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Proibidos de circular
I i

BERLIM, 20 (U. P.) - Quatro jornais, sob lic-ença das autoridaJ
des soviéticas foram suspensos hoje no setor frances desta capital,'
POl' empregarem "expressões injuriosas" contra o general Pierrt1�
Koeriug, comandante em chefe das tropas de ocupação francesa nt

�Alemanha. .

í

Os jornais quo tiveram sua circulação cassado são: 'I'aegfich-s
Rindschau" orgão oficial da administração militar soviética. "Neu-l
deutchland", .[>rgão do partido da unidade socialista. "Berlinger Zeu I·tung" e "Vorwarts". I

As edições dos tres primeiros jornais foram. confiscadas J)i.�la�

õ��a":��a�;�"�d��;���;�'ti;�i;;ã;n"al�
�!

RTO, 20 (A. N.) - Falando á imprensa o Prefeito Mendes de :Mo-!:rais confirmou a saida do sr. Luiz Capr iglioni da secretaria da saude I':da prefeitura. Disse que a campanha dos comandos continuará ener- II:
grca nos moldes em que a traçou antes da ida do sr. Caprigüoni para Iiia secretaria da saude. Disse que espera continuar a receber a cola- i
boração da imprensa.

'

Graves -

acusaçoes

Rio, 20 (A. N.) _ Afirma o "Diá- siados no quartel da fôrça federal,
rio da Noite" que se o enviado es- em virtude da absoluta falta de ga
pecial do presidente Dutra fracas- rantias, campeando as desordens
sal' na sua missão, que é a retira- por tôda a cidade, entregue a [a
da do processo de "impeachment" gunços armados pelo govêrno do
Pelo PSD dó Piaui, será decretada

Estado, com ordens de mssacrar nunciou hoje o seu cargo - anun-
a intervenção federal. rro Piauí.

qualquer dos signatários do presen- cia-se nesta capital. Collier negou- na
Acrescenta que tôdas as providên- te telegrama que seja encontrado se a revelar os motivos da sua redas .nesse sentido já estariam em

na via pública. Nossas famílias nuncia, declarando apenas que ex-.

curso por parte das autoridades acham-se em completo desespero e plicará as razões quando se reti-
federais, que, entretanto, só irão a

os nossos .lares ameaçados de in- rar do 'ministério, a 17 de marçoêsse extremo, se a ameaça de con- vasão por parte daqueles elemen- vindouro.
vulsão armada se concretizar, co- tos".
nTO fazem' prever os rumos tomados
pelos acontecimentos. Diz o mes

mo jornal que para intervir no

Piauí será nomeado o próprio sr,

Junqueira.

ft pacificação' do Piaui

Rio, 20 (A. N.) - Anuncia-se que

seguiram 'Ontem novas instruções
do govêrno, via radiotelegráfica,
para o sr. Junqueira Aires, enviado

DRAMA'TICO T�LEGRAMA especial do Presidente Dutra, afim
Rio, 20 (A. N.) - O sr. Milton de pacificar o Piauí. As novas ins

Lima, presidente do PSD do Piauí.] truções acentuam que o mesmo de
enviou o seguinte dramático tele- verá continuar suas demarches, en-'
grama ao ministro da Justiça, di,;- vidando esforços para conseguir a

zendo, inicialmente: pacificação, impedindo que o PSD
"Neste instante, estamos homi- do Piauí votasse o ímpeacfunent,

'. <

mil eães no Rioo
Rio, 20 <A, N.) - Um matutino carioca fez longa reportagem sóbr e

'Os cães no Rio.
Diz que existem no Distrito Federal cerca de quinhentos mil ca-

. chorros de tôdas as racas. O número- de cães vacinados no ano passado,
entanto, foi de sessenta E' quatro mil (' duzentos E' cinquenta c quatro. O
Rio de Janeiro, pelos dados estatísticos, só é comparável às cidades da
India a respeito de hidrofobia. Mensalmente são mordidas por cães ata
cados de raiva, duzentas a trezentas pessoas, sem contar os que não
procuram socorros ou procuram-nos tarde. Q número de obitos men
sais é de 10.

Está curando OS' laberculosos
RIO, 20 (A. N.) - Telegrama vindo de Porto Alegre dá noticia da

descoberta pelo pr-ofessor Oscar Pereira de um hiotoriico d-e Agr-iãn
que está curando .os tuberculosos no hospital de Belem, daquela cidade.
gaucha.

.

O "Nebulador ", construido pelo professor Oscar Pereira, atende
a nove pacientes.

Reunião secreta em São Paulo
.
SAO PAULO, 20 (A:. N.) - Eíetuou-se na secretaria de· Segurança

uma reunião secreta. Soube-se que o assunto tratado foi o congresso
rural. Soube-se também que em vez ele um congresso unico no estadia
Pacaembú, teria sido resolvido que o conclave seria subdividido em
cinco regionais que se realizariam naquela data nas cidades, de Ri
beirão Preto, Piracicaba, Araraquara, Santos e Baurú. Esta soluçãofoi confirmada pouco depois, pelo sr. governador Ademar, de Barro3.

Com'o serão preench�das as vagas
.sÃO PAULO, 20 (A. N.) - Informa-se que o Tribunal Eleitoral

esLn.ria propenso a promover novas el,eições para o preenchimento elas
vagas deixadas pelos comunistas, adotando o sistema de considerar
nulos os votos dados ao P. C. P. Essa noticia teve grande repercus
são, principalmente nos circulos pessedistas, cujo partido s-eria- be
neficiado com mais quatro deputad10s na camara federal, ,entre os
quais o ,sr. Cardoso Melo Neto e .Q sr. 'Maciel Castro.

Denuaciou do "

crimeo autor
RIO, 20 (A. N.) - Araci Abelha, protagonista da tragédia que

vem ,empolgando a opinião publica, com o assassinato de seu mliridó
Abel Abelha, utilizando para isso uma machadinha e que v-em des
Distando a policia com sucessivas mentiras, r,esolveu confessar ter
sido Francisco Viviani, seu amante, o autor do crime.

Araci declarou que Yiviani a ameaçara d'e n10rte caso confessas-
se.

Yiviani, que tinha sido posto em liberdade, está novaménte pee-
soo

gritasse por socorro, um dos as-Ad"saltantes disparou a arma que em- mesa a uamara
.

punhava, quase a queima-roupa, M ,. I-paiExon -

errando, entretanto, o alvo. Um dos 00 C
. eraçao i assaltantes fugiu logo e o que em- Rio, 20 (A. N.) X Go-

Rio, 20 (A. N.) - Foi decretada punhava a arma, vendo que a vi- missão Executiva do P. S. D.
a exoneração do tenente aviador I tima continuava a gritar, fugiu tam� carioca foi autorisada a tratar da
Damásio Cavalcante Azambuja, das bem. Não demoraram a chegar po- mara Municipal com os demais par-
funções de adido de aeronáutica do pulares e um autu socorro da rá- tidos. •

Brasil no Perú e foi n'Omeado, por dio patrulh.a, que perseguiu os fu- Até agora são candidat'Os Barto
necessidade de serviço, comandan- gitivos, indo prender o que .fugira let James, pela UDN; Alencastro
te interino âa Base Aérea de Reei- por ultÍlno. Revistando suas rou- Guimarães, pelo PTB; Murilho La
fe, o tenente coronel aviador Antô- pas, foram encontradàs balas dei vrador, pelo PSD, e Pais Leme, tam-
nio Ramiro Pires. aço 6,35, uma arma ele guerra e 1 j bém pela UDN.

Exonerou-se
Londres, 20 (U. P.) _ O Vice

Marechal do Ar, Sir Conrad Col
lier, diretor geral do departamento
dos serviçis técnicos do Ministério
da Aeronáutica da Grã-Bretanha,
órgão responsável pela segurança
dos aviões de navegação aérea, ope
rações e controle do trafego, re-

I

HIO, 20 (A. N.) - ° sr. Luiz Oapriglioni fez graves declaracões .11;imprensa ,e no radio.
"

!

Disse que: desde o inicio da campanha o prefeito vinha-lhe cxí- :11:(gindo a não particípação da imprensa nas diligencias dos comandos
"

tendo-lhe ordenado a dispensa de Guilherme Romano de chefe do�
comandos, e determinado que as casas encontradas em falhas fossem
apenas advertidas para serem fechadas, somente na segunda visita.
Diss.e que não renunciou nem pediu demissão, porem recusouse a

'

punrr o. sr. Guilherme Romano. Afirmou ter aceito o cargo a pedidodo Pr-esidenta Dun-a. Este sempre prestigiou a ação dos comandos e
sempre desejou a participação da imprensa.

Caça aos c'omunistas no Egito
CAIRO 20 (Il, P.) - A policia egípcia êstá : realizando desde as

primeiras horas desta manhã, intensas diligencias corno parte de uma

investida em larga escala contra os redutos comunistas desta capital,
tendo já varejad6 duzentos predios e efetuado inum�ra� prisões. A
ação das autoridades seguiu-se a ord'em, do governo egipcio proibiudo
as gn\ves e as manifestações projetadas pelos trabalhadores e estu
dantes para amanhã. Os Estudantes ·e o COI�llt� do? trabalhadores ha
viam planejado uma greve geral n�s prrncipais cidades do pais, em

apoio as exigencias para a evacuaçao das tropas hri tanicas do Egip
to.

Reaparecem os terroristas nipões
SAO PAULO (A. N.) - Noticias prooedentes de Mirandopol is in

formam que os fanaticos japoneses l"esidenl'cs· naquela cidade pre
lenelem novamente realizar atos de terrorismo ha tempos postos «m

pratica contra patricios qU(3 não acreditavam na derrota do japão.
.

Por falta de delegado, na cidade que há cinco mezes está com o

cargo vago, o o.crtvão da policia Boanerges Ferreira ela Silva;' em vir
tude ele uma denuncia, seguiu .para um lugar situado a três quilome
tros distante de Mirandopolis surpreendendo ali um grupo de japona
ses uniformizados praticando exercicios militares. Treze níponicos 1'0-
ram presos, sendo apreendidos em poder. deles copioso material de
propaganda.

Floram Lambem a\preendiclias
pressas cm São Paulo, nas quais
Unidos estavam sendo dominadas

revistas escritas em japonês, im
se dizia que a Inglaterra- €. Estados
pelo Japão.

Imigrantes salteadores
Rio, 20 (A. N.) - Um verdadeiro navalha. Levado à delegacia do

assalto de "gangsters", em que fo- distrito, ali o identificou
ram protagonistas recem-chegados comíssário Noronha. Tratava-se
da Europa como imigrantes, verifi- do polonês Alex Nowacks, mecani
cou-se alta madrugada de h(�e, co, solteíro, de 22 anos. Negou, a'

em Copacabana. ° fato ocorreu principio a autoria do assalto, mas

nas proximidades do Lido. O aS"l afinal não soube explicar porque
saltado foi Carlos Salhados, co-' tinha as balas no bolso, contessan
merciário, residente no apartamen-' do, afinal, a autoria do delito. A
tu 301, da rua Princesa Isabel, 72. arma encontrada no meio do ca

Estava no interior do seu antomó- minho era uma pistola de guerra,.
vel, pouco' mais de duas horas, das fornecidas às tropas polonesas
quando de súbito. dois individuas que �utaram contra a Alemanha, do,
surgiram-lhe à frente do veiculo, chamado exército do general An:
um deles empunhando uma pistola dewrs.
e exigindo-lhe dinheiro. Como não
fossem atendidos e Carlos' Salhados

Tomou posse
São Paulo, 20 (A. N.) - Tomou

posse a nova Diretoria da Associa
ção Comercial de São Paulo, sen

do a sessão presidida pelo sr. Mar
celo Rodrigues, Secretário da Fa
zenda; representante do sr. Ademar
de Barros.

fugirilm OS

pr-isioneiros
Jerusalém, 20 (U.' P.) - Doze

prisioneiros judeus fugiram,
.

esta

manhã, da Penitenciária Central
desta capital. Todo trafego teve de
ser paralisado para permitir movi
mento de carros blindados do exér
cito e policia que estão procurando
os fugitivos de rua em rua.

Navio de
clandestinos
Jerusalém, 20 (U. P.) - As uni

dades ,navais da marinha de guerra
britanica interceptaram hoje um

navio de imigrantes judeus trans
portando setecentos passageiros, ao

largo do litoral da Palestina, den
tro das águas territoriais.

Lamentam. o
afastamento
Rio, 20 (A. N.) - Todos os jor

nais são unanimes em lamentar a

saida do sr. Luiz Capriglioni da
Secretaria da Saude da Prefeitura
e do sr. Guilherme Romano, da che
fia dos comandos sanitarios.
Dizem alguns jornais que a saida

desses dois é a vifória da sujeira,
do abuso e da falta qe excupulos.
A opinião popular mostra-se ainda
espantada pelo ato, considerando-o
como fruto da pressão do comér-
cio.
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Rió, (A. N.) - Ainda com re-

lação ao Congresso Rural que o sr.

Borarr·o da.s e.p·re- Hugo Bor�hi pret:nd: realisar em

�' I S. Paulo, a Assocíação Agro Pe-

sas rodoviarl·as I cuária de Marilia oficiou ao gover-

SEGU I radcr Adernar de Barros, protes-
NDA.FEIRA . _

Exprf'.sso São Oístóvão _ Laguna _
tando contra a efetivação do mes-

7 horas. , li t d h f
.

16 horas. : mo, sa ren an o que nen uma eI-

Auto-Viação Itajaí - ltajai - l'6 bo- ção pratica tem o certame que faz liExpresso BruBquense - Brusque -

I b t d I'
. .

raso ' re em ra1", os me o os tota itários. '

: Expresso IBrueqU€nse - Nova 'l'IoenOO A Câmara Municipal de Salto apro- 1
- 16,30 horas. !
Auto-Viação Caiartnense - �vne' vou' a seguinte moção: "A Câmara

.fl,- 6 horas. Municipal de Salto, solidarla com
Auto-Vtação Ca-tat'1nense - ,Curitiba

- 5 horas. a atitude das associações de classes

_ R���li!!o Su.B!'aai1 - PÔI'to Aiegre agrícolas e pecuarras, manifesta]
Rapido Stll·BrasUen-o - Joinv:lle - sua repugnancia geral ao conclave t

ás 5 e 14horas.' 1.

TEmÇA-FEIRA convocado pelo secretário da agri-
Auto-Viação Catarjnensa - Pôrto Ale- cultura por sua importunidade e

:.i�""�WWI

gre - 6 horas.
Auto-ViaçãIo Caltarmense - Curitiba intimação manifesta de servir a RI·

·

- A�t�o,;l�� Catarlnense JoIDvtie fins políticos inconfessáveis". e O)oarla- 6 horas.

Auto-Víaçâo Catartnense
- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Láguna -

7 horas.
E��sa Glóy;'ll - lAguna - 1'k .

, e 6* horas. Autorizada a funcionar pelo De-

16�;;:::O Brusquense - Brusque .-, ereto n? 24.316, de 8-1-48.
Auto·Vlação ltajai -,Itajal - 15 hO.! EDITAL N° 5

raso

IRãpido Sul Brasilei!'o - Joln-vlle - às, Classificação dos candidatos I5 e 14 horas.
I ao Concurso de Habilitação emQUAlRTA·FERA . ., IAuto·Viaçl'w Catar1nense - Curl:tltba

I
1948, para matricula na 1 a série

- 5 horas. .

IAuto-Víaçâo Catarinense -'- Jolnvile do Curso de Odontologia.
- 6 horas. .'

I Torno público na forma do dis-
Auto-Viação Catarmense LagUna. A •

'

-:: 6� hoeos.
.. I posto nos artigos 13 e 14, da Por-

Rápido Sul Brasüetrc - JoIillV'He - à-s taria ministerial n? 91 dc 14 de no-
5 e 14 horas. ,

• ,

Expresso São Cl'istQvâo - Laguna vembro do ano passado, que nas
7 horas, it

.

I CExpresso Brusquense _ Brusque _ provas escri as e orais _( o oncursoj
16 horas. d H bTt

-

1" d di
Auto.Viação Ita1a! _ Itaja! _ 15 bo-

e a I itaçao, rea iza as nos las i
raso ,16 e 17 do corrente, foram classi-l
ElIIJl'€Sso Brusquense - Nova Trent01' ficados os sezuintes candidatos de

- 16,30 horas, '.
"" ,

Rod01lllárla Sul Brasil - Pôrto Ale�' acôrdo com a ordem decrescente
- 3 horas.

d t I d b id
A

QUINTA-FEIRA O ota os pontos o ti os em to-
Auto .. Viação Catarlnense, POAe das as disciplínas:Alegre - 6 horas. �

Ordenado de _A�t��o CataTlnense - Curitfba 1 - Werner Springmann - 7,80.
Auto-Viaçãe Ca\arinense JolnwHe 2 - Vinicio Olinger - 7,50.

CR$ 2.500,000 mensaes - (i horas. 3 - Cláudio Beduschi - 6,15.
""i, _ _At�d;_:;âo Catal'inense Tubarão I Secretaria da Faculdade de Far-

,
Pessôas ca�s podem obter 00-

\; Auto;VlãÇãb .catarin�lm
.. ,

Lasuna. mácia e Odontologia de Santa Ca-

locação para trabalhar D<eSta Capital
- E���O cr�vllo .:_ Laguna ...:. tarina, em Florianópolis, 18 de fe-

GU nas ltet:,"Uintes cidadN': 1=� Glória _ Laguna _ 6 1/2 vereiro de 1948.

ItajaÍ - Joinville _ Porto União 'e 7 1/2 horas.. Ari Ramos Castro, Secretário.
T _. La BI

Expresso Brusquense - Bru6que -

- ......}eS - gtma e nrnenau. 16 hor�.
'_-_ .. ---- _. -�, ••._---'

� O serviço inclue peqnen� viagens Auto·Viação Itaja! - I-tajal - 15 ho- Café Otto traduz; qualidodel
em torno da8 cidades eitadas. ra�ido Sul Brasileiro - .JolnvUe -:: às Peça-o co StlU fornecedor:
Ca ta do

,.

bo·
3 e 14 horaf;.

r s propno pun ,SI])OS- Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ás N d I -

sivel acompa:hando foto�ra�a, �ra
- 6 horas.

SEXTA.FEmA·- "l,�'<'''� ova �De ..8 ihe",�ex. Postal n . 5 - Flonanopolis. Rodoviária Sul Brasil _ PÓrto Alegre I
Londres, (A. N.) - A declsao

• • .. -

A�t��Ção C&tarinense Curitiba
do controle aliad'O da Alemanha de

- 5 horas, ordenar a emissão duma nova moe-

_ �U���?lk> Catarinense Jolnvile da germanica para ser distribuida
Au.to·Viação Catarínense - LalrlIDa nas quatro zonas contribuiu para

- 6.,30 horas. d t" b!l:xpresso São OFistovão _ Laguna _
renova o o Inusmo que se 0-

7 horas."
.

s:ervou ultimamente. Embqra essa ---------....------....-----......-------

Auto·Viação ltaja! - ltajal - 15 ho·
ras. decisã9 esteja longe de significar

EXtpreSSO Brusquense Brusque que a ref'orma monetária da Ale-16 horas.
�ápido Sul BrasHelro - Jolrwile - manha está para s'er lançada pe

às 5 e 14 horas.
SÁBADO los quatro grandes, contribuiu não

Auto·Vlação CataTine'llBe - Curitiba obstante para criar nos circulos
- 5 horas.
ruípido Sul BrootleJ.ro Jolnvile - oficiais britanicos a impressão dum

� � �o��s�oras. .

relaxamento da tensão existente
- 7 horas. entre as potências ocidentais e a
Auto·VraçAo CaotarJn.euse '- Tubarão Rússia.

- 6 horas.
Expresso São Crlstovlio - LagUna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 haras.
Auto-Viação loiajal - ltajaf - 13 h0-

ras,

Expresso Brusquenae - Nova Trento
- 9.30 horas.
E;xvresoo GJ"óI'ia - Lagunll - 6 :t.f2

e 7 1 t2 horas.
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•

•

..
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f. E E: t,!1BOLSO POSTAL

p edrdo p or carta ou telegrama e paguee
só men te quando receber.

i

De ordem do 81'. Dir�or 00. �niteoneiá-I'ia do �tado av�so ao 00-

Jné,retü e produtores interessados que esta Rel}�rtj.oão aoeita propostas.
para fornecimento de SDRGO.

FloriaJ3.ópo.}s, 18 de Dwemoco de 1947.

Troca-ae ou vende'le bem 6tima col.ção de moedaa de prato
níquel. bronze e cobre, do Império e República. Cartas por chléquio
para este j orna!.. para Numilmátioo.

Apesar de tudo isso, nada se

______________________________��--...------__---------------------- w---------------'------

'I-

conseguiu apurar nos meios au

torisados capaz de confirmar os

boatos duma nova reunião. A COll

trári'O, há diversas indicações de

que tal reunião não se realizará tão
cedo.

N. 10 Cr$ 80.00
Relogio Suillo .istema Roa-'
kopf, medalo re.l.tante par�'

qualquer serviço
2 modelo. simples e o que.

·

ilumina à noite
Caixa 'de niqual
respectivo. oertífioadol&J

Viação aérea",��a
SOO-UN'DA·FEIRA

Varig - 10,40 hores - Norte.
PI.mair - 9,50 horas -. Norte.

, I
Real S. A. - ãs 16 horas - Norte.

Dr. (LARNO G. Cruzeiro do Sul - Norte -

13,.55
horas.

GALLETTI Real.S. A. - 11.30 hm'as - Sul.
Pa'llEi'lr - 9,50 horas - Norte.

TElRÇA·FEmU\
A Jj V O G A D O Varig - 12,30 horas - Sul.

' , .

,,-"__ _1' Panai>: - '13,07 horas - Sul.

I
VEInUI • civ.... Cruzeiro do Sul 1Q,OO hOl'as -

Cozw.tit)llção cM Socieclodea NQrte.

NA....n->·,.',.'7 ,,7<, II QUARTA-FEllRA'-' .

J
..u�A""",ES Cruzeiro do Sul - 11,00 horas -

i�t�r:�i�2. M' II N� �, A � � .�6 .Mm =- ��. I;
.. &OWS' O<H

III
. Vàtlg' - '12,30 horas - Sul.

. -- ,

I
lo. andar, II Real S. A. � 11,M hor1l8 - Sul

a..Id. - Rua Tiradente. 47; I PahàlÍ';:_ �v.Ir':;�� Sul.
ro'NE •• 1468 i;%!l�l� .... !},M horas � Norte.

... !"""'""!" _
'

ii"_·..
·

..
·

.'io' lII:a Vai'll? - 1l,4{) horas - Norte•

• • • • • • � • � .. � • � • o ;. • i. e ti It
Cruzeiro do SUl - 15.30 1lOfãi0 coo- Sul
Cruzeiro do StJ,1 .- Norte = 1� 55 horas:

SEIX'i'.A-F!ElRA
'

Varig - ll,-M horas ....... ·ndrte.
Real S. A. - 00 1ft hotas - Norte.
:Rea� � . .l, - ?� horas ..._ Sul.
Cru�R'o <'lo 9al - 7.2» bs. - �.Paml1r - mm __ -'- Sol.

SABAfX)
Cruzel� do Sul - Norte - 13,55 horas.
Vwig - l2.OO __ ..;_ 8iL
Pana:lr - 9,00� - Nofte. •

DallNGD
Panair - 13,07 horas - Sul.
Cl-\welro do Sul "'- 1l.ÓO 1lB. :_ Bu.t.

N. 6 Cr$ 200.00
De.pertador hbricado na'

'Ita!ia
Qualidade de prim�ira • nl'!�.
core. cinza, verde. azu;l 1[1

niquelado.
Altura 12.1/2 cm.

Nonos re16gio••ão acompanhados dOI
de garantia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRA'Í'IS-
. JQC��Q & flf..iHO

Curitiba •• Praça Tiradentel. 2M:: Parand

.�

de
8-

OCaSlaONegocio
VENDE-sE

1 Elevador Wayne para 35,800 K.
2 Talhas Patentes para 3000 K.

1 Aparelho' «CHAMPlON,) para

limpar valvulas. Tratar na

Garage
UDelambert"

AVISO

.,. .. IVO 06RTE
Sub-Dir� Ind. lnt.

Moedas do Brasil

Casas Pré-Fabricadas
-

- Ao
. .-'... _ �

Desde CR$ 380,00 a CR$
metro quadrado

500,00

Consulte- _lOS sem compromisso

Reiaisch SI Rua Joã o Pinto" 44

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS:
Fazem anos, hoje:

COMPANHIA SUL BRAJSILEIRA DE"-FIAÇÃO E 'TECELAGEM,
,

Avenida Capane:ma, nO 38 Caixa Postal, 220
CURITIBA PARANÁ -

A COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM
atraves destes anuncias, vem tornando publico os objetivos e ativi�
dadas de seu futuroso PARQUE INDUSTRIAL que será' f'orcosamen
te, uma das MAIORES POTÊNSIAS ECONOMÍCAS do Sul do Brasil.

Hoje, alem de seu enorme PATRIMONIO,
cujo valor sobe a cifra dos

MILHõES DE CRUZEIROS, a Compa-

_ sra. d. Ceci Ferreira Cardoso,
respôsa do sr. João Batista Cardoso,
.sub-tenente do Exército;

--:- sra, Marina F. Brüggmann, es

pôsa do sr. Newton Brüggmann;
I-- sr. Rui Cunha, funcionário do

JBanco Inca;
,

_ Sr. Ondino Vieira, estudante;
sra. d. Carlota Voigt Lima, espô

.sa do sr. Lydio Pinto Lima.

12
nhia possue uma fabrica de CELULOSE DE LINHO para uma pro
dução media' de CINCOENTA MIL QUILOS mensais; uma FABRICA
DE ,T�ÚIDOS para uma produção de VINTE MIL METROS menais,
em média, Uma pequena FIAÇÃO DE LINHO. Alem dessas três fa

b-::icas tO'�.as com maquinaria, comprado e parte em instalação, dls
p08 d;e otirna aparelhagem para o beneficiamento da estopa de LINHO,
que e a MATERIA PRIMA para a fabricação de CELULOSE.

Pois bem, dentro do GRANDE PLANO de ação está nas cogita

ELYSIO DAMASCENO DA SILVA ções da administração adquirir, tão cedo quanto passiveI, uma -1"A-
Comemora mais um natalício'

B-R�A pE OLEO de cuja maquinaria, já tem opção. Uma FIAÇÃO DE
. '14-LGODAO, melho.rando e ampliando a sua FIAÇÃO DE LINHO o a

;:nesta, data, � sr. �lYSl? Damasceno i ajsarelhagem do beneficiamento de estopa.
' ,

.da SIlva, ativo e inteligente repre-I
'Desse grupo de industr-ias que são conexas, porque uma depen

.sentante comercial. de da outro, ou LHE ABSORVE AS SOBRAS, a Companhia obterá

O aniversariante que pelo seu
os segl�llltes produtos de 'enorme 'e continuo consumo INTERNO e

,

'
, EXTERNO formando dessas índustrías o fut r s PARQUE INDUS

,'belo cara ter, conta com grande cir- TRIAL.'
" u o o -

f,culo de relações, será hoje afetuo- FIOS DE ALGODÃO E TECIDOS
.'samente crimprimentado. FIOS DE ,LINHO E TECIDOS DE 'LINHO

Um abraço dos do "O Estado". CELULOSE DE LINHO

'" * *
OLEO DE LINHAÇA E OUTROS
TORTA DE LINHAÇA
CORDOARIA E BARBANTES

EIS ur"r
ESTOPAS DE LINHO PARA A EXPORTAÇÃO

LU PROGRAMA, UM GRANDE PROGRAMA, DIGNO DE
ATENÇÃO E ESTUDO.

NOIVADO;
Com a sríta. Dinorá L. Santana.

:filha do sr. Acioli Santana e sua

.espôsa, ajustou nupcias o sr. Antô

mio de Melo.
..

. ....•.........................................•...•.......... --

........................................................••..................••'" '" '"

VIAJANTES: i

JOSÉ VARELA I !
Encontra-se em Florianópolis, o' I

-sr. José Varela, representante da l
"N. M. Jackson, de Porto Alegre. ;

EDUARDO CANZIANI �
Esteve em Florianópolis o sr. I

.Eduardo Canziani, inspetor da, �
"Philco Corporation" e da firmal, 1
.Hermes Macedo S. A., de Curiti- 1
iba. I!* * *

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

Acioli San tana

Senhora

e Vva. Maria das Dores
- dos Santos Melo

tem o pro,zer de comunico!'
às pealloas de suas relaçõel.
que seu filho ANTONIO con-

tratou c(lsamltnto com
a Brita. Dinorá Santana

participam às penaas ele lIuas

r�laçõ9l. o contrato de ccsa

mento. d. sua fi�hQ DINORA',
com o sr. Antonio d.

Melo

D/NORA' e ANTON/.J
nOIVOS

F orianópolb, 8 de Fevereiro de 1948

Orador Alirio Alcantara.

Diretor Social _ Arno Bernar

.des,

Apresento a V. Excia. os protes
.tos de minha elevada estima e alta

.consideraçâo.
o-o

ICLUBE 15 DE OUTUBRO
Honrou-nos com sua presença nes

-ta redação, o sr. Astrogildo Macha-

-do, preso do Clube 15, que nos

veio agradecer em seu nome, no da

: Diretoria e dos sócios, as referên

cias, aliás justíssimas, que fizemos I
"àquela sociedade pelos

'

brilhantes
.baíles carnavalescos levados a efei
to em sua séde social,
Registramos essa visita com'

mais uma desvanecedora atenção
,I-,:;para com a imprensa. _----------------�-------------------�-

Transpor too re guiar&;; doe O(U'9OS dro JYÔr-t.o de

s10 FR4NYCI DO SUL' 'para' NOVA ftJIK

FALECIMENTOS:
lTi

Da. MARIA ANTONIA DINIZ Louça de parcelaDa Pedre
Em Joinville, na residência de"

.seu filho, sr. José de Diniz, faleceu

;ante-ontem a veneranda sra. d. Ma

xia Antonia Diniz (Maroca), viuva

.do nosso saudoso conteraneo sr.

.Leopoldo Diniz.

A extinta desaparece em -avan

-çada idade, deixando numerosa des

,cendê,ncia. Era genítora de nossos

llrezados conterraneos e colegas de

jmprensa, sr. José de Diniz e' Di

.niz Junior.
Á familia enlutada, nossas condo-

lências.

Esta louça é caracterizada por urna' pasta fina, translúcida 8 um

vidradó natural, com propr-iedades distintas que lhe asseguram o pri
meiro lugar entré os produtos de argila, com o mais nobre produLo
de tôda a indústria de cerâmica.

O seu preço, outrora ,elevadíssimo, que só aos ricos permitia pos
suir porcelana, importada como uma raridade preciosa, é agora tal

que, graças á fabricação nacional da "GERÂMICA D. PEDRO Il ", a to
dos se tornou possível obtê-la .

Empregada dantes, só raramente, como louca de uso sobretudo
como artigos de adôrno e guarnição" serve hoje,

o

além diss�, de mate
rial para um grande número de objetos de uso diário na nossa vida
que nenhuma família, hotel, restaurante ou' colégio, pode dispensar:

Inalterável sob a ação do ar ,e de influência químicas o seu em

prêgo para todos os fins' higiênicos, tornou-se verdad€ira�ente indis
pensável e de um altíssimo valôr econômico,

Todas estas propriedades fazem da porcelana "D, PEDRO H" uma

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

A louça de porcelana enquadra-se na portaria de 2 de maio de
1'939, que aprova. as instrução baixadas pelos diretores gerais do De-
partamento Nacional de Educação e do Departamento Nacional •

Saúde.'
ue

--o-

BCOCO DOS XX

Recebemos e agradecemos a se

dguinle comunicação, de Itajaí:
De ordem do' Sr. Presidente, te

mho o prazer de comunicar a V.

_Excia. que, em reunião realizada

sem 22 de Janeiro do corrente ano,

foi empossada a Diretoria que de

"Verá gerir os destinos dêste clube,
_110 periodo social 1948-49, a qual es
:.lá assim constituida:

Presidente de Honra _ Abdon

,Fóes.
Presidente _ Gilson Ornar Ama-

,nl.
Vice-Presidente _ Walter Dauer.

Secretário _\ Silvio Alves Miran
"da.

Tesoureiro _ Marcos Francisco
.Heusi.

,

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as eudições da

970 Icilociclos onda de 300 metros.

Laguna _ Santa Catarina - Brasil

IRACEMA DE ALENCAR
E SUA GRANDE COMPANHIAS DE

COMÉDIAS .

apresentando pela primeira vez

nesta Capital, a celebre peça em 3

uma átos:

RITZ _ Hoje ás 4,30 horas
1° _ ARARAS _ nacional.
2° Sydney Toler, em mais

perfomance em:

A COBRA DE SHANGAI original de:

3° _ Kenny Baker _ Patricia NAVARRO _ e _ TORRADA

Morrrson e Belita _ em: Tradução de DANIEL ROCHA.

PATINS DE PRATA Ação: em MADHID
,

Censura LIVRE. Época: Atualidade.
Preços: Cr$ 4,40 e 3,00. Preços:

, . . . . . . . . . . . . ..
Cads. numers. .

'

RITZ - Hoje ás 7,30 horas _,
Camarotes , .

1° _ ARARAS _ nacional. Balcões , .. ,

2° - Sydney Taler, o célebre Gerais , .

Charlie Chan em:

A COBRA DE SHANGAI
3° _

SEMPRE EM MEU CORAÇÃO
Censura até 14 anos.

Preços.; Cr$ 4,40 e 3,00.
•••... o. ..•.•••••. •••••••.••••••

•••....• .•...••.•. • ..•••••••••••

ROXY _ Hoje ás 4,30 e 7,30 horas IMPERIAL - ÁS 4,30 horas

1° _ Noticias da semana _ na-

.

PROGRAMA:

cional. 1) _ O Esporte em Marcha n?

2° _ Ann Miller e William Wrig- 126 - Nac. Imp. Filmes.
th _ em: 2) A Voz do Mundo _ Jor-

EVA EM APUROS nal.

3° - Sydney Tóler, o celebre 3) _ Romantica Lousiana

Charlie Chan em: I Short Colorido.A COBRA DE SHANGAI 4) O melhor filmes "Far-

40 _ Continuação do seriado: Wert" apresentado até hoje:
Ü SEGREDO DA ILHA DO AS AVENTURAS DE RIN-TIN-TIN

TEZOURO RIN-TIN-TIN (O Cão Sábio) �

APROVADOS NA ESCOLA DE

CADETES
_ "Conforme radio recebido pe

lo Comando do 14° B. C., do Sr.

CeI. Cmt. da Escola Preparatória
de Pôrto Alegre, foram aprovados
'no exame de admissão ao referido
Estabelecimento de Ensino Militar,
os seguintes candidatos: Soldado RO

QUE OLIVEIRA MENDES, da 16a
C. R., civis CARLOS AUGUSTO
CAMINHA e JOSÉ ROBERTO DA
SILVA, residentes em Florianópolis
e AIRES OTAVIO MELQUIADES
ULYSSEA, residente em Laguna.
As matriculas ,dos candidatos acima

dependem de ordem da Diretoria
de Ensino do Exército.

PO,LYPHENOL
o Desinfetante da atualidade
Terror dos microbtos , ach e-se

à venda nest < praça
Pediics a J. MA�TINS &
SILVA. Rua leão pinto. 16

CB;X" Postal n·.' 332

Garllge D�lalllbert I
Aberide dia e noite I

Poro as pesE-OOS de fino
paladar \. afé Ot to é

sem par .

Censura até 14 anos.

Preços: _ às 4,30 horas _ Cr$
4,00 e 3,00 _ às 7,30 horas _ Cr$
4,00 único.

FJorfao'ÓpoJie
São Fl"ell�ill�o

Informaçoot! com 0-8 A'i,1entes
,

'- Carlos HoepokeSfA -CI- Telefone 1.212
do, Sul - Carlos Hocpcke S/A - CI - T-eleioae 6

I End. te)eg;
\MOO�ACK

\

�VOCÊ
tambem usará
KOLYN05

diz

�Btberine
)leleoci
---- .

famoso estrêlc da
Republic Pidures

que aparece em

"Sempre te Amei"

MeC

•

•

TEATRO ,A. DE CARVALHO
_ ÁS 8% horas _

Espetacular
'ESTRÉA

de

úNICO BEIJO

,

,

I _�

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

� l
15,0'(}
75,00
10,00
5,00

"Imp. 14 anos",

Amanhã - VESPERAL _ 15 hs,
Á Noite:

A SOMBRA DOS LARANJAIS
de Viriato Correa.

com:

Herman BRIX _ e _ Monte
BLUE.'

No Programa:
1) _ O. Esporte em Marc a nO

126 _ Nac. Imp. Filmes.

Preço: Cr$ 3,00 (Unico).

O SERTÃO DESAPARECIDO
(Naufragados 'na Ilha da Arca de

Noé)
Preços: _ Cr$ 3,0'0 (unico).
"Imp. 10 (DEZ) anos".

IMP�RIAL ,_ Hoje às 7,30 horas
_I-

AS AVENTURAS DE RIN-TIN-TIN
com:

RIN-TIN-TIN e Frankie DAR

RO,:
-II-

8°, go, 10° e 11° episódios do me

lhor seriado até hoje visto nas sel

vas:

O SERTÃO DESAPARECIDO
(Naufragados na Ilha da Arca de

Noé)
• Inicio do seriado mais sensacio
nal e eletrizante de todos os tem

pos:
DEMONlOS EM LUTAS

"Imp. 14 anos".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti. fev.eelro a. 1"8

teIlo, de 57 anos, advogado de pro
fissão, foi eleito primeiro ministro.

.

Amon Devalera que hoje perdeu
o mandato exerceu o cargo duran
te 16 anos ininterruptos.

Empreza de

C L� �.r-"I �

navegação
M

r/AVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de auas mercadorias

-.4>'!Agente3 em ij Florianôpnhs CARLOS HOEPCKE S: A.

ATENDE DIA E NOITE
Rua Feli!i)e Schmidt 60

Entrada R�.lQ Tenente Silveira - Telefone 1577

Empresa Sul Oeste· limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xa,pecó - Joaçaba - Lajes e Bom ReoUro' e

,Vioo-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da

ma.nhã. •

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

PMCa 15 de novembro, 24 - Flordanópolis - Fone 1.431.

D ru,o R A FI
Correspondend a
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M 'PigoZZi

METODO:

Moderno e Eficiente

PASTA DENTAL
ROBINSON

I candidatura
Osvaldo Aranha

Rio, (A. N.) - A Federação
Nacional de Jornalistas Profissio

nais e várias outras entidades sin

dicais trabalhistas hipotecaram in

teira solidariedade à candidatura

Osvaldo Aranha ao premio Nobel
da paz em 1948.

ais mudema creaçãl em

refrigerante é o

N

Em

,

r des

txperimente-o. r delicioso'

Facnldade de Farmachl e ttd81tO logia
. de Santa Catarina ;

Prédio para comercio
Vendo um na Rua Ocaselhei

ro MeLa.
Escritório Imcbil iario A. L

Alves- Rua Deodoro, 35.

"Vomodismo
parlamentar .

Rio, C.) - Diversas vezes AUTORIZADA A RUNCIONAR PELO DECRETO 'N. 24.316, DE 8-1-48

tem se verificado na Câmara o fa-l Inscrição para o Sfigu.n4e---f).(mCttrso de Habilitação
. EDITAL N. 11 .

to de estarem na casa m�ls �e du- De ordem do exmo. sr. Diretor, e de acordo com o disposto na

zentos deputados e todavia nao ha- Decreto-lei n. 9.154, de 8 de abril de 1946, faço público que se acham

ver numero para as votações. É' abertas, diáriamente, na Secretaria desta Faculdade, à rua Esteves

que as Comissões estão em função i Júnior n.,: 1,_ entre 1� a 24 do corrente, as Inscrições ao Concurso de

d fãl d
.

t habilitação as ias. serres dos Cursos de Farmácia e Odontolgoia, em
e es a .can o o recm o. 2a. chamada.
Esse fato foi Invocado como ar- Os candidatos ao refer-ido concurso deverão apresentar para a ins-

gumento para justificar a imora- crição os seguintes documentos:

lidade da reforma que se pretende a) prova de conclu=ão do curso secundário completo;
b) carteira de identidade;

fazer na secretaria da Camara com
c) atestado de íconeicaoe moral;

'0 fito. principal de criar .lugares, d) atestado de sanidade física e mental;
muito dêles otimamente remunera- e) certidão de nascimento passada por oficial do registo civil;
dos, para os parentes e protegidos I . 'f'). pro:a de. que est.á

em dia com as obrigações relativas ao ser-

d Iiti O,' alega-se VIÇO mílitar ;
• os po 1 lCOS. serVIço: ,

' g) prova de pagamento da taxa de inscrição.
, aumentou de modo considerável e Não será admitida msorição de candidatos qUE} apresentem do-

exige mais empregados. Quando .0 curnentação incompleta, bem como não serão considerados válidos cer-

que 'está faltando são deputados no tificados e atestados com assinaturas Ilegíveis, nem pública fórma de
.

t t matérias quaIsquer documentos .

.

recin o para vo ar as
.

As disciplinas sôbre as quais versará o exame, assim como o r8S-
constantes da ordem do dia. pectivo programa, constam do edital no "Diário' Oficial" do Estado, da
Infelizmente estamos voltando, 19 de janeiro passado.

pouco a pouco, aos hábitos de co- Secretaria da Faculdade de Farmácia e'Odontologia de Santa Ca-

modismo da Republica Velha. E es- tarina, em 18 de fever-eiro de 1948.
� Arí Ramos Castro - Secretário

se caso das comissões é apenas um

exemplo como muitos. O êrro con-r

siste em marcar-se as suas reuniôes

para uma hora que o regimento des

tina às sessões plenas se realisam

ao mesmo tempo que as comissões.

o que é lógico, pois desde que os

individuas ainda não conseguiram
obter o dom da obiquidade, ou se

falta ao plenário ou á camisão,

prejudicando a um ou 'Outra.

O normal, o lógico, o razoável, é

que sendo de tarde as sessões da

Camara, as comissões se reunam ou

de manhã ou de noite. Não se or

ganizar êsse programa de trabalho

por comodismo ou para se matar

dois coelhos de uma só vez, nisso

é que reside o êrro. Os congressis
tas, dizem, não podem trabalhar

de manhã e de noite, ou de tarde

e de noite. Mas não podem por que?
I

A função parlamentar deve ser 'en-

carada, não como uma tarefa séria

e penosa.

�====:;===::::;-, i De ·Valera derrotado
I Dublin,

-

(D. P.) - John Cas-

Rua João Pinto .16
Flori anópo ljs _. Sta. Catar ins

ce seus serviços para coetu-
. . . . . . . . . . . .. . - ..... - .... " rar nas resiâencies,

Cartas pará Irene Maria.
Tira- Ferreira aos cuidados

I
de Os

mar Meira, Rua Le ies

.PRO�TO DA P[RrUMA��,,�
RUDY-==-S. PAULO. ;J;-"

Representantes Exclusivos
J. MARTINS a SilVA

TINTURARIA1
Só a "CRUZEIRO"

dentes,44
� . . .....

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes r o 5
Telefone 1393

DENTISTA.
Dr. Ma.rio Da Campora

Cirurgião dentista
AtendI') excluaixo rnerrte com

horl!J marcada
Rua Trojano ne 25 _ Sob.

Florianópolis
iariornente dos 9 às 12 e

a das 14 às 17 horas

Vende-se
Um barco. Ver e tre tar na

firma Reinisch S;A.
Rua João Pinto. 44

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

--

Vende-se
Urne: casa a Rua Crispim

Mira, 31.
Tratra na mesma.

URGENTE
srm.� 'Iam_ Ver:de-s�li �i.llI]n.l'l um, SIto a

rua Fernando Machado, 46 .

Treter no mesmo.
9 •••••••••••••••••••••••••••

........................... III •

Bela íntciativa
Sanvador, (A. N.) - A União

de Estudantes da Bahia criou • um

curso de pilotos civis. Deverá rece

ber a entidade estudantil um aviã�
de treinamento para o curso.

.. - - .

Valorize o seu dinheiro, ins
crevendo-se no quadro soeía,
dos' componentes do ColégiE
Barrígn-Verde.

.... Costureira
Moça sabendo cortar oiere-

Empregue bem o seu dinhel,
ro, comprando ações do "Colé
gio Barriga-Verde".

�laquiDa de escrever
Compra-se uma por tati l,
Tratar nesta r edaçâo.

o VALE DO ITAJAJ
Procurem na Agênela

Progresso,
LIVRARLo\ 43, LIVRAR.IA

ROSA

FRAQUEZAS EM. GERAL

VI N H O C R. E O S O T ADO
«SILVEIRA»

Carga lenta para I'Bahrií'l .,

Garage Delambert

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

Seu Terno tem manchas t
Tinturaria CRUZEIRO

Rua Tiradentes 44
Profissional Competente

.. . _ .. _. . . .. .. .. .. . .

COlicurso de
datilografo

Acham-se abertas aa inscrições
para o concurso de da tilografn
no C, edito Mutue Predial que
s�rá realizado dia 25 do CO[-

•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

rente.
FERIDAS, REUMATISMO E Os interessados poderão to-

PLACAS SIFILITICAS
mar informações dos 8 às 12

Elixir de Nogueilta e das 14 às 17 horas na Rua

Medicaçã.o auxUier no tratamento Visconde de Ouro Preto n, 13.
da lIiflJi,. diariamer le.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
Peça pe/.Q telefone 719

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Moo/ida a eletricidade

Proprietario IOSWALDO DUARTE
e.--�-----'bA�__�_�=wnn&uM__�m_MOC'� �

LENHA

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

<CASA MISCELANEA distri.
buidora dOI Rãdio. R. Co A
Vic·tor. Válvulas "e Ditlcos.
Rua Conselheiro Mafra

.............. o. o •••••••••••••••••

'Jumento de salarios
Rio, ,(A. N.) _ Estiveram reu

-nidos no gabinete do Ministro do
'Trabalho, os srs.: Clóvis Pestana,
Alitular da Viação, Gal. Lima Câma
ra, chefe de Policia, diretor do Sin
dicato Ferroviário do Rio de Ja
neiro, e a comissão representando
-os trabalhadores ,da estrada de fel"
1'0 Leopoldina. Foram abordados
vários aspectos do aumento de sa

lários da classe, tendo as conversa

-ções terminado no sentido da sc

rem atendidos os. ferroviários em

suas pretenções.
_&. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. '" .

. Dma coofereuchl
Rio, (A. N.) ._ A convite da

Associação de Engenheiros do
Brasil, realisou aqui sua primeira
-conferêncía o sr. Aristides Anto
nie, inspetor geral de eletricidade
-da França e presidente da Confe
rência Técnica Mundial com. séde
.,.l2m Paris.·

Ponha o seu dínrelro- a ren

,der juros, comprando a�� do
Colégio Barriga-Verde.
......................... Qt ... "'.,.

'fi. Sra. do- Sl;or8�O
CnracãA

.serão rezadas as novenas de Nossa
'senhora do Sagrado Coração,
ASILO DE ORFÁS.

..., 0 ..

�odjgo de fdeoores
Rio, _ (A. N.) _ Em telegrama

. -circular a todos os governadores,
o ministro da Justiça solicitou dos
:mesmos a remessa daJegislação de
menores vigente nos- respectivos
estudos, afim de ser estudada 'pela
comissão elaboradora do Código de

Menores.
I

lssioad8 acordo
'Londres, (U. P.) _ A Argen-

tina e a Itália assinaram hoje um

acôrdo de transporte de mercado

rias e passageiros por via aérea -

anuncia o rádio italiano. O Minis
ira do exterior italiano, conde Sf'or
za 'e o embaixador argentino, es

ternaram a convicção, de que o

. acôrdo servirá para reforçar os

laços de amizade entre os dois pai
: zes.

77" m_ !iii J&AAA

SONOTONE
Aparelhos para Surdez

TESTE AUDI0KETRLCO e DE
MON TRAÇÕES dOI! Apcll'elholll fei-
1:08 Q domicilio ou à rua General
BiteTlcourt, 61 Peilill6all do interior
-de I:>tado queham escrever para
o EonQereço coima

Empregue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catartnense-s

Adqui r-a ações da «C I T A L.»
Transportes Aéreos S. A·

QUER VESTIR-SE COM (OHfORTà
PROCURE A

Alfaiataria
erdeira

que por alma da

Basreir-os,"
\Aproveitam o ensejo para agradecer a quantos os confortaram

Avisa-se a todos 'Os fiéis desta ci- por bcasíão da enfermidade e morte daquele ente querido, bem como

,d'ade que a partir do dia 21 do cor- os que acompanharam o corpo até a sua ultima morada.
:rente mês (sábado), às 19,00 horas

Rua Felippe Schmidt 48

1
do

II

nazismo

t AGRADECIMENTO E MISSA
Arnoldo Foggweiler filho, irmão e cunhados da pranteada

CELINA FOGGWEILER
Convidam as pessoas de sua relação para a Missa de sétimo dia

Ialecida será rezada amanhã; ás 7 horas, na Capel i

de G uarca-Livr osno

Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3 717 -� S. Paulo,
pedindo informações

Seja também nosso agente. Estude nas boras vagas
e ganhe dinheieo.

O discurso será feito por ocasião Mas, não esqueça. que o melhor
do banquete no dia "Jackson", e preseate para o seu ·"PIMPOLHO"·
terá a duração aproximada de vin- é uma caderneta do CRÉDITQ
te e cinco minutos, MUTUO PREDIAL.

Disturbios em
Tripoli
Cairo, (U. P.) _ A declaração

contendo os primeiros detalhes so

bre os disturbios ocorridos em

Tripoli, foi publicada ontem pela
administração militar tripolitana
que dava conta da situação até as

ultimas horas, dizendo que um ofi
cial britanico da força policial fo
ra fora ferido e que dezesseis sol
dados, seis policiais e quarenta
e cinco civis tinham sido pensados
nos hospitais de Pronto Socorro.
• 0 •• • ••••••• '"'o •••••• o ••••••••••••

De gl1ande
importaDcia

Washington, (U. P.) _ A Ca
sa Branca anunciou que será de

"grande importancia" o discurso
que Truman pronunciará hoje pe
rante os lideres do partido demo
crático.

Funcionários Pâblicas Esta·
duais e llIunincipais, do maâs
graduado ao mais modesto ser
vidor püblíeoj inscrevei-vos na

Associação Beneficente e esta
réís preparando um peeulío pa
ra :v� famJIia.

C-R. Amigos da Onça
A v I S o

A diretoria deste clube leva
ao conhecirnen to de seus

associados que fará realizar
domingo dia 22 do corrente
um passeio a Canasvieira .

Outrossim
_

ev ise que �Ó os

sacias quites com a tesou
raria poderão gosar deste
privilégio.

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

Curso em sua casa

A DIRETORIA

JECHICOS
o' Brasil para seu

desenvaIvimento

necessita de técniCCM1

todasem aa

Parabens!
Mu.itas felicidades pelo aascímen

W de seu filhinho!

profissões

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli.
Atende pelo Serviço

Reembolso POMt'll.

Que u� ��N8=� cenae-
. SENH�RITA! .

cido analfabeto :!Ireque1llt<e um 0U1l'- A ult ime creaçao em reiri
SQ noturno para aprender a l� e gerante é CD Guaraná KNOT
a e�rev�r, PI'OO,ta.r:-ás um

grande! j,'M GARRAFAS GRANDES
serviço a tua Pátria, Catedral Me. ','

fI'f)Politana ou G'JUiPO Escolar São Preterindo-o esta

José.
.
acompanhando a moda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Es tomos regred·indo
o ,campeonato brasileiro de re

mo, marcado para o dia 7 do mês

vindouro, será a eliminatória para.

travarão amanhã Paula Ramos e Palmeiras, de Blumenau· fi;':'��:}��ttt::�:E;��:ç;
PALMEIRAS x PAULA RAMOS I apontará o campeão da zona cre- de conta com poucas probahilida- A situação do 'Paula Ramos não Por ai poder-se-á ver a impor-
Continua despertando desusado dericiando-o a enfrentar o Améri- des de vencer a luta. Muitos teimam' é nada agradável. Saindo derrotado "tâncla de que se reveste o próxi

Inter êsse em nossos meios esporti-. ca, campeão da zona norte. I em afirmar que a vitória pertence- ou empatando, o quadro de José mo certame nacional, ao qual con
vos a luta que se irá f.erir amanhã,' O Palmeiras teve a satisfação de rá novamente ao quadro de Tei-' Ribeiro será eliminado do campeo- correrão .gauchos, catarinenses..
no "stadium" da Praia de Fóra, en- "surrar" o "team" paulaino na pe- xeirinha, enquanto outros confiam nato, dando ocasião ao adversário paulistas, cariocas, fluminenses e

tre o Paula Ramos, desta capital e leja que travou domingo ultimo em na classe do quadro local, certos de de, decidir o título máximo com o )aianos, vale dizer, os mesmos ad
I() Palmeiras de Blumenau, em dis- Blumenau, pela esmagadora conta- que a vitória lhe está assegurada quadro campeão do norte. I1<t"Isários de anos anter-iores, si
puta do Campeonato Estadual de gem de 6 x 1, o que é de extranhar, Mas, e a prorrogação? Todos COl11- O Palmeiras possue bons elemen- outros não aparecerem, como os per
Futebol de 1947. considerando-se o favoritismo do preendem que nos trinta minutos tos em seu quadro, entre os quais nambucanos, que há muito desejam
Como se trata de um combate en- campeão da capital. de prorrogação muita coisa pode citaremos Nicácio e Schram, inte- participar da competição máxima.

tre verdadeiros campeões, justifi- Agora talvez se invertam os pa- suceder, inclusive a vitória do con- grantes do selecionado catarinense 4Q "rowing" brasileiro.
ca-se o entusiasmo reinante em péis. O Palmeiras terá que lutar junto mais fraco sôbre o mais for- que disputou o ultimo campeonato Mais uma 've� vamos 'tOlnar parte,

..

torno do monumental jogo que nos domínios do Paula Ramos, 00- te. l braaileiro, Meireles, cujos "shots" iilessa competição, não com a pre-
fazem estremecer os arqueiros ad- tensão de conquistar louros, o que

versários ; Sadinha e René, dois é bem difícil em tais, ocasiões..
ótimos extremas; Moacir, centro- quando se reune numa mesma raia.

médio que se' destaca pela segu- a fôrça máxima" da canoagem na

rança técnica das jogadas; o gi- cional, dispondo a maioria, como

gantesco zagueiro Juca e o exce- ganchos, paulistas e cariocas, de

lente guardião Oscar, .0 melhor do excelente material .espnrtivo, 'OI

Vale do Itajaí. Integram ainda o que lhes facilita sobremodo o de

conjunto palmeirista tres bôas fi- sempenho das suas treinadas tripu-
guras: Antoninho, Adalberto e Pa- lações.
chequinlro. No team da estrela so- Não dispondo das facilidades
litária, todos já são conhecidos do daqueles, temos comparecido a es

publico. Fornerolli, Carioni, Nal- ses certames unicamente com a in-

dí, Chocolate, Lázaro, Ivan, Minela, tensão de buscar ensinamentos

Chinês, Nenem, Tatú, Abelardo e que possam de algum modo contrr
Mandico já nos mostraram que co- huir para o progresso do nosso mo

nhecem mui.tos segredos da arte de destissimo, quasi pauperr'imo remo.
Margot, jogar futebol. É com apenas esse espirtto espor-

tivo, essa ansia de ver alguma coi

sa, de apreender as ultimas • con

quistas da técnica de remar que
A delegação do campeão da L. B. retornamos ao Rio, para o campeo

D. deverá estar entre nós hoje. Ao nato de 1948.
que soubemos, fará parte da dele- Infelizmente, as dificuldades ma

gação o conhecido Carlos de 'Cam- teriais que tem entravado a ascen

pos Ramos (Leléco), ex-preparador são de remo catarinense ao
'

lugar
'da seleção catarínense, que prova- que já devia estar ocupando, desde
vclmente dirigirá o jogo, tendo já a celebre vitória "da Bahia, perdu
sido convidado pelo clube de Blu- ram ainda e obrigam a restringir
menau. É possível que o famoso ata- a nossa representação a um uníco
cante Teixeirinha acornpanhe > os tipo de barco, - out-r'igger a 4 re

jogadores, .alví-verdes. Como se sa- mos com patrão - que � o unico
be, antes de' militar no Botaf'ogo, I de que dispomos, em condições de
do Rio, Teíxeirinha defendeu Pal-

I participar de "prova de tamanha.
meiras, onde conquistou o tri-cam- importância.
peonato blumenauense. Dá-se conosco o inverso do que,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o Figueirense venceu o torneio
...-----.-.-.- - ._.y tie encerrameDto --- -.-.- -.-.

Realizou-se, ante-ontem, na qua- sistência, logrou sair vencedora
-dra do Lira Tenis Clube, o Torneio equipe. do Figueirense, obtendo

de Encerramento de voleibol femi- segundo lugar o Barriga Verde.

nino, promovido pela Federação Os resultados foram os seguin-
Atlética Catarinense e dedicado á tes:

imprensa escrita e falada da Capi- l°'jogo - Clube Dozex Ubiratan.

tal, I Vencedor: Clube Doze, por 16 x 6.

A�te o entusiasmo da enorme as-

Para a Capital Federal, onde de-,
.

verá concluir seu curso na Escola:
de Educação Fisica, seguirá ama-

I

nhã a consagrada atleta Margarida
Leite, que foi a atração do Torneio

Municipal de Voleibol Feminino

prestando seu valioso concurso ao

Figueirense, no qual conquistou be-.

lissimos triunfos. (
A denodada campeã os nossos:

�;�����
boa v.':�m.�. �':it�� f�li-i

O "VENDAVAL" CHEGARÁ HOJE,
OU AMANHÃ I A equipe vitoriosa

Procedente de. Punta deI. Este I
2° jOgo. .; Fi�ueirense x Lira'l soras 12 artisti�as �edª,lhas, sendo

(Uruguai), devera .chegar hoje ou Vencedor. Ftgueirense, por 15 (' 4. \ que 6 foram oferecidas pelos ho

amanhã a esta Capital o famoso 3° jogo - Barriga Verde x Doze.1 menageados. A equipe do Barriga

iate nacional "Vendaval" vencedor Vencedor: Barriga Verde, por 15 x4. Verde coube 6 linda medalhas.

da recente regata de cruzeiro o Bue- 4° jogo (final) - Figueirense x Em seguida, na sede do Lira Te

nos 'Aires' Mar del Plata - Punta Barriga Verde. Vencedor: Figuei- nís Clube, a Federação Atlética Ca

del Este pilotado pelo grande Ya- rense, por .16" x 14 e 15 x 13. tarinense ofereceu um coquetel aos

chtmn dr. Pimentel Duarte. . Assim, a entusiastica falange al- representantes da imprensa escrita

O "Vendaval" permanecerá três vi-negra conquista os três torneios, e falada tendo feito uso da palavra

di s em nosso porto, devendo reali- sempre seguida pela do Barriga os srs. dr. Osmar Cunha, presiden-
zar regatas com os nossos veleja- Verde. .

.

te da enti,dade: e cronista Hélio MU-

dores. As duas equipes estavam aSSIm ton Pereira, este para agradecer

A Federação de Vela e Motor d.e formadas:
I em_ nome dos seus colegas, a home-

Santa Catarina e os seus clubes f1- Figueirense - Margarida, Leda n��em prestada.
Iiados recepcionarão condigna
mente a heroica tripulação do fa-

federa�ã6 Atlética
.

Catarinense
Florianópolis receberá festiva- bo e disciplina, nos próximos cam

mente, no próximo dia 25, a glO-1 peonatos nacionais.

riosa equipe tetra campeã de Bas- A FEDERAÇÃO ATLÉTICA CA-

logre, s,SO'S,. p�, r� '� t�mpft,,r�d, �, dn (nIUele'rtoeb.
01 do BOTAFOGO DE FUTE- TARINENSE, nêste momento, se

U ii U l'jEII U ola OU BOL DE REGATAS, do Rio de Ja- dirige a TODOS OS DESPORTIS
TAS e cooperadores do movimento

,

'I' BnlalaDo- 'I pr!nt�i��C��!i�:ont�:st�omF;4e�:ii:� �:di�os�: �:c�����, f�S��: :uemo:�
. _

9
. . _ sa e inestimável c.ooperaçao das próximo dia 25 do corrente, os que

No sabado, pela manha, a r A. C. � esta� horas ja estarao, na c'�r-! associações desportivas filiadas As- sejam possuidores de automóveis
.istribuiu as entradas para � tem- ta, vendidos grand.e, parte dos m-I socíação Atlética Barriga Verde, emprestem seu concurso à recep
porada do Botafogo, que estao em gressos. A procura, e enorme e se-j L' T

'

CI b 'Ub' t n Es- ção que será feita no aeroporto, .

Rib d' '1 1
-

h'
Ira ems u e e. Ira a ,

p()lde� dos srs. Major LauJra _

I Va�, o gundo , os bC�lhcU os. nao da:,era den-, porte Clube, que não têm poupado I
desta Capital, aos denodados atle-

Barr�ga Verde, Dr. B C�'O I�na, tradas na I etería nos las os
os seus melhores esforços no sen-] tas botafoguenses, integrando a co

do LIra e Rubens Lan�e, do UbI:a- jogos, pois a F. A. C. Iimitou a sua
tido de serem obtidos os melhores 'I'

missão de bôas vindas aos nossos
tan. Os ingressos tiveram salda venda, dentro das possibilidades das ,. .

it t
'

resultados, quer na parte tecmca, VISl an es.

quasi imediata, pois em cerca deI drquibancadas que o Estado man- I P
A

, quer no que diz respeito ao entu- j ara esse., fim, solicitamos a es-
três horas o Barriaa Verde já ti_li' dou construir na cancha do Lira. I� siasnl'O dos nossos atletas que

nesta),
ses desportIstas que se inscrevam.

nha vendido mais de 40 cadeiras,; Os ingress'Os estão sendo vendidos
temporada terão oportunidade de dando seus nomes aos dirigentes_

para a segunda partida. E

nota-sei
aos seguintes preços: Cadeiras: Cr$

receber dos seus co-irmãos visitan- pesta entidade para orgal1ição des-
que, apenas, 100 cadeiras estão a 20,00 - Gerais (ou arquibanca- 1 -

fes o incentivo par� a, continUaçã.oj'sa �'ecepçao qae, temo� certeza,. ca-venda. ' das) Cr$ 10,00. '

'da prática dessa vItOrIosa modalr- Iara bem fundo na lUZIda embalxa-

HELENO IRÃ PARA O VASCO I COMPETIÇÃO FEMININA DE dade de desporto, em nosso Estado'j da do tetra campeão carioca de bas-

Da Capital do país informa-sei
Os torneios início de voleibol fe- quetebol.

ATLÉTISMO
que o "center-forward" Heleno. pe- minino e de basquetebol �oram de- A Federação Atlética Catarinen-

diu rescisão de seu contrato com 'O A interessante Competição Femi monstrnção pujante da vontade de se a mocidade fl'Orianopolitana, ja-
Botafogo, propalando-se que in- nina de Atlétismo, que deixou de trabalhar de todos os dirigentes e mais esquecerão a encorajadora
gressar,á no Vasco. Imagiu'em só realizar-se domingo por motivo do associados das diversas associações cooperação desses amigos dos des

como fic�rá o ataque do campeão mau tempo, ao contrário do que no- desportivas filiadas. Precisamos, portos.
carioca com "azees" de projeçã'O. tidamos não será transferida para todos, continuar a obra giganteca Florianópolis, 18 de fevereiro de.

sul-americana como Ademir, Hele-l amanhã e sim para o dia 29 do cor- encetada e que possibilitará à San- 1948.

no, Lelé, Chico, Friaça e Maneca! I rente. ta Catarina apresentar-se, com gar- j

MARGARIDA LEITE

moso barco.

HÓMENAGÉM'AÓ'CÓMÃNDÃNTÉ
SAMPAIO

A Associação Atlética Barriga
Verde, hoje ás 17 horas, no clube
Doze de Agôsto, homenageará o sr.

Comandante Frederico Sampaio,
"Oferecendo-lhe um Coquetel, por
motivo da transferência para o Rio

do distinto oficial da nossa Mari

il,lha e ex-presidente do Bocaiuva.
O' sr. Capitão Mauricio Spading

,de Souza esforçado 1° Secretário
do Barriga Verde, teve a gentileza
,de nos envia� um atencioso cartão,
convidando-nos a comparecer ao

ato. Grato.
HERMANN WILLERDING

Encontra-se em nossa capital
desde ante-ontem o distinto espor
tista Hermann Willerding, vice

presidente no exercicio do cargo
de presidente da Liga Blumenauen
se de Desportos, que veio chefian
do a delegação do Ipiranga. Dese
jamo-lhe feliz estada.

a{ Kobarg, Leda Silveira,
01 Walda e Henriquita.

Barriga Verde _ Urânia, Dirce,
Sulamita, Ivete, Moema e Nair.

Após os jogos foi feito. a entrega
dos prêmios, cabendo ao Figueiren
se uma linda taça e ás suas defen-

Chegará hoje a delegação do

Palmeiras

acontece com concorrentes a quem

já derrotamos várias vezes, como

os baianos. Enquanto êsses, de

campeonato para campeonato, apa

reêem com novos tipos de barcos,.
inclusive o oito, nós voltamos ao

solitário "four" com timoneiro.

Que se há de fazer?

Apesar dos pesares, resta-nos:

contudo a esperança de algum dia.
ver daqui sair uma delegação com

os sete barcos olímpicos.
Pode levar anos, mas também po

de ser para o campeonato de 1950,.
quem sabe?

I

MANARA NO PAULA RAMOS

Manara, o jovem e futuroso meia

esquerda que no ano passado for

U10U com Leónidas e Sanford o po
deroso trio atacante do Caravana
do Ar, ao que apuramos asinou

inscrição pelo Paula Ramos, na ca

tegoria de amador.

Jogador muito técnico, combati
vo e resistente, Manara certos es

tamos será um dos grandes valores

do clube da Praia de Fora.

.../

A DIRETORIA
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o SSTADO- !ébado 21 de Fevereiro Oe "�48 7

Cadastro' SaCia·' do' ('O�·Estado))' Não fol' espa'ncade CAIXA D'I ·'UMOLA·S
PecItmtw aoe aouoe� Idorea. iii ,....,....

São Paulo, - (A. N.) - O [or- Oportunidade De o���E��L�:Av?c�:t�i'dente
ar .on ab&tzo •� • __ .8cMIa41Io 11_�j

nal "� _Noticia", hoj�, a propó�i�o Grande compannia catari- em exercício da Presidencía, convo-
JIIII5IdiO --"0 D.o.o� c.f'rIáIIio ..... da prisao do comunísta Gervásio

nelllile. que ••ta aumentando co OS Srs. sacias contr íbuíntes para
.

Gomes Azevedo, pela ordem politi- leu quadro dlt funcionariOtl, comparecerem á sessão de Assem-

.... • ••••••••••••••••••••••••••••••.•••_........................ ••• ca, insinuou que o ex-deputado .ha- precíaa d. duo. (2) pesaoa. ibléia Geral a se realizar- no dia 23

"d d I' I" O 1i. ambOll o••exo.. do corrente mês, ás 14 horas, na
_....

_............
- �.

....

tV1a
SI o espanca o pe a po icia.

I
séd

'

I
.

A .... H T L- - _..·u •••••••••• �. .... •••••••••••••• advogado do preso requereu ao juiz lnformCIÇõe. à Rua Visoonde ,0</ e socia a vemca : ercr la UZ

de Ouro Preto 13. dfU 9 a. n. 20 - Edificio do Albergue No-

.... •••••••••••••••••••••••••••••••
.

corregedor que seja feita a correi-
12 e dali 14 às J 7 hora.. turno, - cuja ordem (lo dia é 8

«

••• - •••••••••••••••••••••••••••••

ção para apurar o fato. Também o
_

seguin te:
� a) _.... •.•••••••• •••••

•.••• ••••• •••••••• ••••••••••• delegado da Ordem Politica Social --------------- Leitura, discussão e a.provação
O "Colégio Barriga-Verde" do Helatório do exercieío de 1947;

� OU Carp requereu idêntica medida e ontem Eleição da Diretoria e do Con-
0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:." o ex-par-lamentar foi submetido li está construido o seu majesto- selho Deliberativo 'para o hienio

..._ ..._. I. d
. so prédio e necessita de sua

� ...., Cal ,,:ma.) _
� ••••••••••••••••••••••••••.�

exame, ficando C0l11prOVa a a im- 1948;
procedência da noticia publicada valiosa colaboração, e assuntos diversos.

-- Deeorr ídos trinta. minutos da hora
� tI

_ •••••••••••• ._. pelo referido orgão, O sr. Gervásio
O TESO

�

d I I· d la URO marcada e não tendo comparecido
" o •••• _ •••••• 0 0............. :c arou que a em a a guns empur- i Da instrução está ao alcance numero legal de socdos para que a

roes, que sofrera nos corredores

dai de todos. Dá esse tesouro ao teu Assernhléia possa deliberar, ríoa,

DOPS, por parte dos investigado- amigo analfabeto, levando-o a taIIl desde já, feita a 2a convocação pa

res, não fora espancado, sendo o curso de _alfa.betizaoão no Grupo ra as 14Y.! horas e passados trinta

.

. I Escolar São José, na Escola Indus- minu tos desta ult.ima hora consíde-
mesmo tratado com cortezia pelo j trial de Florianópolis ou 00 Cate. rar-se-á feita a 3a convocação e II

delegado Louzada Rocha. dral Metropolitana. sessão será realizada com qualquer
que seja o numero de socíês pre-

! sentes.
.

1 Florianópolis, 17 de Fevereiro de

i 1948.

i Heitor Blum. 10 Secretário

1
t
;

!

I
1
iDR. )(ARIO �N:OHAUSBN

Cl1nlcn médica de adulta.
e crianças

Consultório _. Trajano. 29
Telef. M. 769

Con&ulta das 4 ás 6 horas
Residência:

FeliP1l Schmidt n. 38
Tel. 812

18 horas

"00I'&t.lal chamados "' qualqul!t
� lnClu:mve durante 8 nolt,;!.

�TOJUO: Rua Vitor' Metr.
les. 18. Pone 701.

�01.4: Avenida Tram·

powsk1. 62. Pane 781
-_._---

8. CAVM.CAlm

�m.. 8AVA! LACEIOA
� !IIl4dlco�ca de 0lMt
- �d'oa. Narla - 0«1'......
: PI..criçao d. lentu de

contato,
Reiniciou 9ua cliníca

Con.ultorio: Felipe Schmidt 8
Do. 10 à. 12 h•. e dãs

14 à. 18 hora..
TELEFO�E 1418

I

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo�

Profissronal competente .. Serviço rapido e garantioo.

BOM NEGOCIO

Garage Delambert
Atende dia e noite

Brevemente iniciará serviçQ especialisado com

moderno maquino rio
Rua Felipe Schmidt 60. - Telefone 1577

._ , _ _ ,-_ _ _ .. _ .. _ .. , _ " _ _" � _---

Para ii segurança
aérea
Rio,

-

. (A. N.) - D-e acôrdo com

o que determina o artigo vinte do

regulamento do trafego
.

aéreo o

ministro da Aeronáutica resolveu

adotar medidas de segurança do

VÔ'O por instrumentos fixados ao

equipamento de rádio a que esta

rão sujeitas todas as aeronaves co

.mercíais que sobrevoarem o ter-ri

'tório nacional. A portaria, conten

.

do prescriçõ·es, somente entrará em

vigor a primeiro de julho, afim de

que as empresas de navegação aé
reá tenh�m temp'O bastante para

preparar-s'e e cumprir. as novas de

terrninações.

QUEIXAS E RECLAMAÇõ§
PREZADO LEITOR: Se o .que 'lia

la1ere... é. realmente, uma pro"idéDl:ia
,ara endirf"Jtar o que eativer erradc ou

para que .�ma falta alo II<! repita; •
NAO o eocAndalo' que • tua rec!aluçla
.. lI1leia poder, 'rir • eaUlU. _....
alae-. , S2cçAO 1I.2CI.AlfAC;;OIUI.
oSe O ESTADO. que o __, Jen.M
tem demora ao' eonhecimeuto � ._
de direito, re<:eIi>eildo '1'... ama iator_

• do reeultado•••• em a!a'tt1lll �DI. ROLDÃO CONSONa
�.BGIA. G1IlBAL - ALTA m
.�IA. _- JlOLili8TIA.a DII ..
.... lQ[OBA8 -IPABTOtI ..

�O�F��d.M�
GIUUi da Unl'"ersldad. de BAo
h.. _� foi assistente ,POr' yt,
iI*I MOII do ServiÇO C1rdrcJ,o, ".

Prof. .4.l1pio Correia Neto
� do e.st&mago e Y1a.I ltJr
líIIlnII, inteetlnOI dela'ado • 1Il'_

W'6.1dto, rina, próstata, bUlp,
a-o. 0'Vir1a. • trompu. V--.
�. JddJrocele, varizes • hwu

OONSULT.48:
... • .. ,. boras, t. Rua reJ911
�t, 21 (.a.ltol da cua Pa

raúlo). Tel. US98.
!IiiWlIIlDJlNCIA: Rua E_v.. oi..

a.Ior. 1711; Tel. Jl 1M
-<. i =::: & 90S':'.'"
DI.. NEWTON D'AVlLÃ
�� - �lu Ur1nAriU -

� dOI! tntestlllOll1... reto ti
� - Hemorroidal. ·lTa:t.amer.

lio doa colite amebl&na.
W'lmoterapla - lDtra� . 't'i"�""n"

,

LConiulta: Vitor Meireles. lI!. .-_
.. ,.,1.... A .c.1Vll-'1'\EZA CONSTRUTORA UNIVERSA

A9ml.4ie dlar1amente U 11,80 )Da A
.

d d't I
...

t I' d t d
Do � tlU'de, du 16' M. em � VIsa aos seus porta ores e tI u os Ja m eg;ra ISa os ou sor ea os

1<'1•• B.td::= �trIOII, M... �

I de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mt:;smos
�-- �

.

CASAS, para pronta entrega. - Para m.aiores esclarecimentos diri�ir-se
DR. LINS NEva -",..,.,. ao escritor central de Flmianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edüicio
-Jlol-.lBt1as dê se;bõra�- A '1' N t )t'Mlrrultório - Rua JoAo Pln�1) a. ,

me la e o .

- Sobrado - Telefone 1 �61 :---;�---;---lí;_m.,llIIiÍiEm.
��:��sE�we Crise de cimento ,= ;LV:5;:IL�;hZW;;�*'''_I.. PAULO FONTES Rio,' (A. N.) - Considerando i��6��� I

CImlco e oPeraoor a crise de cimento, o sr. João Daux
MARIO CLIMACO DA

Couult6r10i-e���1�4OIiMetnla8. 811 de Oliveira; presidente da ConÍede-
SILVA

OQUl.1Itas das 10 lli 12 � <IM 14 .. 11 ração Nacional do Comé,!'cio e As-
"!ONTADORJl\emdêncla: Rua Blu.mCBaUo II - -

/' TelGfon.: 1.taa sociaç.ão Comercial; "entrou em en-

tendimentos com o ministro da Fa

zenda,' ficand? d�cid�do que o mio;
nistro determmana a descarga das

partidas do produto impórtado e I.

que se acharem embarcadas. O mi:1nistro dieterminou fossem expedidas
.... .E 1i

instruções às alfandegas estaduais .•................. , ,

autorizando-as a permitir o desem- tEMBRA-TE!
barque do cimento estrangeiro, me
diante termo de responsabilidade

"". ""'" oo;JUl!l I'ubliegdaa "em • eM!!;

PAtI& _ .. lWo'rid...f. �

..-4-.·....·.·.·....·...........,..,..·.·.-.....-.,..,..

En'Vle ao seu amigo 4!staatt
um número da re'Vlsta O VA
LE DO ITAJAt, edição dMl
eada a Florlan6polls, e &.88�.

estará contribuindo .�
maior dH1l8io cultural

-ie nossa t&rra

......... ,.� _
.

voes PRECISA COLABORAI
na Campanha Pr. Resta·
belecimento da SaHe d.
Lázaro.

Límtte
aposentadoria
Rio,

/

(A, N.) - Os represen
tantes sindicais dos trabalhadores,
de Santos, que há dois dias se en

confram aqui para obter aumento
de limite de aposentadoria de dois

para tres mil cruzeiros, já' entra
ra=rem eIU;endimentos com o pre
si ...ente do I. -A. P. ·T. C., assim co

mo avistaram-se com o ministro da
trabalho

r

Se ricos quereis ficar
De modo facil e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

das firmas interessadas.

Comerciante
inescrupuloso

Rio,
,-

(A.
\

N.) - Foi preso em

flagr;lllte quando recebia das mãos

de Mário Pereira da Silva cinco
JIlil cru:beiros de luva por um apar
tamento sito à Rua Silveira Mar

tins, o ricaço Antôni'O Silva Morais.
O· preso não terá direito á fiança
por se tratar de negociante ines-

crupuloso.

p�ra quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais.

Inlormações nesta redação.

FARMACI.A ESPERANÇA
dQ Parmaee.tloo ::nLO LAUS
Hoje e amanhA Mri a na prelerWa

Drecu uelouJ•• _raqelru - Boaeopátlu - Pufa
..riu - ArtIc.. i.�....

hra..... u:eb�... r60lllhirle lÚiItKI.

CaU·8as Cíveis e Comerciaia.
Contrato., Distrato.. etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

Caixa ·Po.tal. 105
Florianópolis - S. Catarina

INSPETORIA DE VEICULOS

O Ilnspetor Geral de Veiculos e

�r:ansito Publico no uso das suas

atrfbiIições,
RESOLVE:

Considerar lotado, para efeito

de partida, dos pontos terminais do

percurso, os auto-ônibus das linhas.

ns. 1 a 21, que estejam com todos:

os seus bancos ocupados por passa

geiros e quando não existir mais.

ninguem na fila a espera do vei

culo.

A lotação em pé .até segunda or

dem, em qualquer veiculo das re

feridas linhas, só será permitida
até 15 pessôas.
Inspetoria de Veiculas e Transito·

Publico

Flmianópolis, 17 de fevereiro de.
1948.

Cumpra-se.
Nuno da Gama Lobo d'Eça, Inspe
tor

.
Geral.

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

(números leres hamuoa,
que já foram felizes eoJIIe

tu, aguardam teu aIW1io pa
ra que posSam voltar' lO

ciedade. Colabora na ea...
,uh. Pró Restabelecimeat.
d. Saude do Lázaro.

..... -

.

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o q_e é

IUD lázaro, dize-lhes filie •
am enfêrmo qae poderá r..
coperar a saude cem .. ha
auiiio.

.. O� uovos deputados'
Recife, (A. N.) - O Tribu-

nal Regional Eleitoral decidiu di

plomar somente os dez deputados·
no pleito complementar: após de'
todos 'Os recursos pendentes.
A decisão demandará 45 dias. Em

consequência os novos deputados
eleitos não participarão da atual

convocação extraordinária da as

sembléia legislativa. Os referidos

deputados são cinco do psn, qua

tro da coligação, um comunista elei-

I to pela chapa do PSD .

pela impren.sa, foi celebrada,' às

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BRlIlIO DAS SOLENIDADES COM QUE ONTEM COMEMORAMOS O 2000 CENTENÁRIO :VA COLONIZAÇÃO AÇOR
NA CONSTITmU CONDIGNA HOMENAGEM AOS VALOROSOS PIONEIROS D�O N OSSO PROGRESSO, VINDOS DE ALE

�!�� MAR PARA IMPLANTAR NAS PLAGAS CATÁRINENSES O FACHO DA CIVIIJZAÇÃO

co, que, com bom tempo, será rea

lizado à sombra da velha figueira
e, em contrário, no galpão.

Unico Beijo - a peça que hoje Os ex-alunos interessados em
iremos assistir no Alvaro de Carva- participarem dessa festa de confra
lho, promete marcar uma grande ternização devem subscrever até
estréia de Iracema de Alencar e sábado, listas de adesão, à sua dis
sua companhia da comédias. posição nas redações dos [ornais
Será, por certo, grande a afluên- diários, na Livraria Moderna, no

CARTEIRA PROFISSIONAL
cia de apreciadores do teatro, ao Salão Progresso de Artur Beck e,

Esta carteira, tomarâ todas as

espetáculo de hoje, confiantes to- na manhã de domingo, o Padre AI- providências sôbre o registro de di
dos de que teremos uma das melho- vírro Braun no Ginásio. plomas profissionais do comerciá
res temporadas artisticas dos ultí- --�-----------i

rio e das pessoas de sua família,
inscrevendo-os no competente sindi
cato de classe, providenciando tarn

bem, na obtenção de carteiras pa
a identificação profissional ou po
licial é para os Institutos ou Cai
xas, regularizando os assentamen
tos imprecindiveis, resolvendo' [un

.
to as repartições competéntes a si-

FIorlanÓDoIb. 21 de Fevereiro de 1948
.

'
-

As ecmemeracões da
f

- "

çao açonana

coloniza-

Tiveram o estilo que era de esperar as importantes comemora

ções do 200° aniversario da colonizacão açoriana, em Sta. Catarina.
Ás 9 horas realizou-se a ceremon ia do lançamento da pedra fun

damental do obelisco comemorativo, 'em fr-ente á Prefeitura Munrci
pal, tendo falado o dr. Osvaldo Rodrigues Cabral.

Do acontecimento foi lavrada uma ata, assinada pelos membros
da comissão, autoridades e part.iculares, a qual, juntamente com ou-
tro-s documentos e objetos foi depositada na referída, pedra, .,

Fez-se ouvir durante esta parte d-o programa, a Banda de Musica
da Policia Militar.

A noite teve lugar ·0 Concerte da Orquestra Sinf'on.íca da Socj�da
de Musica}, que levou ao Teatro Alvaro de Oarvalho uma fina e nu
merosa ass.istencia.

'Dados os numeres foram fartamente aplaudidos, pois a nossa
Sinfonica reafirmou seu prestigio artístíco no ambiente cultural da
cidade. .

.

Hoje haverá, no Clube 12, a conferencia do dr. Antonio- Nune-s
Varela, ,e amanhã, ás 22 horas solene Te Deum na Catedral Metropo
l.itana.

"As solenidades de ontem foram irradiadas pela Radio Guarujá.
O Estado congratula-se com a Comissão Executiva das Comemo

rações pelo brilhantismo com que se processaram, numa digna 11')
menagem aos primeiros povoadores do litoral catarinense.

,

Novos detalhes do Iragi ..
co 'acidente de aviação

Completando as nossas notas sô- necernos aos nossos leitores.
bre o 'trágico acidente de aviação Maiores detalhes' não foi possível
ocorrido no municipio de São Joa-, conseguir - informaram-nos, aín
quim, podemos adiantar que o I da - em virtude de não estarem
aparelho era um Becchkraff - ti- bôas as comunicações -com os mu-

po "Bonanza", monomotor com a nicípíos serranos.

capacidade de 4 passageiros, de
propriedade particular do indus
trial madereiro gaucho Herminio
Pena.
Pilotado por aquele ilustre cida

dão, damandava o avião a capital
federal .com escalas em Florianó

polis e São Paulo.
Viajavam no mesmo a espôsa do

sr. Herminio Pena e uma sua filha,
solteira, além do sr. Hélio Portela,
tripulante da VARIG, tendo todos

perecido na dolorosa tragédia.
Os corpos foram transportados

para Lajes na madrugada de ontem
e de lá ontem mesmo foram condu
zidos a Pôrto Alegre.

O aparelho sinistrado não per
tencia a VARIG, conforme nos in
formaram seus agentes nesta capi
tal, junto de quem a nossa reporta
gem colheu os dados que ora íor-

... - ._ - • - - - - .' MI ,. ,._.. -.. ._.....�.

Churrasco da
saudade

TE TRO-

Finalmente amanhã, domingo, na

chácara do Ginásio Catarinense,
vão reunir-se, numa festa efusiva
de alegria e amizade, os ex-alunos
daquele velho e conceituado edu

candário.
ÁS 11,00 horas, será rezada mis

sa em intenção às almas dos ex
alunos falecidos, às 12,00 horas, o

"rancho. da saudade", às 13,00 ho
ras, fundação e instalação da So
ciedade dos Ex-Alunos, das 14,00
horas, jogos, diversões e uma gran
de surpresa.
Mesmo que chova, esse programa

será inteiramente cumprido, modi
ficado apenas o local do churras-

mos anos. Escola Milita.r
de Rezende
Rio, 20 (A. N.) .: Toma posse,

hoje, o novo comandante -da Esco
la Militar de Resende, General Ci
ro Espírito Santo Cardoso.

ARNOLOO SUAJRF.z CUNEO
Cliniea Odontolo�a

NOTURNA
Das i8 ãs 22 horas, 00m hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Roo ArcÍ'preste Paiva i7

)

10 Serviço Social do Comercio proporcionará assis
tencia juridica aos comerciarios

A questão de assistência �ocial tuação militar dos co�erciários na- prévia para determinados bene
: tem sido objeto de acurados estu- cionais e estrangeiros. cios, examinará a documentação d
'dos por parte de todos os que se CARTEIRA IMOBILIÁRIA promitente vendedor prevendo
interessam pelo bem estar da co o. SESC, tendo interesse de Ia- exigências a serem satisfeitas e

letividade. . I
cilitar ao comerciário a aquisição. nalmente, acompanhará o comerei'

A falta de formação e classifica- da casa própria, velha e justa as-I rio nos processos de compra, ven

ção profissional adequadas 'e a má piração da classe, prestar-lhe-á ou localisação de imóvel dos In,
fé na interpretação da lei das par- todas as informações quanto as tutos ou Caixas.

tes em contenda, tem originado in- possibilidades e modalidades de CARTEIR.AS DE
convenientes que colocam, a maior, 'compra por intermédio dos Insti- Com esta carteira, o SESC vi

parte das vezes, os empregados na tutos, Caixas e outros Estabeleci- ao fim especial de manter com

condição de lamentável desampa- mentos, bem corno, a defesa dos di- comerciários €i suas famílias pi,
1'0. reitos e deveres de locador e loca- manente contacto para requerer e

É tão nobre e elevada a intenção tário. Esta carteira representará caso de necessidade tudo quan
do Serviço Social do Gomércio - também o comerciário nas diversas tenham por direito nos Institu
SESC - em favor dos comerciários, repartições, requerendo inscrição de Previdência Social, providênci
que o seu delegado, professor Flá- essas que fará gratuitamente até'
via Ferrari, recebendo do Dr. João Jo�·qu�m V (l.11 consecução dos documentos

Dauc!t d'Olivcira a aprovação do devem instruir os processos resp
plano que apresentou, conseguiu os De Lajes, veio a Florianópolis o tivos. Alem das vantagens
meios de organizar a instalação do sr. Joaquim \Vofll, alto industrial mencionadas, a carteira se ine
Serviço de Assistência Juridica, a naquele município. birá de efetuar na residência d
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Ferias de um mês, em Julho
,

RIO, 20 (A. N.) - O diretor do ensino secundaria determinou aO

inspetores federais do ensino de iodo o pais que o inicio do ano leti1
dos cursos seoundár-ios de Lodo o pais seja alO. de março, terminan
a 30 de. novembro, sendo as ferias no meio do ano, durante lodo o rn

de julho.

RIO, 20 (A. N.) - Foi assinado decreto revigorando o artig-o 3
da lei n. 7, que permíde a realização dos exames de segunda época pa
ra 'os alunos das escolas superiores reprovados pela farta de trequeu
cia,

Descançará em Pelropolisl
RIO, 20 (A. N.) - O Presidente da Republica visitará ho.i� 8

cidade de Vassouras e Três Rios, no Estado do Rio de Janeiro.
Presidente Dutra, em seu regresso, ficará 'em Petrópolis, onde perrna
necerá até o fim da semana no palácio Rio Negro.
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No Piauí, ao, que parece, o governador Rocha Furtado quer
é movimento ...

rNo Ceará, dizem os jornais, todo mundo grtta contra certa
marmita ...

tEm Go iaz o governador quer ver se chacoal>lla alguns pre
feitos advers,ários ...

rNa 'Paraiiba, d'esde há muüo, a imprensa está censurada
e as vioJ.ênciüs são diarias. . . ,

:Por uma coi,ncidência que ninguem não sabe· expli·car, os

governadores do Piaui, do Ceará, de Goaiz e da 13araiJ)a são
eternos vigilantes!
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