslados Unidos 'recusou ontem o seu pedido de de-
Plêncna.

-

'Desastrosas inundacões
São Paulo, 18 (A. N,) - Reina pânico na zona produLora de

paulista. .

O distrito Jacupiranga, esencialmente agricola, que concorre

grandemente para o abastecimento daquí está completamenLo inun
dado em virtude das ultimas chuvas, causando -elanos avaliados em

dezenas ele milhões de cruzeiros' nas cuILuras do arroz e milho.

A nomeação de Kosy-gin é poli
fica. Sua história não elemonstra
tenha éle experiência em questões
financeiras, o que faz presumir

�ue a sua' tarefa será a de "elimi
nar" m1,Jitos aspectos desagraáaveif
da situação, cuja existência Zverev

admitiu, para poder continuar os

esforços a fim de conseguir alcan

çar alguns dos objetivos do, Plano
Quinquenal. Quando os membros
do PoliLburo são desi,g'nados pare

ca�gos tecnicos, como este conferi
do a Kosyg'in, considera-se a evi
dência de necessidade de modifi
cações enérgicas na po.!itica seg'ui
da.

NOô1EAÇÃO POLiT:ICA

Que ha com o sr. José Iméri,c-o,1
RIO, 18 (A. R) - Os meios poJitieos desta capital receberam com

surpr,es� a n?ticia inesp·erada que, o sena?or José Americo parLirá pa
ra Paralba. E que o senador paraIbano amcla ontem a noiLe conferen
ciou com o Presidente da Republica sobre o caso do Piaui afirman,
do-se que ,sua missão se rev-estia da maxima importancia quanto ao

acordo polltlCo. Seu ,embarque estava marcado para sabado proximo.
José Americo seguiu de avião ás sete horas da manhã de hoje pas
sando a: presidencia da UDN ao sr, Monteiro de Ca5tro.

'

""_D_._-_.......,._ -J"_._-_- _-.-_-.-.- -_-.-.-.- -.- -",.....,. - _-...,._-_.

temos reillindicacões territoriais
RIO, 18 (A. N) - Os meios politicas internacionais acreditam

que o Brasll est�ria ,estudando'a poss�bilidade de fazer o mesmo que
o ChIle e Argentllla no controle de ilhas. Afirma-se que o Brasil pre
tende �ontrolar tambem as Goianas Inglesa, Francesa e Holandesa.
O MIlllsLro Raul F,ernandes, interpelado a respeito, desmentiu for
malm�nte estas noticias, afirmando que o Brasil jamais pensou em
tal COIsa.

-

Não

Pronto o plano "SALTE'"
RIO, 18 (A. R) - O plano "Salte" já está em mãos do presid(�n

te da RepublIca e amanhan deverá ser dado ao conhecimento publi
co. Como se sabe, 0_ plano "Salte" compreende saude, alimentação,
transporte e educaçao .� tem duração para sua execução de cinco
anos. Amda hOJe dever� ser constituida a comissão de planejamento
para est�ldar pormenonsadamentr o citado plano. Distribuido (it;I'U
ves ele ClllCO anos, o plano prevê despesas' em vinte biliões de, Cl'lF
..zeiros. •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informaçoos uteis O Chile na defesa da Democracia.-

o presidente do Chí le, sr. GonzaJes Videla, nome que o Brasil
tanto estima, acaba de dar aos "Diários Associados" uma ampla �ll
travista, focalizando o problema do comunismo em seu país. O primeiro magistrado chileno elegeu-se com o voto do Partido Comuuista.

I Borar·lo da's empre- que foi, no entanto, no computo do seu eleitorado, uma parcela. m í-
lU nima. Não obstante- e na crença de que seria possível obter uma cola-

S86.l rndnVloarl·�' s boração leal e construtíva dos vermelhos, o presidente chamou-os ao
&1 U U' U seu governo, dando-lhes duas pastas ministeriais.

SEGUNDA-FEIRA . A exper iencia não tardou a dar os seus resultados. O Partido 'Co-
Exprf'.sso São oistõvão _ Laguna munista Chileno teve a veleidade de substituir-se às demais corrcn-7 horas,

i tes democráticas, exigindo do- presidente a execução de um progra-16 horas d
. .

t ti -

d .:Auto-Viação Haja! � Itaja( _ 1<5 no-
ma

_
w. mI!1,Is ra IVO que nao e�a o a sua plataforma cte candidato',Expresso Brusqüense _ Brueque _

mas .Intel! aments da agremracao moscovita. Noutros termos, os eo-raso
_

munístas queriam submeter o presidente Gonzales Videla aos caprl-Expresso Brusquense - Nova TPento chos do partido transformado-o num titere dos seus interesses ocli-:- 16,30 horas.
tícos E' cl r . -

d' .

t
- .

f
.

.,

Auto-Viação Catarinenre _ Joinvil1! r>: .

a', o
.
que lSSO nao passou e uma in ençao m anti I, po is o

- 6 horas. pr imen-o magistrado r-eagiu logo, com a sua conhecida ombr idaríe '

eAuto-Viação Catarlnense - Curitiba hostilizado sohrepticiamente pelo partido, alijou os seus represen-- 5 horas. tantos no governo.
_ R�d���� Sul-Brasil - Pôrt,o.Aiegre ,Iniciou-se desde então uma luta, na qual os comunistas obedeceu-Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile - do as ordens, 'e em execusão dos planos do Kominform, têm prO,\llra-ás 5 e 14 h�� A-FEIRA I do por todos o,s meios, inclusive pelas greves mineiras que foram ue-
Auto-Viação ca�i:nense _ Pôrto Ale- belada;; com g1 ande energia pelo governo, pertubar a VIda económíen

gre -- 6 horas. . ,do paIS. .

,

Auto-Viaçãlo Catarinense - Curitiba I Moscou tem as suas vistas especialmente voltadas para ° Clnle- 5 horas .

.,
. .

'

Auto-Viação Catar.inense _ Joinviie pela circunstancia de que la se produzem numerosos minerais US-
- 6 horas.,

I trategicos de grande importancia para as industr-ias bélicas norte-
Auto-Viação oatarmense - TuOOrão americanas. E' pois, do máximo interesse dos comunistas russos e dos- 6 horas. seus sate.lites no mundo inteiro impedir que os Estados Unidos pu,,-

7 ����:.sso São Cristóvão -:- Laguna -

sam receber daquele país andino os materiais de que necessitam paraEmp�sa Glól'ia - Laguna - 7* as suas manufaturas de guerra.
,e fl� horas. Em territóiio chileno, portanto, trava-se uma das fases mais agu-16�::O Brusquense - Brusqee -

das ela guerra feito entre a União SoviéLica e as dernocractas ociden
Auto-Viação ltajad - Itaja'! - 15 ho- tais. Daí a transcedência ela ação defensiva do pre::-idcnt,e Gonzalr-s Vi!raso dela a qual não só .protege o Chile como é tambem uma forma de con-Rãpido Sul Brasileiro - Jo.lnvile - às tríbuir para a preservação de Lodo o eontínente.� e 14 horas.

QUAlRTA-FERA .

O principal escopo' do Komintorm, cumprindo os planos da H '1S-Auto-Viação Catarlnense ÜUl'iUba sia, é de mLrodu�Ir na VIda de todos os povos elementos dr anarquia;
•

-

A��-��ão Catarinense Jomvl'!ie
de modo a, dchilitar os seus recursos de defesa para facilitar a obra

_ 6 horas. de_ cxpansíonísmo da Uniilo Soviética. Os pa rLido s cornnnista, corno� Auto-Vlação Cabar-inense Láguna bem salientou o presidente chileno, repetindo al,iás o depoimento de
- 6,30 horas. quan los conhecem o assunto, são meras qlünlas-colunas cio toi fl] i t.a-Rãpido Sal Brru;;ileiro - Jolnvile - às nS1110 veT'mel.ho, no mesmo estilo do qllR foram os ])artidos naú"tas5 e 14 horas.

l' I'
.

I,

Expresso São Cristovão _ Laguna parti o erC811'O >.(!IC 1.
7 horas., Existe uma agressão interna dos partidos comunistas em todos OQExopresso Brusquense - Brusque - �aís,uS americ�nos e o revide processa-se com a ·energia e a segurancn16A���iaçãO Itajal _ Itajaj _ 15 b8-

de que o pres�dente do Ch!]'� tem dado ótimo exemplo. ContempohzarraB. com o comuI1l.smo na Amel'lca 'eqUIvale a admitir a presença de umElIIIJreSso Brusqu�.nse - Nova Trento cavalo ?� 'l1rOla dentro da cIdade do hemisfério e de certa maneira- R:-S�á��'��} Brasil _ pôrto .Alegre acumplIclar;se com as maquinaçõ,es soviéticas, levadas a efeito atra�{és
_ 3 horas. 'e com a mascara -daquela Ideologia anti-democrática. \

QUINTA-FEIRA A �çãÜ' viril e eficiente do chefe do govêrno chileno vale com\Auoto--Viação Catarlnense 'POrte um ,es�1ll1ul0 para os demais. dirigentes democráticos americanos 110Alegre - 6 horas.
t d d .

Auto-Viação CataTll*nse Curitiba cUI?prI�en o 0. ever prllllordial de salvar a América da infiltração- 5 horas. pre-bélIca da qumta-coluna russa.
_ �I'���!�O Catarinense Join.vile (Do "Diário de Noticias", de Porto Alegre, doe 17-2-48).
! Auto-Viação Catarinense - Tuba'l"áe
- 6 horas.

Pessôas ea�s podem obter 00-' Auto-Viação Catarinense - LagunaP"-
_ 6,30 horas.

locação 'para tra�lhar nest-a Capital Expresso São CrIstovão - Laguna -

-

7 horu.OU nas seguintes cidades: ! Empr@sa Glória _ Laguna - 6 1/2
Itajaí - JoinTille _ Porto União :,e 7 1/2 hOi'aS.

Expresso Brm:quense - BrUiSQue -

- Lajes - L{tguna e Blumenatl. 16 horoo.

O serviço inclue pequenas viagens Auto-Viação Itaja! - naja! - 15 ho-
.ffi&

.

em torno· das cidades citadas. Rápioo Sul Brasileiro - JQinvlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ãs

- 6 homs.

SEXTA·FEIRA
Rodoviária SUl BraoSil - Pôrto Alegre

- 3 hora·s.
Auto-Viação Catal'inense

,-
5 horas.

Auto-Viação Ca-tal'inense
�- 6 horas.

Auto-Viação C8Itar!nense - Lazuna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho

ras.

EX'pre9S0 Brusquense
16 hora,s.
illipido Sul Brrus.ireiro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarin1!nse - CuritibaAut-o-Viação

- 5 horas.
Rápido Sul Bl'aslle:hro

às 5 e 19 horas_
- 6 horas.

EstudanWil em férias qoo dese- _ 7 horas.
jem viajar oonheoendo tOOo o Es- Auto-Viação Catapl!ne:nse - Tubarllqtacto poderão obtl7r os fundós ne- ,- 6 hOTas.

oossários exooutando í'acil tarei'a 7 ��f�sSO São Ccistovllo - Laguna -

que bem exooutada lhes pi'(Ji}Orcio- Expresso Brusquense - .Brusque _nará ainda algum saldo em di- 14 horas.
lIlheiro. 'Auto-Viação Itajg! - lta,je.f - 13 ho-

,roS.
InfórmaoÕes à rua Viooonde de Expresso Brusquense - Now. TrentoOuro Preto D. 1'3 das 9 00 -12 e das - 9,3ü hONllS.

f4 á 17 Expreaso Glória - Laguna - 6 1/2
••.. s'l.': e 7 lV2 tiól'8S.

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

Viação aérea",:a --

SEGUNDA-FEIRA
1

Varig - 10,40 horas - N<lrW_ j
Panalr - 9,W boi"as - NOIPte.
Real S_ A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Rewl.S. A. - 11,30 horas - Sul.Panrur - 9,50 horas - Norte.

TEiRÇA-FEmA
Varig - 12,30 horas - Sul.
(Panai:!' - 13,07 horns - Sul.
Cruzeiro do Sul - lc2,OO hoq,sNorte.

QUARTA-FEiIRA
Cruzeiro do Sul 11,00 hoPlis _Norte.
Real S. A. - ãs 16 horas - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Real S.' A. - 11,30 horas - Sul.

QUrNTA-FEIRA
Panair - 12,17 hora.s - Sul.
Panair - 9,50 hora·s - Norte.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas:

SEXTA-FErnA
Varig - 11,-«> horas - Norte_
Real S. A. - ás 16 horas _ Norte.
Real S. A. - 7\,(lO horas - Sul.
Crtmeiro do Sul - 7,20 hB. - Norte.Panair - 13,07 00r0s - SuL

SMMDo •

Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.Varig - 12,3G horns - s.i.
Panaír - 9,5{) horas - NoI'Ite.

DOMNGe
iPa8Gt!' - le,m bos'as - Bal.
�o cio S\1j - lt.ee hs. - SUL

o ESTADO
..... e Ofici..... • ma 1010

PiDt!l II. S

lMntor: RUBENS A. RAMOS
IPnprietárlo e Dlr.-Ger....

SI-DNEI NOCETI
Dlnt&r "e .ReeI.el.:

ii. DAMASCENO DA SILV..
Cbefe de Palfnaçio:

ftANGISCO LAMA} QU.
Cllef. de :::mprelido:

'iJI.QI"lM CABRAl· DA SlLYI
R�resent8nte:
A. S. LARA

iItu !enador Dantas••8 - se
anelar

YeI· n-l924 - Rio lIe Jaaelr.
RAUL CASAMAYOR

ma. J'eHpe �� Oliveira. J1 -
8� andar

�eL 2·'873 - São Pa.t.

ASSINATURA!
Na Caplt-Íl1

be . CF'
Ioaestr" • • • . . • {:r*
!'rla..tr. .••... Crf
III. ... .... ..... CrI
"•••r. ama0.. Cr,

- No Interior
b. . Crt 1",..
ha••tr. .., _. ., Crf .

TrIIIlesu. . . . . . Crt I....1'. avais••.Crt ',11 j
bt.elo. mediante ••••1'.''11 I
o. edalnata. .ea•• d.

�.))Deados. não ..ri.
lIeToll'idOL

A .lreçlo não s. r_II••
..bUl.. peloe conceltu
.. itldos nos' .�ce

&8II1n.4..

Relojoària
COMPRE

Progresso
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO 'DE
REEMBOLSO POSTAL

�

INSPETORIA DE VEíCU)LOS &
TRANSITO PúBLICO

,

.....
4I.�
21,t.M
',0.
......

Faça seu pedido por' carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

TRÂNSITO NA RUA CORONEL.,
VIDAL RAMÓS

'

EDITAL

De ordem do Sr. Inspetor
comunico aos condutores de veícu-'
Ios que a contar desta data, a rua

Coronel VidaI Ramos, passará
ter dois sentidos de direção em tô
da '3. extensão daquela via pública.
L V_ T. P., em Florianópolis, 17'

de fevereiro de 1948.
João de Deus Machado Filso, Es

críturárío.

LENHA
Peça .pelo telefone 719

Ordenado de
CR$ 2'.500,000 mensaes

Cartas do próprio punho, si pos
sivel acompanhando fotografia, para
Cx. PoetaI nO. 5 - Florianópolis.

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem ime-diata

mente qualquer irre
�ularídade na entrega
de seus iornaes.

Curitiba

Joinvlle

Brusque

Join�i1e

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletriciâede

Prop-rietarlo
OSWALDO DUARTE

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

CASA MISCELANEA diltri·,
buidora doi "Rádiol R. C .. A •

Victor. 'Válvulal "e DiICOI.
Rua Conselheiro Mofra

.....................
0--

PROOblTD DA pmi='"UMARI�.bRUDY-=S PAULO. 7",
'.

Representantes Exclusiv-os
J. MARTINS. & SILVA
Rua João Pinto 16

FiorisBópoJls --- Sta. Catarinlill"
...........................

TINTURARIA �
Só a "CRUZEIRO"

den�s, 44

Aviso aos ·Estudantes

S. rico. querei. fiOClr
:De mode MCU • legal
Fazei boi.e urna inacrição
No Credilo Mutuo Predial

I Dr. CLAIlNO G.
GALUTTI

ADVOGADO
Crim•• cWel'

�o de Sociedodu
�TURAIUZAÇÕEB
Tituloe D.alallQtÓri08

E1IOI'lt. - Praga 15 de MM. 23,
lo. andor.

Re.Id. - R� Tiradente. 47. Iro"l-lE •• 1468

Joinvile -

N, 10 Cr$ 80,00
Relogio Suino eililtema Ro.
kopf, modelo resl.tente paro

q'ualquer serviço
2 modelo. simples e o que

ilumina à noite
Caixa de niquei
respectivo. oertifieados

••••••• o�_

Sala DO ceDfr�'
N. 6 Cr$ 200.00

Dellpertador hbricado na

Italia
Qualidade de primoeirCl -

. na.
core. cinza.. verde, azul e

niquelado.
Altulla 12,1/2 cm.

.

Nonos rel6crio. .ao acompanhado. do.
de garantia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba·· Praça Til'Cldente.. 26C·. Paraná

-,mEW

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes Df» S;

Telefome 1393.
. . � '. "'._.

DENTIST A·,
Dr. Mario Da Campora

Cirflrgião dentista
Atende exclusixarnente cClm ...

hor<1 marcada
Rua Trajano .De 25 ._ Sob...

Florianópolis
iaria.mente das 9 às 12 &,.

a das 14 às 17 haras
,. ,. • ,. ,. � ,. ,. • ,. • ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. • D..., _

I Dr. L:doU:-A.
Pereira

�Jlvogado e C&ofabUista
COIUltituição de IIOcitldod611.
Planoa contabeiB •• Organbca
OÕH .... Pareota:res e Ml'Viçoa

correkl toll.
Rua Gol. Bittencout't n.o. 122

Florionópolial
Doe 17 horo. em diant•.

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

COMERCl.AN'rn: Dá um u..
.:tTO à Bihlioteca do Centro Aca
mmioo XI dl:e 'Feureiro. Coo
tribttirú,� pa:I"a • form,a..
ção cultural doa�
de amanhã I
-

("� pró-llvro" '0
l D. � XI de F�o). J,"-.

OOMPANBIA AAWNÇA DA Bill
� .. 1171, - BUs: I.AIA
DemUlO••.'lJUJfiN�TD

Cifra. do Balanço di 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidade.
Recete

j.
Ativo

Siniltrol pagai nOil ílltilnol 10 aool

Relponiabilidadell

Cr.
Cr$

- 80,900.606,30
5.978�40L7{iS ..97

67.053.345,.30
142.176.603,80

.
.

SONOTONE

c

9Br687.816,30.
c � 76.736.401.306.2-0

Aparelhes para Surdez'
TESTE AUDIOHETR1CO e DE
M0N1'.'rRAçÔES doa Aparelho. fei
tos OI domicilio ou à ruo Genel'aL
Bitencourt. 67 Penôou do interiol'
do Estado queiram escrever pare
o e<ndel'eço acima

Diretorelll·1
Dr:� ,Pamphilo d'Utra Freire de CervHlho. Dr: Francwco
de Sá. 'tArii.i�l.orra, � Dr. Joaquim, Barreto de Ara.ujo
e Jose �Abrell1
··r��· � ..�r.:-� ....."""__"",,, ... _

Ao primeira ÂgUIli de Colônia feíltal
no mundo foi fabricada � dia.
de CowlllÍa pem Fábrica 4Ie 11011.
MarÜi Farina..

o "Colégio Barriga:.'V}erde"
est:! construido o 'Seu majesto
so prédio e necessita 'de sua
valiosa colaboração..

•

fAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Continua O ESTADO Leeen-
· do distribuições/de valiosos li-
·

vroa, inclusive romanc,BS mo

·dern.os, entre as pessoas que
. .constam de seu cadast.ro so

-oiel,
As pessoas que ainda não

haiam preenchido o coupon

'q,ue diariamente publicamos
;:poderão ieee-lo agora, bebi
"fitando-se, assim, a concorre

iram a tão interessante inicia
; tilla realizada sob o patroci
mlo da LIVRARIA ROSA, à
Weodoro n. 33, nesta Capital.

'_ .!Fazem anos hoje: •

A senhorita Marlene Isabel La-

URGENTE
. 'Irmaqem - Ve�de-s�a b um, SIto a

-srue Fernando M'achado, 56.
Tratar no mesmo.

lhuninense ainda não encontrou

COBIlADOR
A· Cia. Segurança do 'Lar,

.,com quantidade regular de
titulos' iá colocados nesta Ca

�pital, precisa' de u-ma pessôa
para fazar produção e cobr,an
,ças. Pa'gamos ótimas comis
,sões. Mesmo as pessôas com

,poucas horas de folga pode
.z:lIo apresentar-se. Tratar á

,rua Cons. Mafr,a, 64 -:- Pensão
..Elite, com o. sr. José Pavan.

'Surto de filo
Rio, 18 (A. N.) - Falando à im

-:prensa, o secretário da Saude', Pro
[fessor Luiz Capliglione disse que
"está em "franco Q,eclinio o surto

,··,de tifo que assola o Distrito Fe-

éBN1'lW SOCIAL DOS APOSEN�
TÁDÕS t- REFORMADOS NO ES
TADO DÊ SANTA CATARINA
Recebernos e agradecemos a se

gui nte comunicação:
Comunico de ordem do sr. Pre

sidente, que tendo sido eleita em

25 de Janeiro, empossou-se no dia
31 do referido mês, a nova direto
ria que tem de dirigir os destinos

deste Centro no ano social de 1948
a qual é composta dos seguintes:
Pedro Augusto Carneiro da Cu

nha _ Presidente.
JJosé Lupercio Lopes - Vice-

Presidente.
Tenente Edmundo Meira - 1°

RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

Jerusalém, 18 (U.· P.) - Dois pO-1 Jerusalém, 18 (U. P.) Pel'o
lidais britanicos vieram a morrer menos uma duzia de explosões
ontem depois de feridos a tiros por ecoaram na Terra Santa pouco de
um grupo que atacou outro grupo pois da madrugada.
que fazia parte do Bairro Velho Não se verificaram vitimas ime-
desta cidade. Nota .oficial- sôbre o diatamente. As bombas foram colo- Kenny Baker - Patricia Morri-

son e a estonteante bailarina Belita
lita

o FST.ADO-QlJ;nta�'el,a 19 de fevere(,õ a� ��.,
.�� ��_3__

Secretário.
Tenente Boaventura Alves

Silva - 2° Secretário.
Sr. Tomaz João dos Santos - 1°

Tesoureiro .

Sr. Ildefonso Telembergue - 2°

Tésoureiro.
Comissão de Contas - Srs. Ma

jor Alvaro Dias de Lima, Oswaldo
Francisco da' Silva de Jacinto Me-

da

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

RITZ amanhã ás 2, 5 e 7,30 horas
deiros.

EVA EM APUROS Sirvo-me do presente para apre-
sentar a V. S., os protestos de mi

[lha estima e distinta consideração,
Boaventura Alves da Silva, 2° Se
cretário.

elEkhOêee--seINS,pude .. : . emSf b

de partida, dos pontos terminais do
percurso, os auto-ônibus. das linhas
ns. 1 a 21, que estejam com to�'Os
os seus bancos ocupados por pass'à.i
geiros e quando não existir mais
ninguem na fila a espera do vei-

!
culo.
A lotação em pé até segunda OI"

dem, em qualquer veiculo das re-

Organização Comercial' do feridas linhas, só será permítida
Rio de Janeiro. firma ba8tan� até 15 pessôas.
te idonea e conhecida, deseia Inspetoria de Veiculos e Transito

alugar uma ou duas salas Publico

para escritório. A pessôa que Florianópolis, 17 de fevereiro de
tiver para alugar ou transfe- 1948.
rir contrato, poderá procurar Cumpra-se.
o sr. José Pavan á rua Cons. Nuno da Gama Lobo d'Eça, Inspe
Mafra, 64- Pensão Elite. tor Geral.

As suas construções, para a

instalação de suas fábricas, es

critórios, armazens, depósitos,
atinge a área de mais de 3.500 m2 .

���1!1i§Pi'MI
,

Estambul, 18 ) U. P.) - As cheias

ma vasta lagoa, em -que os prejuí
zos das safras se calculam no mini

mo em cem milhões de cruzeiros.
Diz-se que estão parcialmente
inundadas as cidades de Marin e

Tarsus, repletas de refugiados.

Sua

Empreóildos
Precisamo.s de 2 garotos

bem ativos, de 12 a 15 anos,

para serviço de propaganda
externa. Pagamos Cr$ 10,00
por dia, ou selam Cr$ 300,00
por mês. Tratar á rua Cons,
Mafra, 64 ' Pensão Elite, com
Jorge Guimarães.

caso diz que os atacantes eram des- cadas por árabes e judeus contra

conhecidos, os quais conseguiram objetivos inimigos.
PATINS DE PRATA. roubar as armi).s (te que se achavam Lake Success, 18 (U. P.) - É ne-

N .

id doi 1'" , .

1
-

d 'f' o programa' Araras - Nacionalmum os os OIS po reiais mortos. cessaria uma so uçao _e paci ica-
.

cão para o caso da Palestina, mes-
'D. N.

Jerusalém� 18 (A. N.) - Segundo I �110 que isso venha ferir o plano Preços: Cr$,4,.40 3,00 ás ),3C ho-

contagem meticulosa, embora não de partilha aprovado
-

pela assem-
ras Cr$ 4,40 umco

oficial,' eleva-se já ao total de mil' bléia -do ONU em fins de novembro Censura Livre.

e duzentos e cincoenta e seis os do ano passado. Essa declaração foi .
.

mortos na Palestiria entre árabes e feita em caracter pessoal aos [or- ROXY hoje ás 7,30 horas

judeus, desde que a ONU resolveu nalistas pelo senador filipino Vi- Basil Rathbone - Nigel Bruce
a partilha da Terra Santa. cente Francisco. -NOITE TENEBROSA

No programa: Brasil em Fóco -

Nacional - Fugitivos do Hospício
- comédia c/3 patétas
Preços: Cr$ 3,00 único
Censura até 18 anos.

oombe ;
- a senhora Alice Maria Pedrei

ra Horn, espôsa do sr. Dr. Oswaldo
Horn, Juiz de Direito da Comarca
.de Brusque;

- o jovem' Eston Zwinglie, da CQMPANHIA SUL BRASILEIRA D-E FlAÇÁO E TECELAGEM
(Costa Lima, empregado da Livraria Avenida Capanema, n? 38 _ Caixa Postal, 224 CURITIBA
'Moderna; P'\RANA.

- o senhor Conrado Coelho Cos- A COMPANHIA SUL BRLSILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM,
:ia, sarg, da Força Aérea Brasileira; que tutela a simpática designação de "COBRAFITE", tem sua sé

- o senhor Raimundo Bessa, 1° de social a Avenida .Capanema n9 38, na cidade de CuriLiba, :Sstado do

,'Sarg. Enfermeiro do Exército Na- Paraná.
.scional. É uma sociedade anônima que congrega muita CENTENAS DE

Festejou ontem, seu aniversárh ACIONISTAS, que se empenham na imediata realização de
'.1natalicio a gentil senhorinha Ondi- UM GRANDE PROGRAMA, DENTRO DE UM GRANDE PLANO
na Zeferino, filha da Viuva D. Iná-] abrangendo uma vasta rêde de atividades conexas e correlatas do sul

. -cia Zeferino. O(J Pais.
A sua séde está iocalizada no

4CORAÇÃO DE CURITIBA
o eO" .

compreende uma área de 4 .00
metros quadrados, com 3 fren-
tes. de construção:

A Companhia foi- fundada em 1945, sendo registrada 'em 22 de maio

de 1946. O seu capital subscrito, integralizado e registrado é de Cr$
_........... .

6.130.000,00, estando representado pelo grande PATRIMÔNIO da Com-
<, , :"Temi � � (I � � l! � i 1m � si1\ punhia, imóvel e fábricas existentes que compreendem no momento:.

'1 Ui lHh.láíhhlUnmDu
Fábrica de celulose de linho ; fábrica de tecidos já .adquirida e a ser

O a�DA"O montada; pequena fiação de linho a ser montada, e as instalações de'" 10:13 p�� �
I.wneficiamento de estopa de linho, que é a matéria prima da celulose

Rio, 18 (A. N.) - Continua en-

de linho.
_-volta em ministério a morte do

O SEU GRANDE PROGRAi\1A DE ATIVIDADE ESTÁ MUITO BEM
-contador Abel Abelha. A policia ' "-

CONCEBIDO.
O SEU GRANDE PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUITO BEM

rn·:TALHADO E ESTUDADO.
'pista segura, estando a braços com

um processo confuso. Os depoímen-

':��:h�!� ��::r:�tó��;�L�d! ���r����
-

Louça de PQfcela03 uD.. .P�dr., .H»
· ·tradições em que caiu Araci, es- Esta lóuca é caracLerizada por uma pasta fma, translúcida e �lm
,.-posa do morto, que procura des- vidrado natural, com propriedades dístíntas que lhe �ssegu�am ? pn-
.nortear as autoridades .tud.o indica meiro lugar entre os produtos de argila, com o mais nobr e pr oduto

. de tôda a indústr-ia de cerámíca.
. ,.

_ . ."que ela teria sido a autora da mor-
O seu preço, outrora elevadíssímo, que so aos rl?os permitia pos-

,�le do marido.
su ir porcelana importada como uma rar-idade preciosa, é agora tal

Adianta um matutino que os ele- que, graças á fabri?ação nacional da "GERÂMICA D. PEDRO. Il", a to-

.mento avolumam-se neste sentido, dos se tornou, possível obtê-la.
I d b ' j.. .

_ Empregada dantes, só rarame_nte, como ?uça e l�SO, so retuno
,:frizand.o q�le Ara�I odiava v mari

I como artigos de adôrno .e guarnição. serve hoje, �léJ?l dISSO, de m,�t.e,-do, que VIva ultimamente doente, rial para um grande número de objetos de uso diário na nossa VIda,
. -enu cgue ao vicio da embriaguez. que nenhuma família, hotel, restaurante ou colégio, pode dispensar

Inalterável sob a ação do ar ,e de influência quirmcas, o sel� el.n
prêgo para todos os �jn? higiênicos, 'to�n�u-se verdadeiramente indis
pensável ,e de um altíssimo valor eoonormco.

Todas estas propriedades fazem da porcelana "D. PEDRO II" uma

louça de uso, linda e inalterável, como nenhuma outra pode ser apre-
sentada.

.

A louça de porc-elana enquadra-s·e na portaria de 2 de. maIO de
1'939, que aprova as instrução baixadas pelos dIretores g,eraIs do De
partamento Nacional de Educação -e do Departamento NaCIOnal de
Saúd,e.

Gua.rdava O cadaver da esposa
RIO, 18 (A. N.) - Ao conheci- providencias no sentido de ser re

menta da pOlicia doe São Gonçalo ,movido o cadaver para o neoroté
acaba de ser levado um caso come-

i
rio.

......................•.......
-

vedor·e singular. Na;quela localida-I' Não foi sem algum ,olbstaculo, que

,Iagam.e,g t8 du de da capital fluminense, na tra- se conseguiu fazer aquela 'remoção

f
.. ves,sa Quatorze, nO. 460, r'esidiam pOI1que a tanto se opuIlIha categori--

RaCiOnalismo Anisio Francisco ae Oliveira e sua 'Camente .Anisio de Oli,veira, alegan-
Rio 18 (A. N.) _ Informa-se qU( I

companheira Eva Mendonça FurLa- do que o cadaver de sua compa
. .() pa�amento dó funcionalismo fe do, ambos contando 39 anos. Ocon- nheira seria "mal,tratado" no .ne
.-deral se�á no dia vinte e Cinco. tece que. em dia da semana que crot.ério. Enfim, a1p6s as formahda-

E neste dia o Tesouro pagará as passou a mulher foi acometida de des de praxe, foi o corpo removi

folhas correspondentes ao primei 'mal sUlbito, vindo, em sonsequen- do.
TO dia util. cia, ,a falecer.
........ .. ..........•...... ....•• Seu companheiro, hom,em rusti- ••••..•.•••.•...•........

" .

Para as pessoos de fino co, embora,. mas muito dedicado a

paladar Café Otio é ela com quem vrVeu cer,ca de 20

sem por. i an�s, temeroso de qu'e o cwdaver
•...............................

'

de Eva fosse "maltratado" no ne

crotério, guardou-o por -vários dia,s

na pr6pria cama onde dormia.

A vizi11'hanç.a, entretanto, des-

pertada pelo fo'rte mau cheiro que

já se desprendia e sabedora do que

ocorria, procurou a policia lo.cal

pondo-a ao corrente d'o fato. Fo

ram então tomaclas as necessárias

o caso nl paLESTINa

ODEQN hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

na região de Adana, que se diz seO PECADO DE CLUNNY BR,OWN
rem as piores deste meio 'século,No programa: Caprichos- do Rei-
inundaram 38 aldeias e transfor

no Vegetal - Nacional Imperial
rnaram o fertil vale de Seyhan nu

Filmes - A Voz do Mundo - Atua-

.

·������Á��u�·�. ��R���e��.; 60"1� deõú5iéntõ"-
Rio, 18 (A. N.) - Realisar-se-ápetor de -transito n. 26 foram entre-. .

d M" t do- hoje no gabinete o ims ro
gues a esta redaçao 2 cadernetas

. _ . _

- . . Trabalho a reumao da comIssaopertencentes a Joao da SIlva JUlllor
e encontrada na via public�. As 1 de salári'Os da Leopoldina com os

mesmas 's·e encontram a disposição I Ministros do Trabalho, Viação, Che-

d
- d' . fe de Policia afim de deliberar sô-

o vno.
debre a concessão do aumento'

sessenta por cento no salário dos
ferroviários daquela ferrovi.a.

O Inspetor Geral de Veiculos e

Transito ,Publi�o .n� uso das

suasl O �R da ll(lnHilllatnbuH,oes, Callt' U� vüpUAW
RESOLVE: Rio, 18 (A. N.) - Entrou no car-

Considerar lotado, para ,efeito tório da terceira auditória da pri
meira Re'gião Militar um requeri
mento do espião Tulio Regis Nas

cimento, o qual ped.e para ser de

fendida sua situação em relação ao

Exército onde seu posto pode va

ri�r entre o de tenente coronel' e

capitão. O Requerimento expõe di-,

vers'Os motivos sôbre sua atual si

tu-ação, entre outros alega ser do

interess·e da justiça que aguarde o

processo a que vai responder.

lidades
Preços: Cr$ 4,00 3,00 2,00
Censura até 14 anos.

IMPERIAL - Fechado para PiIÍ
tura e reforma técnicas .

TEATRD ALVARO DE CARVALHO
Sábado dia 2.1 Estréia de

IRACEMA DE ALENCAR 'e

grande companhia de comédias com

a peça em 3 atos

UNICO BEIJO
Original de Torrada e Navarra

João Rodrigues de
Araujo e Senhora

participco.m à. penoas de
aual3 relaçõ.... o ncscírnerrte

.de seu filho

Juarês
ocorrido dia 13 do corrente

Fpdiil., 17-2-48

ARNOLDO SUAREZ GUNEO
Clinica Odontolotrla

NOTURNA
Das 18 ãs 22 horas, com hora

mareada, a e>argo d� abalizado pro
fissional

Rua ArcÍ'p-resoo Paiva 17

INSPETORIA DE VEICULOS

-pol.YPHENOL
o Desinfet-ante da atualidade

SALAS

Terror dos microbios, acha-se
à venda nest- praça,

Pedidos a J. MARTINS &
SILVA. Rua JGâo Pinto, 16

Caixa Postal n>.' 332

(

SEGUIU PARA A COLOMBIA

Rio, 18 (A. N.) _ Seguiu de

avião na manhã de hoje, para a

Colombia e Eqt'lador, a delegação do

América, desta capital; que dic�u
tará vários jogos naqueles países.

I
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-M.oe-da-s d-o Brasil
Troco.-n ou vende-ae bem 6tima coleção de mgeda. de p.ratG;

niquei, bronze e cobre, do Império a República. Carta. por obséquio.
para .atá jornal. para Numiamátiao.

4 tl PSTADO-Qulrna lei•• '19 de Feveel,o" Oe 1948

a lais ml�erna creaçãl em
refrigerante é o

T

Em arfaI

,

EnTre mo sem aBllgo d.lsMllit' . . . • . . . .. . .

�� ;�m;���re:��o� Maquina de escrever
cada a Floriail�lls, e � Compra-se uma portatil.

estará contriJndAdo pua Tratar nesta redação.
maíor dffusi6 cuituml . .. . . . . . . .. . ...............•

je no88Jo te.rrs "ÉS BOM BRASILEIRO'1·
, . . . . . •• •.......•• .•••••••

Então coopera na campanha d�

O TESOURO
aMabe'tização de adultos, fazendo

. _ que os teus coníheoidos que não sa-
Da Instrução está ao alcance bem ler nem escrever, frequentem

de tooos. Dá esse tesouro ao tau os cursos noturmos de alfabetiza
arrugo analfabeto! levando-o a UtIl ção : Hospital de Caridade ou Gru
curso de alfabetização no GTupc Vn I h' ta

.

Escolar São JoOO, na. .Esoola Indus-I
po -,=00 ar Ano ie .

t.rial de Florianópolis ou na Cate- •••• •••• •••• •••• •••• • •••

dral MetrODolitana.
... 'óüÁNho 'TEÜS'US····· ��AL

te ptrguntarem
-

O qué é � IfA.fAAftl(NS�
am lázaro, dize.lhet qae • 0€ l'WlNSPORI'FIiS ....ÉP.EOS lTOA

.m eofêtmo que poderá rI- ...........................•

coperar a aaade CeDI • te. Muitas felicidades pelo nascimen'

aaxiiio.' to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHOH\
é uma saderneta do CRÉDITO,
MUTUO PREDIAL.

,

.......................•...•.............�...�.....•

Cosmrefra
Oportunidade Moça sabendo cortar ofere

ce seus serviços para costu
rar nas reeiâenciee,

Cartas parâ Irene Maria
Ferre�ra aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Le ies .

Gr<ande companhia catari·
nense, que está aumentando
seu quadra de funcionarios.
preciza d. duaa (2) p_oa.

de ambos o. aexo••

Jnformoçõe. à Rua Vi,·oonde
de Ouro Preto 13. da. 9 à.

12 II das 14 à. 17 hora•..

.. .. � �
.

Empregue bem o seu dinhei
1'0, comprando ações do "Col&
gio Barriga-Verde" •

grao ·.es·-

[xperimente-o. l�elicioso

,Ia do resultado, embora em aIlUDo ....

11M do .�11Ull publicado. .",.. & .....,Ia·

..� __ & ..-O'ridiaeJa �

'''VUl<iEM ESPfCJAlJDADE."

Empreza de navegação
C E

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxême rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias

Agentes em Florian6-P-olis CARIJoS HOE'PCKE S. A.

1'
_ _ _ _ _ ...

i �
: i

j a�a�OI'
í

.
ATENDE DIA E NOIT� j.

i Rua Feli.,e Schmidt 60
:

I Ent1'Qda Rua Tenente Silveira - Telefone 1577 I
l

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

Eliiiisi-SufOeitiTimitii
Linha de transporte coletivo ent.re

,

.

-

FLORIANóPOLIS - � - Joru;.aoo - Lajes e Bom Retiro e
"100-Versa.

SAlDAS DE FLORIA1fóPOLIS: Todas à5 53. 1€iNl<l às 6 horas da
IlDanhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 26, feirM às· I) boras da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.

Pmça 15 t'Le llOy�bro. 24 - F'loriQnópolis - FOOB 1.431.

o Sabão

Atenção - O GOTernador do
Estado dr. Aderbal 'Ramos da
Sílva inscreveu-se na Associa·
ç-.ão Beneficente dos Funeíoné
rios Públicos Estaduais e Mu·
níelpaís de Santa Catarina,'
sendo regístado sob o n, 1.

O primeiro magistrado do
Estado, demoerátlcamente, in
gressa na As.sociação Benefí-I
eente, com os mesmos direitos
e deveres que terão os man
modestos servidores públicos.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se e que 'la.

latere••a é, realmente, uma proTidêllcl.
urf! enliir�ita.r o 011'" elri"'er e:rra.d(' f'Jo'Q

,.no que �.".. falta ",.lo te repita: a

N}f.O o eocAndalo· qae a '.ua recl&maçla
�a Gaza poderá 'fir a cc_. eocaaJ., I

üe-a • SE;cçAO ltE;CI,AMACOltS.
4.. O ltSTADO, <I"" (I cuo ser' lenda

Carga lenta para
Bahrh

Garage Detarnb ert PASTA DENTAL
ROBINSON'

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

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

Inscreve-te na Associação,
Beneftcíente elos Funcioná
rios Públicos Estaduals e Mu

nicipais de Santa C.atalina.
Três eruzejros mensaes �

dez oentavos diárIos e estarás
preparando um peeulío para
tua familia.

..,.., demora AO oouhecimento de quea
d. direito. receli>endo 'f. lo ama {nfor_·

. DOENÇAS NiEBV�".Ab
Celli'l OI! pr0l'r__OtI tia lIII�em",

",,,,!e, IUI tloenÇ'all ne"OAII, fl1I&1I1i.
<lnItadu elll tempo, .io .al.. ....

" 1!�U.mente remediáveis.. O earlUu'!l"
.

!l'..1taa<o. tnio fila iporinela,. IIÓ pUf)
. treja.Uear 011 huUvf4.08' afeiM....
tlaIIiI .!!fermi.".. O Semc" RII<I
WtlllaD d. DoeD.;u .4tl.'ltsis dlQl1
lo lilil AmblllatórlG•••• Iltoatlú lP'IlI<
.Jt5meDte .. doeatH nÍt"HH ;..,.
�".hII. .a aa. Deedon U. t'!u f

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

o VALE DO ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVR.ARIA:

•..... ......•.....•• ..••••

ROSA
Aproxlme·se mais de 8e1l8

I"
-

.

amigos e parentes envíande- FRAQUEZAS EM GERAL
-Ihes um número da revista 61V1N H O CREOSOTADO
VA.J...E DO ITAJ..U, edf9io de- «SILVEIRA»

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i Vre ito ntno Predial ;
· �
• A tradição de seriedade em Clube de Sorteias, de merc'.. <iorl·as afTor·a c m ..
• novos planos aàaptados á legislação em "'vigor

.. •
• •

I; :.UJ Distribue 20% em premios
• •

I AtualmenJe J _de _Cr$ _nj)OU.OO,. 5 de VIS -650,00 e :
:. 5 de Cr$ . 250.00 :
• •
• o valor dos premias aumenta de aco rdo com •
• o creSCimento da arrecadação •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

('lA WETZEL INDUSTRIAL-J01NVILLE (Marca rea-lal

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

c:r..BÁo .v'RG'''''
. ,;)1" �. �A?
EspEClàuOADE
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o E�ADO-QloIinla.fel,a 19 ae Fevereiro Cle \'48 5
.-�--------------------------------------------------------�----------------------------�-

:��:::-?J-Eª-?c::l'Empregu.e bem seu
SILVA

'JONTADOR Auferind.o os lucros que poderá lhe oroporctonar uma das maiores Iniciativas Catarinsnses
CauaQII Ci?ei. e Comeroiai••
Contrato.. DistratOll. etc. AdqUl' r....a-·· aço�es da « C I TA·" »
Serviço. ele Contabilidade ...

em geral.

I
Caixa Podal. lOS Transportes Aéreos S. A·

· Florkmópolill - S, Catarina
'tapeM W

.cA!IXA DE ESMOLAJS AOS INDI
GENTES DE FLORIAJNÚl'OLlS

ASSEMBLÊIA GEJ:RM..

De ordem do Sr. Více-Presrdente
� , em exercício da Presidencia, convo-

· co os Srs. sacias contríou íntes para
comparecerem á sessão de Assem-

· ibléia Geral a se r-ealízar no dia 23
<lo corrente mês, ás 14 horas, na

.séde social á Avenida Hercilio Luz
11. 20 - Edifício do Albergue No
tnirno, - cuja ordem do dia é a

lSeguinte:
Leitura. discussão e aprovação

.do Relatório do exercício de 1947;
Eleição da Diretoria e do Con

selho Deljherativo para o bienín
1948;
e ass untos diversos.
Decorridos trinta minutos da hora

marcada' e não tendo comparecido
numero legal de sacias para' que a �
.Assembl'éia possa deliberar, fica, I. desde já, teita a 2a convocação pa-
ra as l4lh horas e passados trinta
minutos desta ultima hora consíde
rar-se-á feita a 3a convocação e a

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

. sentes,
Florianópolis, 17 de Fevereiro de
j948.

,

Heitor Bium. .to SecreLário

•

C lpital CR$ 10.QOO.OOO,OO, Ações de CR$ 1.000.0(1. Chamados: 18 40% - 2a 40% - 3s 20%.
Procure hoje mesmo o Agente do "CITAL- em suo cidade e ele lhe dorá melhores esclarecimentos.

Intromíssôc mdebito

ATENÇÃO SERVIDORES PúBLICOS ATENÇÃO
Declaro que recebi da Associação Benef'iciente cios Funcionários

Públicos e Municipais de SanLa Catarina, a importância de TREZEN
Funcionárfos Públicos Esta· ". R. Ilml·go� da OD�� TOS CRUZEIROS, correspondente ao peculio a que tive direito, por

duais e Munincipais, do m8lis \I II ,) \Ias falecimento de meu esposo CORDOLINO TEIXEIRA DA ROSA, fun-

graduado ao mais modesto ser- A V I S O cionát-io da Prefeitura de Florianópolis, inscrito na Associação sob o

vídor públíco t inscrevei-vos na A diretoria deste clube leva número 222, e falecido em 23 de dezembro do ano findo.
, Declaro, . outrossim, que meu esposo contribui apenas com uma

Associação Beneficente e esta- ao conhecimento de seus mensalidade, no entanto fui contemplada com o peculio fixado por
rets preparando um peculio pa-· associados que fará realizar essa novel Associação Beneficiente que tem sómente três meses de

ra vossa íamtlla, domingo dia 22 do corrente existência. ,

um passeio a Canasvieira. Sirva esLa minha declaração expontanea, de estimulo aos funcio-
nários relutantes que ainda não se inscreveram' na ASSOGIA<;ÃO

Outrossim avisa que só OI> BENEFICJENTE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS E
socios - quites com a tesou- MUNICIPA;IS DE SANTA CATARINA.
reria poderão gosar deste F'lorianópolis, 17 de fevereiro de 19/18.

privilégio. (Assinado) ONY FIALHO ROSA

O onibus partirá da sede
social (anexo Figueirense) as
6,30.

il�iriJAd����;lr� Curia elropoJilani
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO N. 24.316, DE 8-i-iS . _ .

g Em virtude de faculdades apostólicas, concedidas pela Santa Sê 3-
Inscrição paro: o segundo Concurso de Habilitação MedoaQçao a��:lI!"' tratamento todos os bispos do Brasil, esta Curia faz publico que, visto perdura-

.

EDITAL N. 4 11 la

I rem os efeitos da guerra, todos os fieis da Arquidiocese estão díspen-
De ordem do .exmo. -sr, Diretor, e de acôrdo com o disposto no ·P·A··S·T··A··

.

·n··E·NT·'AL':
"

sados da lei do jejum e da abstinencia, no corrente ano, salvo (além
Decreto-leí n. 9.154, de 8 cle abril de 1946, faço público que se acham ?a IVa feira cle cinzas) pa Sexta-Feira Santa, sendo, contudo, e POl;
abertas, diáriamente, na Secretaria desta Faculdade, à rua Esteves ROBINSON ISSO mesmo, exortados a mais intensa piedade, compensando 3. dís-
Júnior n. 1, entre 19 a 24 db corrente, as inscrições ao Concurso de "Quem extrarlar o. InatlUlIIU' , pensa com oração, obras de caridade espiritual e material esmolas
habilitação às Ps. séries cios Cursos de Farmácia e Odontolgoia, em oeriifieado de alistameato pacad' voluntarias para o culto divino, educação cristã, enfim, m�rooimento
.2a. chamada. para o céu.

Os candidatos ao r-efer-ido concurso deverão apresentar para a ins- multa de 10 a 60 ertlzeir08. o�· Florianópolis, H de Fevereiro da 1948.
erição Ü'S seguintes documentos: sim incol'n!ri em malta 4e 20 • l(Ii5 Cônego Frederico Hobold, Chanceler do Arcebispado

a) prova de conclusão do curso secundário completo; crtll'.en-es aq_ele que e:lI:traviu 8t!
b) carteira de identidade; ,_ Ii"-

-

. c) atestado de idoneidade moral; _""uti
..

lIIU' o ucrtitleado Ih a....

d) atestado de saniclade física e mental; rista .

e) eerlidão de nascimenlo passada po'r oficial cio registo civil; � (Al1. 121 d. LeI fita 8orT�� lIi'Ji.
_ f). prova de que está em dia com as obrigações relativas ao ser- 1_)'. '.

IViÇO mIlItar; ..•••••.....•....... ,.........•••

gL pro,:a de pagamento. d_a taxa d,e inscrição. FIUlCIWn.ário 'bli _

Nao �era admItida mscrlçao de candidatos que apresentem do- pu CO
•

cumentaçao Incompleta, bem como não serão considerados válidos cer-
Lembra-te - d1'JSCOntand.o dei

tificados e atestados com assinatuTas ilegiveis, nem pública fórma de oont.a.vos diários de teu. venci
qUaIsquer d.oc�lment?s.. . m�nto, salário ou remUD.era-

As dlsclplmas sobre as quals v,ersará o exame, assim como o res- �o poderás deixar para tuapectlvo progTama, constam cio edital no "DiáriO' Oficial" do Estaclo de fami1" . YW>anU... té c-19 d� janeiro pass'ado.
'

Ia,. um �""'_'
..
8 .0.:.,

.

Secretaria. da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa ca._130.000,00.tarmC1, em 18 de f.everelro de 1948. Inscreve-te na Assoclaüio
ATi Ramos Castro - Secr'elário Beneficente.

BRUXELAS, (U. P.) - Os funcionários era companhia de ele-

tricidade afirmam que a greve de seus empregados constituíu verda
dei-ra "intromissão estrangeira nos negócios internos da. Bélgica". De

falo declarou-se oficialmente que o desassocego industrial está sendo
fom�ntado por elementos esquerdistas extrangeiros.

.............................
0

..

LEMBRA·TE!
Inúmeros seres hamaIles,

qne já foram felizes come

tu, aguardam ten &lWOO pa
ra que possam voltar i ...

eiedade. Colabora àa Camft
panha Pró Re..übelecimuttJ
dll Saade da LizMo.

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

geral
Firma especializada, com ótima freguesia, aceita repr-esentação

-a base de comissão para o Estado de São Paulo, especialmente parn

pinho, cedro, cabriuva, peroba etc. Fornece tambem maquinario 8U1

-geral, especialmente Locomoveis de todas as oapaoidades, motores a

o leo Diesel para industria, e gasolina para' qualquer mister. Ferro

para construção', chapas de aço eLc.
Caixa Postal, 5.062 - Endereço Telegrafico "ALIME" - São Paulo

MCldeiras

A DIRETORIA
'1 .. ,

J�r1 A G R O S E F R A c. OS
Concurso de

datilogl'afo
Acham' se aberta s as inscrições

para o concurso de datilografo
no CI edito Mutuo Predial que

dia 25 do cor-

VANADIOL
será realizado
rente. I

Os interessados poderão to

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

·0
"

E' indicado no. callo. do fraqueza.
polidez. magreza e fastio, porque em sue.

fórmula C!ntrom lIubsté1ncio. toia camo

Vanadato de sódio. Licitina. Glicerofoa
fato.• , pepsina. noz de cola, etc.. de ação
pronta e 'eficaz nau caSOI de fraqueza e

nllluroÍlteniC!lH. VOtladiol é indicado para
homen•• mulherea, crianças, sendo lua

fórmula conhecida pelos grande. nédiaol
e elltá licenciado pela Saude Publica.

I
\

o Crédito Mutuo Predial, oferece
i aos seus associados 4) melhor pla

'iIII lIIIIIiIIIR IlIIIIIllllliRTIIIII
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,90
mensais.

Faculdade de Farmacia e Odoltologia
de Santa Vatarias

Associação 8g dos fUDcionarios
Peculio do r trlm�stre de 1948. Cr.$ 300,00

DURANTE TODO DI4

nos V,4/)éJOS

_'

.�

\

Curso em sua casade Guârda-Liv'los
Feito em 12 mezes. Escreva a. C. Postal 3717 -� S. Paulo,

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

,e ganhe dinheieo,

João José de Cupertino
Medeiros e

d. Eponina Medeiros
tiim o prazer de participar à.
peeSOOD de .ue. reloçõelll Q

contrate de casamento de .ua
filha Maria Julio com I) sr.

dr. CelilO Ramos l'ilhe.

Celso Ramos e

Edith Gama Ramos

participam às pelaoas
ele suo. relações que .ou

filho 0.1110 COJl.trotou ca.

ilamento 110m Q .rtà.. Maria
Julio Medeiro••

Celso e Maria Julia
noivos

Florianópolill � 7 --2-=-948.

\
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Homenageando a imprensa esportiva de
18,30 Doras, o Torneio Eacernmento

�n,e�lr�{g��s=0e=le=n=e�d=o"""""s=::prelnios aos campeões

Catarina, a 'FCD -lará realizar hoje,
Feminino, fazendo, a seguir, a

. vice-campeões do torneio neturno ..._
l)j:ssidencia
petehísra '

São Paulo, 18 (A. N.) -:- Deverá
reunir-se quinta-feira a dissidência
do P. T. B. paulista. Nessa ocasião

será lançado um manifesto expli
cando as razões do

-

rompimento
com a direção nacional do partido;
Essa reunião contará com a presen

ça dos deputados federais Euzébío

Rocha e Pedroso Junior, que assi-,

A t fi d ,--.. VEM Aí O "VENDAVAL" A HOMENAGEM DO BOCAlUVÀ narão o manifesto. :g este o prí-.
li �HDI)Or!hdi uO 8uper...,campeao carioca Deverá chegar a esta capital, en- AO COMANDANTE FREDERICO meiro passo, segundo se anuncia

d �l t
·

t I tre sábado e domingo próximos, o SAMPAIO em circulos autorizados, para a for-

Ue u3s(lue e em nossa capl a valoroso iate brasileiro "Vendaval, mação da Dissidência Nacional Tra-
Podemos informar' com toda a Paula Ramos que, aqui, vai receber vencedor-da recente regata de cru- Na séde do LiraTenis Clube teve balhista, que congregará a maior-ia

segurança que a benemérita Fede- as mais justas homenagens dos es- zeiros Buenos Aires- Mar del Pla- lugar ontem a homenagem da di- dos parlamentares eleitos na te-
ração Atlética Catarinense acaba portistas catarinenses mercê do seu ta-Puhta del Este. 'retoria do Bocaiuva ao seu presi-] genda do P. T. B.
de receber um telegrama do seu trabalho dinâmico junto á Confede- Os esportistas locais, especial- dente e dedicado incentivador, co-

representante no Rio, dr. Manuel ração Brasileira de Desportos e mente os da vela, preparam festiva mandante Frederico de Oliveira
Maria de Paula Ramos, comunican Confederação Brasileira de Basque- recepção ao seu ilustre cornandan- Sampaio, que brevemente deixará
do que a diretoria do Botafogo tebol, onde tem exercido os mais te dr. Pimentel Duarte e valentes esta Capital, em virtude de ter sido
aprovou o programa elaborado, e honrosos postos de comando. ! companheiros, que tão dignamente transferido para o Rio de Janeiro.
que sua delegação embarcará em Grandes homenagens .sstão sendo representaram a vela nacional na- Entre os presentes encontravam
avião da REAL no dia 25, rumo a 'I preparadas ao simpático clube ca- quela importante competição. se os srs. Dr. Osvaldo Bulcão Viana,
esta capital, jogando no mesmo dia, rioca, figurando entre outras um

.
E esta a segunda vez que o "Van-I presidente do Lira

'

Tenis Clube;
frente ao- poderoso conjunto dOI' almoço oferecido pela F, A. C., clu- daval" vem a nossa capital e a sua Comandante Alvaro Pereira do Ca
Ubiratan. bes e torcedores do Botafogo.. As preseÍ)éa 'nas águas das nossas baias

I
.ho, presidente da Federação Cata-

Chefiará a embaixada do tetra listas de adesão deverão sair por é motivo de júbilo para os yacht-I! rin.ense de Desportos; Dr. Osmar
campeão carioca de basquetebol, I estes dias, calculando-se que essa mensTocais, que uma vez mais te- Cunha, presidente da Federação
a melhor equipe do Brasil, fi dr.' agape seja de mais de 100 talheres. rão -oportunidade de hOmenagear,' Atlética Catarinense; Thomaz Cha-

os seus 'valorosos irmãos cariocas. ves Cabral, presidente do Figuei-

A
� , 21 de março p, vindouro, quando o .

d�)ra vai " , .. li I Clube de Regatas , Aldo Luz. apro-
A lPrOPÓSito da escala do "Ven-, rense; Rubens Lange, presidente do

6 veitar
á

a oportunidade para realí-' dava" em nossos porto, recebeu o Ubiratan; cronistas Hélio Milton
(ESULUSIVIDADE DE "O ESTA- zar uma regata interna. esportista Na.p�eno Simas o tele- Prereira e Pedro Paulo Machado;
DO"), ESOREVlE: PATO D'AGUA Todos estes atos em nada pode- IIndiscutivelmente o ,C. N. Hia- se contestar. deven'do serem apenas

grama que segue: \ Agapito Veloso, fundador e um dos

ehuelo, na época atual, é o olube Iouvaveís. Punta d el Este (Uruguai), 16 - principais dirigentes do Bocaiuva;
que possui maior numero de bar- Parabens a dinamíca Diretoria Partiremos hoje com destino Flo- Dr. Vitor Fontes e algumas figuras
cos, sendo único a possuir de há do Clube de. Regatas Aldo Luz na ríanópolís levando filmes Lightning.' de grande projeção nos nossos
muito um outt-rigers a dois re- pessoa modesta mais impolut; do Peço providênciar projetor cinema meios sociais e esportivos.mos.

, Sr. Sidnei Nocetí, e, que continu- dezesseis milimetros. Ab r a ç o s. Dizendo da significação da ho-Graças aos esforços pessoais do em firme-mente no seu engrande- I �

sr. Ciharles Ergar. Moritz, o clune cimento, que resultará, sem duvi- Pimentel Duarte". I menagem ao valoroso desportista e

da Rita Maria conta com uma tro- da, no engrandecimento do remo oficial da nossa Maninha de Guer-
ta de barcos convincente para óOS f

em Santa Catarina que será C011- ....

··ê·:;ip"j;;-O·�A-�T-�I-,-OE-·T--FI-S-E·M-MA-�-N·--I·NG·O--·-D·_·E-'" 111t'eav' ,�fapl'Oaulavorassr',eAl-oggal:pois'tao� VáelocSoondquuteadiversos tipos, como sejam r can e. sequentemente, do nosso querido
skidf', frange a dois, outt-rígers a

1 Brasil.
dois, trange a quatro e outt-rrgers 1 �',-'V'""�_'-,��",,, Em virtude das fortes chuvas

do Ilustre ruarinheír-o a frente dos
a quatro, com

u.m.
total de 14 ou

I
O CLUBE ATLÉTICO ESTARÁ .destinos do clube da Praia de Fo-

que desabaram na ultima semana,mais barcos. PRESENTE AO CAMPEONATO ,ra.
Eis, portanto, uma grande vanta- DE 1948

deixou de 'ser realizado o Campeo- .

. A seguir fez uso da palavra o sr.
gem para um clube, uma vez que nato Feminino de Atlétismo, que
possui 'um dos fatores essenrraís. O quer-ido Clube Atlético Cata- estava mareado para o ultimo do-

dr. Osvaldo BuIcão Viana, que

pois. apresenta-se em boa situação rinense, uma das maiores expres- mingo, ficando transferido para o
enalteceu as qualidades morais do

malerial. sões do desporto barriga verde, homenageado, terminando por ofe-
Verdadeiro contraste dos demais vindouro domingo.

clubes de regatas, em que nesse se- participará do certame oficial do recer, em nome da diretoria do Bo-

.târ, o mais prejudicado é o Clube corrente apo, foi a noticia auspi- AVAí F. C. I' caiuva um cartão de prata, com

de Regatas Aldo Luz, conforme já ciosa que chegou á nossa redação. .a seguinte inscrição: "Ao Coman-
declarei em comentario atravéz Tínhamos há algum tempo' notí- Assembléia Geral OFdiR�a ',dante Fredérico de Oliviera Sam-
destas mesmas colunas. ciado nestas colunas que o clube

'Pu!n�em�1!;�S�r8��sodaa�:;í\�� a� tricolor ausentar-se-ia do certame

do Estado, bem como aos tans do de 1948, por diversos motivos, in
Aldo Luz, que foram tornadas ené- clusive o desentendimento entre
gícas providências a respeito do

assunto, cujas proví dênoias já tive
ram 'efeito, graças' aos ingentes
esforços dispensados pelo seu in
cansavel. digno e honesto presiden- acôrdo e resolveram organizar uma ria para o corrente ano.

te Sr. Sidney Noceti. ótima equipe, a (rual está sendo sub� A reunião em apreço terá lugar
Assim. sendo, e, para gaudio dos metida a rigo:r:osos treinos. na séde deste clube, á Praça 15 .de

fans alvi�rubros, brevemente será
lJatisada, uma iole trange a quatro Ante-ontem foi eleita e empossa-I NovembrQ, n. 3, ás vinte horas, do

'remos, recem-adlqui,rida nos esta- da a sua nova diretoria que ficou I dia vinte do corrente (sexta-feira).
leiros Ma,x Jonke do Rio de Janei- assim constituida: Não havendo ,numero legal á
TO, podendo-se taxar de: simples- Presidente - Hélio Jesus Fonsec� hora marcada, o seu inicio se dará
mente notavel, a quantos d:eseja
Tem vêr de perto a grande aquisi- Viee-Presidente - 'Alberto Go- meia hora após, quando ,então fun.-

ção do Clulbe de Regatas Aldo Luz, mes Ramagem cionará em segunda convocação e

apezar da m.á situação financeira 10 Secr,etário - Eugênio Joa- com qualquer numero..

[lorque passa não só este Clube, quim de Freitas Florianópolis, em 1� de fevereiro
,como" tamMm todos os demais. ) 20 Secretário Bruno Mário de 1948
·E, ao que poude apurar, nã,o í'i-

cCaTá só nesse. pois, outras enco- Cechinel

mendas já foram 1�eitas em lLspi- 10. Tesoureiro _ João Pedro Nu- Ante-ontem, na quadra do Lira
Tito Santo e Porto Alegre. I , nes

CHEGARÁ ij()-!�" A GUARNIÇÃO Tenis Clube, prosseguiu o Torneio
Ao que fui informad8,- 'por oca- 20 Tesoureiro _ Alfresle Speck'

'DO IPIRANGA Municipal de Volei e Basquete, com
'sião da ultima sessão ali realiza- -

,.da, foi debatido o caso ,da madri.- Orador - Andrélino Natividade O Ipiranga, de Blumenau, que a realização. do prélio de basquete-
nha do respe.ctivo barco, de.vendo da Costa tão bem se conduziu no ultimo boI entre as equipes do Ubiratan e

;,possivelmente, o mesmo ser grava- Diretores de Futebol - Arnaldo certame catarinense de remo, con- do Clube Doze, levand.o a melh'Or
•do com o nome de HEl{Ol:LJA LUZ. Viana e Emilio Portela forme já noticiamos participará da o primeiro, por 33 a 22, sendo que o
Filha' de um dos maiores gover-, .

nantes do nosso E,stado, em que so- Diretor de Basquetebol - José regata eliminatória para a escolha pr;imeiro tempo terminou -favora-

mente a mara'vílha incrivel, fantás- Rodrigues Nunes d.a equipe que representará a F. C" vel ao vencedor por 17 x 10.

tica e extra.ordinária da ponte a Diretor d.e Voleibol ,- Ataliba D. no próximo Campeonato Brasi- Os quadros jogaram assim cons-

que tem o seu nome, 'pela adminis- Silva leiro. I tituidos :
I

;traç�o, ,estupenda, do saudoso_Dr:, Diretores de Atlétismo _.José Para a regata doi próximo d6min-' Ubiratan - Vadico, Ald'O, Naza-
lHermho Luz; e, amda por ser Irma I ' ' ..).do Glube a que me rEJUro, acredito AurelIo Malta e AcelIno Assomfo go, o IpI.ranga competirá com o reno, ,Érico, Niltinho, Ad e Beti-

que outra não poderia ser a escolha! Cardoso. out-rigger "D. Pedro II", cuja 'nho.
mais justa e a'certada, quando, em I Entre os diretores, associados e 'guarnição é a seguinte: Patrão:, Clube Doze _ Nicolau, Ubirajara,
!bom tempo, o. Sr. Edudard{�l b]{o�d·a, simpatizantes do gremio 'estreiten- Helmuth Parucker; Voga - Alfredo!! Gilberto, Adalberto e Serafim.
meIlllbro da DIf.et.ol'la, o u UI e- e . . ..,

-

V / N b Ir I I J' H'l' S t S I
Regatas Aldo Luz, teve a :l'eliz lem- se rema. a maIOr ammaçao, poden- oss; s voga: I or ,:rto .\.a ve age; UlZ:. elO arme.n o • a es

...
branoa. do-se aÍlrmar que este ano as coi- s/proa: Norberto WIllerdIllg; proa,: A peleja de VoleIbol femInInO

São estas as minlhas considera- sas serão diferentes. Ewaldo Hoeltgebauni. deixoú de realizar-se, em virtude

ções em q'l!-e 'f�rçosamente ,terão Cumprimentamos os dirigentes Segund.o fomos informados, a de não ter comparecid'O, a equipe
qu:.r.s� sa.üSffatOrl.as·f, I do Clube Atlético, formulando vo- delegação ipiranguista deverá che-j' elo Lira, sendo então contados dois

....u "",.es.ma orma, a a-,s·e no ba-
.,

\
.

tismo do referi'do barco para O dia tos crescentes de prosperidades. gar hOJe. a esta capltal. pontos ao UbIratan.

"

as

Santa
de Voleibol

e

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

que, por sua vez, elegerá a Direte-

Agradecendo a homenagem, fa
lou o sr. comandante Sampaio, ter
minando por fazer votos para que
o Bocaiuva marche sempre firme
no panorama esportivo barriga
verde e 'O nosso desporto mais se

fortaleca no conceito dos brasilei-

Jjaio" uma recordação como justa
Ficam, pelo presente edital, con- .homenagern do Bocaiuva. Ftoríanó

vocado os associados deste clube, polis, 17-2-48".
para a reunião de assembléia geral
ordinária, a-fim-de se proceder a

eleição do Conselho Deliberativo
os seus diretores.

Agora tudo clareou para 0 Atlé
tico. Os seus diretores entraram em

ros. A seguir o homenageado trans
rnitiu a presidência do clube ao dr.
Vitor' Fontes, seu substituto, em

meio a ,entusiásticos aplausos. '

Todos os 'Oradores foram farta
menté aplaudidos'.

O UBIRATAN LEVOU DE VENCI-

DA O CLUBE DOZE
Arnaldo Dutra - Presidente

!

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

SI CONHElGUlR.E'8
Que um teu amigo 00 canhe

oído analfabeto frequente um c�-
50 noturno para, aprender a ler 8

a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Mt!...

tropolitana ou G:u<po Escolar Sã<!'
José.
........ .... ...................

.A. Tinturaria Cruzeíro é a qU61
melhor me serve - Tiradentes,

, .

44:
.. -.. .. . �

TEUS FILHOS
aplaalllirio' te. �G,.

qua.!lldo �eberem que cCfI=·,
boraste pró Resabele�u�
tn da SaH-e de Lázaro.
..............................

Aop.oas provocações
Nova York, 18 (D. P.) - Allen

Dulles, irmão o conselheiro de po-
'

litica exterior do Partido Republi
cano John Foster Dulles, desmen

tiu as acusações soviéticas de que

teria tentado negociar a paz em

separado com os nazistas em 1,jJ43'.
Dulles, irmão do conselheiro de po

esteve adido à embaixada norte

americana em Berna, e acrescentou c

"Tudo isso é absurdo. Escrevi um

livro intitulado "Movimento clan

destino na Alemanha" que explica
minhas relações com os alemães du

rante a guerra, � alemães contrá
rios a Hitler. Os russos, que não

têm o menor respeito pela verda

de, querem apenas provocar".
.............................

Vende-se
Um barco, Ver e tratar na

firma Reinisch S/A.
Rue João Pinto. 44

..
. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . .-

Vende-se
Uma casa a Rua Crispim

Mira, 31.
'

Tratra na meSlZ18_
I> • • • • • • • • •• • •••••••••••••••

CamiGaa. Gravata_.. Piiametl.
M�iall da. �lhore"..Jpelo(fme
nores preçot ió·na'*iCASI4MI&
, CELANEA - RuaO. Mafra..

PASTA DENTAL
"ROBINSON

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

Prédio para comercia
�:;:Vendo um na Rua Conselhei
ro Maf. a .

Escritório Imobiliario A. L..

Alves-Rua Deodoro, 35.
• •••

'

•••••••• '! �

A GRAND:IDSA DO BRASIL
Depende da instrução de seus fi

lhos. Fawi com que todas as pes
soas ooa!faberLas frequentem um:
C"llI'S() noturno e tereis oontl'Ibuida
para o progresso do Brasil. Eswla
btdustrial ou Loja Maçonica.

SENHORITA1
A ultima creação em refri

gerante é II) GU4I'c,aná KNOT
EN GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando 8 mods_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.DR. HARIO WENDHAUSlIl'f
Cl1nlca médica de adultOtl

e crianças
Consultório - Trajano, 29

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

Residência:
FeliP'\) Schmidt n. 38

Tel 812

DI. A. SANTAELLA
, pela J'ac1il� Xa
eútcina <Ia um.......
) • .M�co por <lOllCUI'·
ço Nab1onaJ. de .:oo..�

.. L 'Ex Interno dia lianUl
lI1Rr1córdia"e HMPftaI

do ruo 'na C&pttal ...
dera]

-

-...0&� DO:OÇ.u
- -.wtófrlo: Ed1f1c1o Amtlla

NETO
- '_ Jrel1pe Scbm1dt.. eon.w..Du 11 Ú 18 hOru' -

. Reaideneia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

.. POLYDORO S. THIA:GO
� do Hospltal de oártda4e

de l"lorlanópolill
.A.aUi1ente da Maternidade

•�A :UWICA - DIST'OIt
lNOII DA GESTAÇAO B DO

PARTO

....... 4011 orgAoa tnternos, ..
peolAlmênte do coraçl,o

lDiJIIIloal da tlro�ile e demal»

sIAndulas Internas

�IA -, i!:LEC'I'KOCAa.

_a.&nA - ME'I'ABOLISMO
BASAL

:........ cUlriamente dae �1I b

18 hor88
..� Chamados a qualqul!'l
... 'lnClmlve durante a Dolte.

Wi!IIlJULTOlUO: R1,la Vitor Ueu.

1l1li, 18. Pone 70:11.

.....ou.: Ayenl da Trom·

powslt1. G2. Pone 7.
------- -_ .-.'--

'! .. li. S. CA.V��CANTI
� exclU:St'1'amente de er�

111._ l!IaJdanl! J. Martnh.J, 1.
Telefone J[. 'lU

IJI. SAVli! UCEIDA
--� d. 0lJIcIt
-_ 0RT1d0L NarIlI' - Gé.....
_PIHOl'içl!l.o dl8 lente. de

oontato,
.

Reiniciou SUIS clinico
',

Conlultorio: Felipe Schmidt 8
Da. lO àli 12 h•. e doa

14 à. 18 hora,
TELEFONE 1418

DI. ROLDÃO CONSOMI
IIIfllU1l'&l&lA GlIIRAL - ALTA VI
U1JlWU _.... IlOLlUlTIM D. _
• '" lfI!OB48 -IPART08 ••

fIenM40 pela Faculdade de )(M}
a1lII.aa da UniTersldade de 8io

raalo, onde foi assiStente por' ....
tBItN moa do Serviço CirQr� Ce

Prof. Alfp!o COITe1a Neto
� do estômago e Tlu �
s-. Intestino. delpdo II C1'oao.
�d.. rnu, pró.stata, bUJea,

Illlwro, oYArlQ!II e u·oxnpú. Vac_
II'ÜII, la1c!rocele, var�. e 11....

OON8ULT.A8:
� • la li horas, t. Rua rtllJ18
�t, 21 ('8lto. da C&!Ia Pilo

� raao). Tel. 1.698.
UIJD)1IINCU: Rua Estev�• .I.

IÚOr. 1711; TeZ. )[ 7M

DL NEWTON D'A.VILA
�

� - ViU Ul"lnArlu -

Doa:.eu dO!! I!nteBtlnOIL., rito ti
UiW - Hemorroldu. Tra'tamell!

te dia colite runeblana.
hioterap1a - Intra 'l'lI!1mleU!o,
ConiuIta: Vitor Melrelea, 28.

�.... d1ar1llmente ls U,lIO lia
a. , tarde, dali 16' hs. em ma"

BM1d: V1dIIl Ramoe, M.
rOll8l 101S7

81. UNS NEVD
Mol-átlas de senhora

OMmIltórto - Rua JolIo Pinto III. ,
- Sobrado - Telefone 1 ·46\1

�a - Rua Sete de Setembro
- ()Çdjficlo I. A. P. da EBtIInl)

Telefone M. 884

II. PAULO FONTES
CUn1co e o�ador

COiI!!!nLltódo: Rua' Vitor Me1!re.ItiII, •
.
Telefone: 1.406

� da! 101.112 e dae 14 &81g
�1I2b.c1a.: Rua Blumen&'IIo 1:1

TeIetone: 1.fIa

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
.

'

.

Reforma chopeos
Profissional competente - Se-rviço rapid·o e garantk(1).

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de lO·/. ao ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
do Fal'JlULeêutleo IfILO LAUS
Ko'" ••DULIlItI Hri a na .relerW.

Dreca_ aac:lGaaU, Clt tllltraqelru - ROJDeopátiu - r.rtw.

••rlu -:- Ãrüp. •• H!l'Taea..
hra.... ia uata ....."lada .. r..atúrlo aWM.

GRA!�<DE AUMEJ:'fl'O NA,S 'llHAN
SAÇõES DA BOL,SA DE Etl'lUCOL-

.HO E,iVf 19i7.

a $.Estocolmo (Via. alérea): -,- O
volume talaI de transações de ações'

.

·e obrigar:ões na Bolsa de .J;Bstocol- ,

. mo, em 1917, aLingiu a 868.420.000 I
coroas �CrS 4.525,000.000,00), ou I A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVEOOAL

:eJ�m c��'ca de 330.000.000, �e co- Avisa aos SIHlS per.\adores de titulos já integralisados ou sorteados
I oas mm� elo que em 19'1(j. As d

A

d À tI' 930 t' d'
-

. -

transações de ações foram de.· .. , I
e acor o com o ",ecr� o eI n. 7. que em a lspOSlçao dos mesmos

222.000.000 cle coroas e de oüriga- CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ções de 646.000.000, em compara- ao escritor central de Floriané>póJ.is _ Rua Felipe Schmidt, (Editicio
ção com 188.000.000. e 348,000.000 Am.lia Neto).

.

de coroas, respectIvamellLe, em

1946.

AUMiENTO NOS LUCROS DAS JA
ZIDA,S DE FEJ.{RO DA LAPONIA

.sUBCA.
Estocolmo (Via aérea).: - Se-

gundo o relatório anual corr'espcn
dente a 30 de setembro de 19·47, a

Loussavaara - Kirunavaora A/H
a principal empresa subsidiária da
compandia mineira sueca de uim
g'esberg, obteve lucros Iiquidos de
31.260.000 coroas Cr$ ..... , ....

16,2.900.000,00), em comparação
com 16.000.000 de coroas do ano

presente, Acha-se dísporiivel para
disu-íbuição a importencia de , _ , , .

55.000.000 de coroas, da qual a Es
tado recebe 11.5000_000 como "roy
altios" e a Companhia de Gran
gesherg 19.500.000 coroas, Um pou
co mais de 5.000.000 de coroas ('Cr$
26.000.000.00) dos lucros acu

mulados íorarn empregados para
reparações dos daDOS de guerra
nas insta lações no porto norueguês
de Narví k, onde é embarcada a

maior parle cio minério das minas
da Lapónia. Declara a Oornoannia
que não foi forneciclo minério al

gum á Alemarsha duran te a ano

objeto do relatório, enquanto que
as exportações para outros países
continuaram aumentando,
••• o .

Bom binóculo
. 6ande visão

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida �
instrução,

Bons 1ivros, sobre todos OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

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

Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, comprando ações do
Colégio Ban'iga-Verde.

NOT,[<ÜLAS Bl'lIEVillS
Escolmo (Via aérea) : - ANDHE

GlJDE, o escritor francês que con

quistou o Prêmio Nobel de Lite,ra
tura de 1947, doou 3.000 coroas do
seu prêmio ao Fundo de AuxilIO
á Europa, como expressão de seu

apreço por êste tra,balllo.

Carece de funda
m'ento
Rio,

A

(A. N.) - Carece de
fundamento a noticia veiculada. de

que' seria substituido o engenheiro
Renato Teio na Direção da Central
do Brasil, acrescentando-se que na

da existe sôbre uma possivel modi
ficação na administração d.aquela
estrada.

lUI
Fabricante a distribuidores da. cfamada.:con
facções -DISTINTAII

e RIVETi'lPonu.'.umigran
de IIOl'tlmento(....de casemiral.· .n,cador.l:,�bl'in.

,
bon. e�'bcmato.� algodõ8lll,�mcdn. �.lamento.

_

_ .. __ p�� alfaiate.,. �qu.e..\ :I'ecebe). dil'O�amentG! ; da.

fifib�� �� ""A� �"aa .��� cIoa.. �nn.";tOomual••tell'.;do,,.':Jntel'lol'..ofMntkto d. lhei�faJ;.J'.m �J[D1I

�1.ta Gn�••fatu.'lJ"·� aump:raaVMATRi2 � Tlol'laa6poU•• :::1 FILIAIS em �Blumenau • Laje", •
'mctlhoNJI

Penitenciaria do Estado
AVISO

I)e ordem do Sr. Diretor dá Peni't.en.iária do Bstado aviso a<l 00-

méroio e produtores- interessados que ss\a Repert� aoeita propostas
para fornecimento de SOROO.

Floriauópols, 18 de Dezembee d'6l 1947.
IVO OdR'rE

Sub-Dsreior Ind. Int .

DATILOGR FIA
. Correspondencla
Comerciat

Confere
'Diploma

DIREÇAo:
Amélia til PigozZi

METODO:

. Modern!) e Ehciente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

QUER VESTIR-SE COM, CONFORTO
miOCURE

alfaiataria
E EUGAHCIA 1

A

MeRo
Rua Felippe Scbmidt 48

tia. CltOtinental de Segurôs
I

Rio de Jantlko
Fundado em 4.924

INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS
Capital Realizado e'Reservas 'Cr$ l>.140.44(),50
Sinistros Pagos até 31/<l2./46 •.••.•.......... Cft$ 18,162.621,30
S�DE (Rio de Janeiro) S:r]CURSAL (São Pnuk»

Av. Rlg Branco, 91 - 30 ando Lgo. da Miserioordia, 23 J100 and,
TeJ.eg. "CONTINENTAL" 'I'el.oeg. "CONT,AL"

.

A�NCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GRANDE.
Comissários de Avaorias TIM; Principais Cidades do País e do Exte

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

de de FLORIANóPOLIS eom a nomeação de seus Agentes Gerais Se
'nhores,

EDUARDO HORN & erA.
Rua João Pinto n. 10 .

Caixa Postal, a9i40.
Florianópolis.

'Negocio
VENDE-SE

de
. -

OCaSlQO·

1 Elevador Wayne para 35.800 K.
2 Talhas Patentes para 3.000 K.

1 Aparelho «CHAMPION,) para

limpar valvulas. Tratar na

Garage "Delamberta

o TOSSE o BRONQUiTE
&, -HIftMMIM·A&5i+WP9.\k

•
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.há duzentos
raca altiva.

• I

respeito e

A' inírepidês açoriana,
iecunda de

que
uma

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

anos plantou em nossa

volta-se hoje a homenagem
de nossa gratidão ..

terra
de nosso

semente, .a

.,._....-.-......._-.-..._..._._._.•.

•

Colonização
CONVITE

A Comissão Executiva das Comemorações do Segundo Centeuá
rio da Colonização Açoriana tem o prazer de convidar as autorldu
eles civis, militares e eclesiásticas, as associações culturais c de elas
�e, o funcionalismo público, os trabalhadores, os estudantes e o po
vo em geral para assistirem aos atos comemorativos da passagem do
bi-centenário do povoamento de Santa Catarina pelos casais açoria
nos e madeirenses, que se realizarão nesta Capital nos dias 20, 21 e

22 do corrente, obedecendo ao seguinte programa:
Dia 20: às 9 horas - lançamento da pedra fundamental do obe

Iísco comemorativo, em -frente à Prefeitura Municipal, sendo orador
o sr. dr. Oswaldo Rodrigues Cabral; às 20 110'1'as - concêrto da So
ciedade de Cultura Musical, no 'l1eatro Álvaro de Carvalho, sob a re

gência do maestro Emanuel Peluso ;
Dia 21, às 20 horas: conferência do sr. dr. Antônio Nunes

Varela sóbre a colonização 'açoriana, no salão de festas do Clube Doze
de Agosto; f

via 22, às 20 horas: Te Deum, na Catedral Metropolitana,
com oração gratulatória do exmo. e revmo. Arcebispo Dom joaquim
Domingues de Oliveira.

,I
Todos os atos são públicos e serãb irradiados pela emissora

Ratlio Guarujá,
Florianópolis, 18 de Ievei-ci ro de' 1948.
Henrique da Silva Fontes, Presidente.
Oswaldo Rodrigues Cabral, 10 Více-Presidente.
Heitor Blum, 20 Vice-Pr,esidente.
Carlos da Costa Pereira, Secretá-rio Geral.
Carlos Gomes de Oliveira, 1° Secretário.
Olementino Fausto Barcelos de Britto, 20 Secretário.
Álvaro Tolentino de Souza·, Tesoureiro. '

COAvite
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 l'e.stabelemmento, da. saude do Sr. Dr. Nereu Ramos, preclaro Vi
oe-Preaidente da Bepúhlica. O ato, que se realizará na Catedral Me
tropolitana, terá início às 9lh horas de 5a feira, 19 do corrente.

, S. Excia. Revma., Dom Joaquim Domingues de Oliveira Arce
bispo Metropolitano, assistirá, do trono, à celebração religio�a, que
terá por ofIcIante o Revmo. Cônego Frederico Hobold.

Ação Social Catarinense
Assembléia Geral ürdtnana

2.a CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os snrs. de'Jegados das socie

dades filiadas para comparecerem, quinta-feira, dia 19 do
corrente, às 20 horas na séde da Caixa de Esmolas (predio
do Albergue Noturno), afim de ser tratada a seguinte
ordem do dia:

.

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

Diretoria provisoria.
A assembléia se constituirá com qualquer numero

por tratar-se de 2a. convocação.
Florianópolis, 7 de Pevereiro de 1948.

A DIRETORIA

Jornalista Adão
Varrazzoui
Achoa-se entre nós, desde ontem,

procedente de Pôrto Ale,gre, o

nOsso prezado confrade, jornalis
ta Adão Carrazzoni, redator do
"Jornal do Dia", que se edita na

capital gaÚicha.
A missão do nosso confrade em

nosso Estado, e representar o
"Jornal do Dia" nas. comemora

ções do segundo centenário de co

l�niação açoriana, de cujo aconte

cI'l!1ento a'quele órgão da imprensa
gancha pretende ,editar uma edição
especial.

O jornaI.ista ,Carrazzoni é tam
bém, portador de. u'a illernsag,em
do governador Walter Jobim.
Ao disti.nto confrade. !1nssoti vo

tos de feliz perma,nência entre
nós.

f

Parabenli !
Muitas felicidades 'pelo na,scimen

to de seu filki.ho !

Mas, não esqueça, que o melluH
presellte para o seu "PIMPOLHO"
é' uma caderReta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

OBSERVA'I\ORIO DE McDONALD [1'0 das próximas v i n t e e qua

I
di.de da existência de vida no pla.

Fort Davis, Aexas, E. E. U. U. 18 tro horas, duas questões d e neta Marte.

(O. P.) - Os astrornos desLe centro alta relevanlCia sobre a poseihili- Marte esteve dia 17 mais perto
cientilfico esperam resolver, den- ela Terra do que em qualquer ou

tra ocasião nestes dois anos mais

Gustavo Nunes Pires próximos, e os observadores espe-
rum resolver t!ois 'problemas, a sa-

bel':
10.) - Se há ou não, em Marte7'�

qualquer forma de água, como ge

lo ou como vapor;

2.0) - Se as áreas verdes ou es--

verdeadas visiveis na superricie de>'

planeta são arvores, ou relva. ou

ervas, semelhantes ás da terra om

se não outras espectes qualquer de

Para confirmar o que dizemos, 'Poucos desoonhecern o que foi a vegetação.
basta indicar os nomes das nurne- vida de tão ilustre educador, que Esperam os astronomos que c

rosas pessoas que até ôntem ha- soube conquistar, com a sua sapi- tempo esteja límpido no alto da

viam assinado a lista a cargo do encia, á luz do seu talento, as sim- Monte Hocke, de onde serão feitas'

Revl110. Padre Alvino Braun, ape- palias com o seu oavalheirismo e as observações. As estatistícas mos

nas urna das vinte listas de adesão, os elevados dotes de seus coração tram que essa localidade, onde se

distribuídas em Florianópolis, além sempre aberto aos nobres . senti. ergue o Observatórío McDonald,
é

de outras nas principais cidades mentos. uma das mais favorecidos do mun-·

Em 19 de Fevereiro de 18118, no

O segundo "Churrasco da Sauda- J1io de Janeiro; nasceu Gu=tavo
de", que os ex-alunos do Ginásio Nunes Pir-es, que mais tarde sé
Catarinense promoverão domingo. passou para a nossa Capital, e ai

dia 22, na chácara daquele estabe- está, ainda hoje, o seu nomé eleva

lecimento, vem encontrando em do \.dignamente por S8US descendeu
nosso meio social o mais caloroso tes e admirado por todos que live-

acolhimento. ram a dita de o conhecer.

do=Iuterior. Escreveu dois l ivros de versos do para tais pesquizas mas a ver-

São esses os nomes: Dr. Anibal diversas peças de teatro. destacan- dade é que o tempo, pelo menos;

Nunes Pires, José Cândido da Sil- do-se o drama "O Engeitado" que aqui no Texas, costuma desafiar to

va, Dr. Rubens ele Arruda Ramos, foi representado diversas vezes das as estatísticas.

Dr. Mário Laurindo, Ernani Corrêa, merecendo os mais calorosos elo- Esperam eles que tendo o planetaz
'Dr. Rafael Cruz' Lima, Dep, Orlan- gios. rubro ficado apenas á curta dis.tan-:
do Brasil, Dr. José Boabaid, prof. Como homem de letras, chefe de cia de 63 milhões de milhas em re-·

Francisco Barreiros Filho, Coronel familia, educador emérito, deixou lação á terra, lhes tenha sido pos-'

Antenor Taulois de Mesquita, An- nesta nossa te-rra, pela qual. sem- sivel obter dados novos e mais:

tônio Taulois de Mesquita, Alfredo pre devotou grande aféto e uma perfeitos sobre o polo marciano e

Meyer, Walter Jorge José, Alberto destacadadedicação, um nome que é' sobre as áreas verdes que cnhr-errn

Riggenbach, Antônio Salum, Romeu lembrado, até mes-mo por quem. a superf'icie quase completa do'

de La Martinere, Dr. Antônio AI- como o sígnatário, não teve a dita planeta
meida, Dr. Waldir Busch, Ivani de o conhecer pessoalmente, mas Acha o dr. Kulper 'que não se-

Santos Fernando Springmann Artur
que o tem sabido e saberá prezar. rá nenhuma surpreza se as obser=

Boos, Almir Rosa, J. Santiago, Osni Aos descententes de tão nobre vações vierem a revelar que as vas-·

Gama d'Eça; Dr. João Batista Bo- educador, que veiu a falecer em 22 tas regiões verdes de Marte sãos

nassis, Dr. Altamiro Di�s, Abelardo de Março de 1881, as nossas mais espécie de "Iíchens" ou musgos,

Arantes, Cônego �r�denco Hobbold: sinceras homenagens e o preito de primitovos, especíes vejetaís capa-

Padre Santos Spr-izigo, Tenente Ari}
nossa saudade. zes de suportar "frios terr-íveis E':

Capela, Elias Paladino, Dr. Solon André Nilo Ttidasco, periodos prolongados de seca". Há

Mazarakisr Gastão de Assis, Dr. Car- dessas plantas que crescem e ví->-

los Loureiro da· Luz, Dr. Waldcmi- vem nas rochas dos desertos do'

1'0 Cascais, Geraldo Gama Sales, Dr. Pintor Eduardo DlilS Oeste, nos Estados Unidos.

Vitor Rima, Armando Vitor Ge- _,_.___

Lembra-nos a data de hoje, que Va-IXA DE i-SMOLis)vaerd, Dr. Ivo Silveira, Dr. Antônio .. :.'assinala a do nascimento, em 1892. .

Romeu Moreira, Lacerda, diretor
aquele velhinho bom, alquebrado

do Departamento Estadual de Es-
pelo peso dos anós, que veiu a fa

tatística, Narbal Alves de Souza, lecer em 27 de Outulb.1'0 de 1945, E
Abilio Mafra, J'Oão Luiz Neves, Ju-

que se chamou Eduardo Dias. já
velino Savi, Newton da Luz Macu-

cog'nominado "O l\1rágico do Pin-
co, Pedro ele Alcântara Pereira, cél".
Bernardino Vaz, Lauro . Linhares,

A:dmiraclores de tão divina arte
Dr. João Batista Gonçalves, Hum-

berto Pederneiras, Géçio Silva,
Nelson Amim, Dr. Hipólito Gregó
rio Pereira, Alcides Abreu, Silvio

Neves Bleyer, Dr. Othon Gama

d'Eça, Waldir Campos, Reinz Brau

sisperger, Karl Krueger e Luiz Ata

'násio Gonzaga. .

Haverá vida

Churrescs da
saudade

VISITANDO A BASE AÉREA E o

V DISTRITO NAVAr..
O dr. Othon da 'Gama Lobo d'Eça,

ilustre titular da Segurança Públi

ca, prosseguindo em sua série de

visitas às corporações Militares de

Florianópolis, esteve na Base Aérea
onde foi recebido pelo f comando

daquela unidade. "r' ,� " ............

Nessa ocasião teve s. exc,ia. opor
tunidade de percorrer todas as

magnificas instalações onde a mes

ma funciona, tral!endro a mCiLhor
impressão da ordem, disciplina e

camaradagem que ali reina. .

Também esteve s. excia. em vi
sita ao Quinto Distrito Naval, on

de se deteve por longo tempo, per
correndo todas as dependências
que integran a modelar unidade da
nossa marinha de Guerra.

tOUTRA CaSPA,
'QIJ-lD1 nos CA

BflBS E OUfAIS
.

,

R
IHtC'O-ES DO,

tllUR1JtABElUDO,

no planeta arte 1

Eis mais um centené-io do mes

ele Fevereiro.

ASSEMBLÉIA GERAlL
De ordem �o Sr. Vice-Presidenté'
em ,exercieio da Presidencia, convo

co os Srs. sacias contri'buintes parlN.. :
comparecerem á sessão de Assem- �.

bléia Geral a se reDliza,r no .dia 23:
do corrente mês, ás 14 horas, ]la
sÉ'de social á Avenida Hercilio Luz
n. 20 - Edificio do Albergue No--

com o concurso cio no'Sso Instituto turno. _ cuja ordem do dia ó a
HisLóri'co e GeoúMico, sabia'l11ent seguinte:
sob a Presidencia. Clcsta fi,gura ve- Leitura, discussão e arprovação·,
neral1da que é o Desembargador do Relatório do exercicio de 1947;

Eleição da Diretoria ,e do Con
Henrique Fontes, homenagearão a selho Deliberatjyo para o bienio
daLa de hoje, com uma r'euni'ào na- 1918;
quele Instituto, falando sobre a vi· e assuntos diversos.
ela de Eduardo Dias o nosso .talen- Decorri:dos !rinta minuttls da hora'.'

Loso conLérraneo Farm c L' I1- marcada e nao tend.o comparecIdo'
.

. a eu ICO. numero legal de SaCOlas para que a}
defonso Ju:enal, cUJa .conferencla I Assemb!,éia possa deliberar,

_

fica,
segundo miormes publIcado na "A desde Ja, 1eJta a 2a convocaçao pa-·
Gaz'eta ", será imprcssa e posta a ,1':1: as 111% horas.� pa'Ssados tr�nta'
venda revertendo o produto par o mll1Llto� �e.sta ultnna hora c�nSlde-

. .' a
.. rar-se-a íeIta a 3a convocaçao e afl

cus.teIO de um mausoléo no Cem l-I sessão s.erá realizada com qualquer
lérIa, na sepultura que guarda os I que seja o numero de sacias pre-
restos 'daquele que foi "O Mágico sentes., .

do Pincél" -., ,. __._ .. _� .' FlorlanopolIs, 17 de Fevereiro de
• . .

1948.
. Andl'é Nilo Tadasco' HeitoI' Blum /'1 ° Secretário

FRECHANDO •••

:É de rir... Quem, l'Onge daqui, lêsse o órgão da oposlçao;,
concluiria que as ocorrências policiais dos dias carnavalescos
haviam enlutado a população. Dado o exagêro premeditad.o de
fatos sem consequências, a impressão seria de que, sem contar

os mortos, o' número de feridos alcançasse a dezenas de de

zenas.

Ante-ontem, este jornal pediu os nomes dessas inume

rávei"s vítimas. E o Diário ápontou - Santa Bárbara -, dois!'
Dois! Dois! Dois! Resta saber se êsses nomes, desses dois, in

...
dicam vitimas ou indicam partes, nos sucessos.

Em todo o caso, fica o registro: à hora de apresentar os

dicumentos, com o preto no branco, o jornal mentiroso pifou.
Fantasias, na época momística, andaram por aí, aos montes

e às pencas.
O diabo que não dá para fantasiar inventarnomes e

pessôas ...
Não pega! O Diário, no terreno abstrato, .foi longe... Mas

quand.o veio o concreto, acabou-se.

E viva o acôrdol
GUILHERME TAL
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