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o comunista
Praga, 21 (U. P.) - As estações pois de desmantelado o gabinete da "eleição de emergeneia" para subs-t Praga, 21 ,(U. l) - Precisa- rios-declara textualmente a resolu-

de radio controladas pelos eomu-, ooalísão nacional. tituir a "frente nacional de coali-I mente ás dez horas o radio come- ção aprovada por aclamações de

nístas anunciaram desde ontem a são " presidida peta primeiro mi- cou a difundir em reportagem a grande massa !popular que se reu-

noite a for-mação de nova "frente Praga, 21 (U. P.) - Acredita-SE nislro comunista Gotwald. grande manif'estação rornunista ao niu de manham, por solicitação do

.nacional democratica popular", de- que comunistas promoverão uma De Bordo Transporte Chileno chefe do governo Gotwald, na qual partido comunista.

este anunciou a "crise governamen

tal". Milhares de comunistas em

Praga e uma multidão de traha

[Ihadores está concentr-ada diante
da p resideucia do Conselho.

A1'eão JÚni01'.

li' dl- P I" a- d 15 - dorningo : A China corre seria perrogo e está ameaçada dei

li S OS � O O desmemhramen lo parcial o que, entretanto, não impede que os judeus

gIlV,QJI I,) de OOlvaz
continuem sem Pátnia e que os dirigentes do Sindicato dos Cornercía-

U {.l i
rios solicitassem um novo aumento de saiário, apesar do Ministro
Adroaldo Mesquita ter visitado demoradamente o presidio da llha

Rio, 21 \A. N.) - A greve que se Grànde, Ludo isso sem impedir que dois motoristas brigassem na Pra

verificou em Goias levou o governa- ça 15 e sem levar em conta que o Governador de Santa Catarina via

dor a solicitar' ao ministro da Guer- jasse naquele dia para o Esiado do Paraná.

ra fossem ,postos á sua disposição Enquanto. 'nos Estados Unidos se discute o. futuro da Alemanha, de-
sembarcam em Areia Branca, Rio G. do Norte, quatro náufragos de na

cionalidade desconhecida e anuncia-se que Peron .aceítou o convite

para visitor o Brasil, sem impedir, entretanto, 'que tosse preso em

S. Paulo o ex-deputado comunista Gervásio Azevedo. Chega ao nosso

conhecimento que o barco Vendaval, pílotado pelo seu prcpr-í etáeío,
consegue vencer a prova Buenos Aires-Mar dei i-rata, enquento o. Gover
no do Uruguai negava asilo ao Sr. Prestes e o Paula Ramos era derro

tado fragorosamente em Blumenau.
1ô - Segunda feira: Tudo azul
17 - 'I'erçaf'e ira : São expulsos da .Inglaterra- por fazerem propa

ganda comunista, cinco lmlgaros, enquanto cinqüenta locomotivas 're
centemente adquiridas pela Leopokuna Rai lway, no Hio, nao puderam

constituírem 'o conselho. de jus Li- entrar' em serviço por Lerem sido saootadas, não impedindo tudo isso

cu; os tenentes coroneís Lesse Sil- que em Berlim, os russos, continuassem mantendo conversações secretas

.Des,armoados pela· .P·O,II·CI8a
va, Felix Valis Araujo, professor com as !potências ocidentais e que em Ser.tão da Trj,udade

Fermiana de Jesus morresse trágicarnente dentro de um riacho. Anun-
do colégio militar e o primeiro cíam de Bergarno que um avião holandês aterrou í'orçado naquela cí-

POR O
sarnento indentif'icador Antônio d j

.
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r A:L.EGRE, 21 (A. N.) � Efetuou-se, ontem, uma di l igén-
� e .' a-c e e que o mesmo evava armas para os JU eus, enquan·o no. .tlO, os

gencl.a de pO!Icla na r�elação da "Tribuna Gaucha", situada a Rua da
Ju\'c'1lcio Souza. "comandos saniLários", vêem sua açã-o .dtticultada por politicas sem

Lad:ell·�. �aI'los mvesbgad_?res policiais d�tiveram á porta do precJio' _

. _

escrú1pulos, apesar de ter falecido, com nnventa e seis anos de jrladP,

�)llde íunclOn� aql!ele.orgao, .os funcl?nanos e reclatoI'es do referido 'p�ctn de ROfio
o Deão do Col€go de Cardeais e Ir8lcema da Silva assassinado, em Passo

Jorna�. A dIlIgenCIa f01 confHlda ao lllspetor Ernani Baumann, que
U U U 'U' ........... Fundo, lJ G. ,do Sul, o destruidor da· sua Jelicidade.

de�l�l ou,aos Jornallstas que o interrogaram .. "Não 'homifl nenhurn:1
/ _

.

Aõ tt1t}S!)JO t!}mpo em que na cidarj;f,l � ltrugiiaiana incediava-se um

l?rI�ao ou detenção,
.

mas simplesmente
.

desarmamento. Quando ao 3"reSSan v:xgã,o eUl11 feras, li' Associàçã:o rios Guerl"�heiros, em Homa, era vitima

Jor naI nenhuma medlda havia �idci tomnda" ��'. de um atentado. e doia professores da Univ(H'sidade de !\Iegoya decJa-
, , ,

" Lài1dl'es, 21 (U.P.) - A Errllssora ravam que conseguiram descobrir a cura da calviüie mediante inJ�ções

Ar,,�, ·'!!6lun�. g�l1h.OU a" questa-.o
de Moscou anunciou que o govêrno de vitamina B no per1crâneo, arpesar do Prefei·to do Distrito Federal

" ta soviético considera como um pacto es,tar inLeressandissimo em desQOIbir para onde fo.i a "gaita" que a

d
-' ,Prefeitura forneceu para a ornamenteção da Avenida Rio BrÇtnco.

RIO, 21 (�. N.) - O. JUIZ Ralmundo Ferreira concedeu mandá Lo
e não agressão o pacto russo-chi- 18 - QuarLa fei·ra: Dentro de. poucos dias Volta R'edünda estará

,de s.egurança a a!u.na Mana Mal'celina Ribeiro, da Escola Nacional de
nez aulomaticamente prol'rog'ado fi'm condições de fürnecer folhas de flanderes, mas o caso do Piauí co.nti-

MusICa da Ul�IV�:SI?�,d.e do Bras]], para que seja promovida, por tor' por rriais dois anos até 1950. nua a,gilado, mesmo com a noticia da passiveI instalacão' de uma fá-

?bLldO, a medIa seIS e� vez de sete� con:_o extge a E.scola. Alegou a brica de automóveis no Brasil, sem levar em conta .que a Argentina, O

lmpetl a12te que de acOl do. com a leglslaçao em VigOI" a media olrj lo tterlf",�mbt-O
Chile e a Inglaterra discutem por causa das terras gelélidas do, Polo 8ul •

.aprovaçao no enSlllO supenor é .de "quatro". .I liU iU Os náufl'ag'o� misteriosos não são mais misteriosos, pois declara-'

ram á policia que vieram fugidos cIo regimem franquistas, enquanto as

aeronauaico' i\'acões Unidas julgam qüe deve ser empregada a forca para por termi-
no ás lulas da Palestina e o Presidente buu'a declara: Havemos de en

contrar a estrada da' concórdia e da coorperacã'o, o que, entreLanto, não

São Paulo, 21 (A. N.) - Em via- impediu que o Hungria fiemasse um tratado de amizade Bom a Rússia,
e que llou'vesse um mal enlendido no fechamento da fronteira da Gua

temala com o México, BoaLos, boaLos!
19 - Quarta feira: Enquanto, em Niteroi, o Sr. Anísio de Oliiveira

guardaya o ca'dayer da esposa, Stalin dúva provas de estar descrente

com o comunismo e Q i\Jinistro H.aul Fernancles decla,rava que não te

mos reinvidi'cacões t.erritoriais, a,pesar dos asLronomos norte-america

nos estarem vivamente empenhados em so:ber se há vida no planeta
Marte. .' ,. y ''''Ilil'�''', , ,

Em Jl1c.urupinga, São Paulo, grandes
�

inundações vêm causando

prejuizos incalculáveis á lav.Qura eI)'quant'Ü o ex-medicq de Hitle,r, Dr.
Um dos objéLiv,os da visita É Kar.! Brandt, diz não querer nada com os carraseos e em Roma, cem

exortar os aviadores de Pernam. mil funcionários dos Correios e Telrégraí".os, entraram em gTeve durante
< uma hora, exilgindo aun.lenLo de sa:lário. ..

buco a comparecerem á grande 20 - 8exta-d'eira: Enquanlo a Austrália atiça á fogueira da An-

cOil1<vencão a realizar-se ,em POÇOE �artica é preso em Sàõ Paulo o ex-deputélido comunista ::31'. l)edro. Po

de Caldas, no mês de maio. mar, aJpesar do trágico desastre de avião ocorrido em ;:,ao Joaquim; on
Durante sua permanencia em Re. de .quatro pessôas perderam a vida sem levarem em conta as co.n:emo

cife, serão promovidas reUllloes ro.cões da semana açoriana, em nossa ,Cap.ilal ·e que em Hollywo.od,
Joan FonLaine e Barbara Britton, movem uma pequena ação de quatro

para d6bate dos problemas da avi- milhões· de cruzeires,_ cada uma, contra &eus respectivos empresários.
ção civil brasileira. Coisas de Hollywood! Pou�-Q_oisa para o dia, não a'rJharn '! Mas a cul

pa é dó ,Sr. Antônio Adolfo Lis:bO:a"que ocupou quasi todo o jornal com
seu estupendü· artigo, "O Homem .(li) Anquipelago."

I' 21 - Sábado: Enquanto transcorr,e o terceiro anive'rsário da

tomada de Monte Castelo pela Fôrça Expedicionária Brasieira. ressur
,
ge o terrorismo japonês em São Paulo e lá no Piaui as coisas vão fi-

cando cada vez mais escuras, apesar das graves acusações que o Sr.

Luiz. C'apliglione fez á impr·ensa e ao rádio e de existirem cerca de

quinhentos mil cães no Rio d'e Janeiro.
Anuncia-se de Pôrto Alegre que o Sr. Oscar Pereira, com um bio

tônico feito de agrião, está curando tuberculosos no hospital de Be

lém, daquela cidade, sem impedir, 'entretanto, que as autoridades so

viéticas, em Berlim, resolvessem suspender a circulação de quatrG
jornais por 'empregarem expressões injuriosas e que Arací Abelha,
suspeita com assassina de seu marido, resolvesse lançar a culpa do
crime sobre seu amante, procurando, com isso, embarttlhar a ação da

polícia.' .

O imigrante polonês, Al-ex Nowacks, recem chegado no Rio, qUlz
bancar o '�gangster", por'em foi pesado ,e a polícia conseguiu prend8-
lo, apesar dos Jornais daquela cidade lamentarem imensamente (}

afastamento do Secretário da Saúde da Prefeitura, dizendo: A su

jeira conseguiu vencer I

"Pinto" '21 (U. P.) - Dois peque
nos navios de guerra um inglez e

outrü argentino, que se a(';ham sur

tos na baia da Dha Decepção, fo
ram militarmente saudados, con

forme o codi.go e a etiqueta naval

por este navio auxiliar da mari

nha guerra chilena, ao passar' es
te deante da ilha, tendo a bordo ()

Presidente Videla. O Presidente
achava-se no tombalilho na ocasião.
O vapor Pinto prosseguiu viagem
!Í noite nota do despacho acima RIO, 21 (A. N.) - O vespertino. "A Vanguarda" escreve que os

não deu 'Os nomes dos navios um' comurfisLas estão insuflando o movimento. grevista na Leopoldina,

. argentino e- outro ingles que s I s'endo
as ordens emanadas diretamente da residencia de.. Belfont.

e
Matos, procer influente em São Paulo, onde Carlos Prestes pst{i 110-

acham 'na ilha Decepção. I misiado desde 4 de novembl'o.

•
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Ino XXXIV I

Dois prefeitos em Jaboatão
Florlanópoli�-Domingo 22, de Feveretfo de. 1948 10.193

IRillJÇ.rFE, 21 (A. N.) - O Município de Joatão conta agora com doís
prefeítos, um comunista, Rodrigues Cavalheiros que regressou de
A!ag\Qas e retornou ao cargo, e outro do P. S. D., Domingos Melo, pre
sídente da .camara municipal, onde dá despachos ..

O ambIente. em Jaboatão é de apreensões, tendo os estabeleci
mentes comerciais cerrado suas portas. Todavia .a ordem continua
inalterada.

_ RECIFE� 21 (A. N.). - A Assembléia considerou ilegal a destitui-
4;ao.: de _

Rodr-igues Calheir-os de prefeito de Jaboatão. Os Deputados de
coligação �emocra�l�a -? � �., e P. R., condenaram o ato julgando
que, camai as. murncipars sao íncompetentes para extinguir mandatos,
O caso ,pod�r.la constituir precendentc perigoso pois estariam ameaça
dos os prefeitos que não contassem maioria nos legislativos rnunici-
pals.

.

,

.. �m Pernambu�o, por exemplo, cerca de trinta dos oitenta mn

D1CIpIOS, tem prefeito de um partido e maioria dos verea.dores é de
outro.

(16 varias oficiais superiores, um

proressor e um sargento identifi

cado!'. Assim o ministro da Guerr-a
atendendo ao pedido do governador
de Goiaz passou hoje á sua dispo
sição os coroneis JoM Alméida Pi

\gueiredo, Emilio 'Rodrigues, Hihas

Junior, Ja'CÍnLo Moraes Correia e

'I'eof'ilo Antônio Fonseca afim de

'i.

Pelroleo no Rs G. do Sul

Nas reliões da
Antartica

POR�? ALEGRE, 21 (A. N.) - Desde' 1940 explora-se petro]'B!)
n� RlO Grande .do Sul, perfurando.-se o solo no litoral e realizam-sp
es. C!;dos mmull_clOS-OS sobre o. mat-erial retirado dos pocos. As expI�:'
raçoes .qu� estao sendo fertas na localidade de Ponta Alegre oferC'cem
.a ?olnVlCçao que. fut.l�ro e!ll proximo, jorrará petroleo naqu�las teITa�
.a JU gar pelo exIto Ja obtIdo.

.

gem de intercambio entr.e· os meios
ael'o'l1auLicos do pais," s·eguiu on·

LeJi1 para Recife, patrocinada pela
União Brasileira de Aviadores Ci

vis, uma caravana de piloLos paü·
listas, inclusive o sr. Antônio Al

meida Filho, 'pr�siâente do Aerc

Clube de São Paulo.Vultuoso· roubo de. joias
Frankhfurt, (Alemanha) 21 (U. P.) �Oficiais do s'erviço secre

to do exercito ds Estados Unidos rev·elaram que soldados norte ame··

rica.no.s roubaram to.das as joias da viuva do Coronel Conde Claus
Von Staufenberg, um çlOi' coautores do atentado contra Hitler em

quarenta e quatro.. Dizem os informantes que parte das joias rouba
das já foram encontradas nos Estados Unidos, depois de um ano de

p·esquizas e investigações.

Manifestação monstro ao presidente PASTA DENTAL
ROBINSONSantiago, 21 (U. P.) - Está sendo preparada uma manifestacão

monstro para .a chegada elo Pr·esidente Videla, em seu pró:timo regresso
das regiõ·es an,tarticas, provavelmente quinta feira da s·emana pro
xima.

ProjeLa-se .a realização de uma grande parada militar,· s·eguida de
um deSfile das organizações patrioticas e civicas da Cruz Vermelha
Chil·ena, dos bombeiros, volunt.arios e dos sindicatos trabalhistas não
comunistas.

A anex�ção do Sarrel
Paris, 21 (U. P.) - A Ing'laterra e os Estados Unidos concorda

r�m em atender os pedidos da França para que todo o vale do Sane
fIque anexado economidamente a ela. O acordo firmado pelos peritos
e�onomicos dos [res pajses em Berlim prevê que todas as expor'La
çoes do Sarre para Alemanha sejam paga ,em dolares, com exceprão
do carvão que será pago em marcos.

.

Cassada a cidadania 'do ex-rei
Bucarest, 21 (A. N.) - o gabinete resolveu cassar a cidadania

J'umaica ao ex-rei Carol e confiscar todos seus hens existentes na

Rum.ania. A mesma r:1edida foi aplicada a Sergius Dimitrius, ant.igo
€mbarxaelor da Rumama na Argentma.

.

Praga,.21 (U. P.) Salienta-se

nos eirculos parlamentares tche

cos que a constituição dá ao pre
sidente Benes direi Lo de não aceitar

a demissão dos 'ministros dos tres

Praga, 21 (D. P.) ...;_ "Pedimos partidos não 'comunistas, confir

com a maior

energi,.ct
que o

presi.rlen,
mando o governo na sua

C.OfiPOSite Benes aceile a demissão so lici- ção atual e convocar novas eleições

.

tada pelos ministros dos tres par- sem campanha eleitoral BO prazo

lidos não comunistas: Queremos

I
de seis semanas.

um govêr�10 che�i�do por Kle�ent Não se s?:be, pore.m,
se o presí-

Gotwald, sem mIlllSVroB reaCl:ona- dente usara dessa faculdade.

PIF PAf DE ((O ESTaDO»
:\

IDsuflando, ii desordem
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Manda·mentos da ortografia
Os prínctpios que or íentaram a da, o' acento agudo na preposi tiva cento grave (') as contrações ore

tendência de. sirnplif'icar e uníf'or- do ditongo aberto das .palavras a- preposição a com o artigo a e com

mízar a ortograría da língua, e que canadas em éi, éu, oi, ·e no e da Ler- os adjetivos e pronomes demonstra
através de progressivos .rujustamen- mínação em ou ens das palavras Uvas a, e, ainda, a sílaba. pretóníca
tos e convenções, solucionaram oxítonas de mais de uma sílana, e. de palavr-as derivadas. - Destarte:'
muitas dúvidas acércu de um sis- assinale com o circunflexo o penul- agüentar, lingüiça, cinqüenta,
tema racional de transcrever os timo o dos paroxítonos. que têm o tranqüilo, com trema no 1/.; com a-'

vocábulos, ííxando-Ihcs a. grafia, o fechado do diato 00, seguido ou cento grave: à, às, àquele (s), aqui
podem, para fins didáticos, ser não de s - Portanto: tiactiareis, lo. - Com o acento grave na vogal'

Foi o que aconteceu no Braslt com a volta da liberdade politica. condensados nos dez preceitos se- ossenioleia, chapéu, jóia; alguém. pretõnica. auoziniui, cafézinlio, fá-
guintes: também, convém, parabéns, com cilrnenie.

1 - Não escreva consoante muda acento agudo; e, abençôo, peraôo, IX - Faça uso limitado do após-
nem dobre essa letra; conserve-a, vôos, com circunflexo. troí'o. Empregue-o, apenas, para
porém, dobrada, quando ambas se VLll - Manque com trema (") o indicar supressão de letra 'no ver

pronunciam disl.intamente. -

AS-lU
sonoro depois de g ou q e se- so; para reproduzir pronúncias po

sim Asma, sem th; ofício, com um guido de e ou i, - Assmale com ar- pulares, ou, ainda, para anotar a

• I 1 só t. ficção, com dOIS cc. supressão da vogal, em certas pa-
Umas encontraram declive mais 'suave; encostas mais resistences II _ Elímine o s do gTUpO inicial

(laVraS compostas. Portanto, assina-
e predominaram. Outras enveredaram por entre escolhos de t.C1da a se, bem como dos compostcs, quan- O BRASIL QUE EU W le com apóstrof.o as elísões usadas

especie e não puderam se ampliar. Algumas foram albs'o;rvia� pelas do formados em nossa língua: man- . � _. na poesia: C'I'Oa., esp'rança: as pro-
. - '. tenha Q entretanto em cornpos- Areao Júnior idi populares : p'r'a n'âaua â:

areias e as ultimas nao· passaram de forças dispersas de.ol··6adas da
-

'. "
.. c.' . SO 1::\6 . . e , , ". ,

. '

.

, .

'.' los, se VIeram ja formados para o Das Capitais do Norte e do Nor- amigo; e, copo-d'água, pau-a/alho,
jante materna e por ISSO destinadas a perecer por SI m"�as. vernacuto. - Por isso: cena e ci- deste brasileiro, sem duvida algu- pau-d'orco, por se tratar de com-j

éncia, tmticieniifico e encenaçúo, postos.
sem 'o s; mas consciência e im.pres- ma, Recife é a maior, e está inclui-

X _ Empr-egue o htten apenas'
cindível com o s medial. da no ról das nossas grandes cida-

para ligar as'" elementos de pala-,
III - Proscreva o h do interior des. vras compostas que mantêm a sua!

dos vooáeulos, e, cio começo dêles, Dizem os gauchos que Porto Ale- dependência fonética.
quando a elJ..Q2ologia o não justrrí-

gre é a nossa terceira cidade, mas Por isso, use-o:

ca. Conserve-o, Iodavia, nos dígra- a) Nos compostos cujo conjunto'
mas cti, Ih, nh.. c nos compostos em os pernambucanos, por sua vez, constitui uma unidade semântica:
que o segundo elemento vem l igado acham que tal lugar cabe a Recife. arco- iris, 'pé-de-meia, pára-choque;
ao p.rírneí rn pelo h

í

Ien. - Assim : Como conheço aquelas duas Ca- b) Na5 formas verbais com p1'O
com preeruier, repreender, coorte,

I pitais c não sou' o'aucho, nem per- nomes euclíticos ou masocltticos r

tobisomem, desarmonia, reaver, ". provo-o, escreoo-üie, di-to-ei, 1'01'
sem h;-lrlas, corn esta letra r mâ-' nambucano, posso fazer um Julga- te-ia;
ntui, malha, nuinctui ; anti-tiiçieni- menta imparcial. c) Nos vocáoulos formados por
so, sobre-tuimano, pré-h.istoria.: -- Porto Alegre, de fato, em aspéc- certos prefixos : extro-oticial. anti-Há mister, por isto, de um plano superior de reajustamento ideo- Esc} cv a, ainda, sem h: ombro, o'J1- to cidade é bem maior que Recife higiênico, contra-olmirante, supra-

logico. tem, erra; úmiao, [elá, jeouá.
pois seu centro comercial, com uma sensível, swper-domem; pan-ameri-

IV - SulJ:;lilua o k por qu. ouc,
1

.

d I d if'ici
cano.

antes de cei: e por r; antes de ou Ira roa quantida e de a tos e' I 1C1'OS,' d) Nas palavras formadas pOl"

CJuaLCJ,Ll.et-· _lclra; .

o 'UI, por t� !lU v,

I qstá
'em plano superior, entretan- prerfixos alI SllÜXOS, que represen

em paJavras portuguêsas ou apor- to aquela cidade é menos populo- tam formas adjetivas: greco-roma
t,u�LlesàOas; e o y por i:. - Portan-

sa e menos desprovida de atrati- 1W, J;LiSlól"ico-geográfico, luso-bra-:
to: breque, estoque e taqutr, com

'f'
.. senslVel, super-homem, pan-arne 'l'íl

qu; cáqu'i e cangw'u, OOm c; Val- vos; quer .naturais, quer art! l.cIalS. lta;iaí-mirim.
mÓI',. com v, e sanduíche, com u; Hecife bem merece o cognome. de Assinale pelo ,hífen a divisão sí
t1tpi, com i. - Use, porém, estas Veneza Brasileira, pois situada qua- lábica uma só vez, no fim da li
letras em abreviaturas; em símü�- si junto ao oceano e cortada pel'Os nha; é, em rergra geral, faça a par
Ias d·e têrmos téClllCOS e clentlf�- tição dos vocábulos de Conformi-·
cos; e. ILOS derivados de nomes pro- rios Capeberibe e Beberibe, com

dade com a soletração, e não de,
pl'ios estrangeiros. Assim, escreva suas inúmeras pontes, algumas das acôrdo com a etimologia. - Divirja:
com k as abreviaturas: kg - .qui- quais construidas no tempo do do- pois, as s·ílabas, consoante os exem-

lograma;km - quilômetro; kw -

minio holandês, apresenta um as- pios que se seguem: pneu-má-ti-co,
quilowatt; e, elerivados, como kan-

'pecto encantador. nup-ci-al, fi-lho, ma-nha, a-do-les-·
tismo e kepleriano. Com w: 1V. - cen-te, üls-pe-t01', bi-sa-vô, tran-sa--
oeste ou tungestênio;- w-watt; e Ningué�n será capaz de fazer uma tlân-ti-co, pror-ro-gG.1', l'es-sur-gir.
os derivados: darwinismo, wagne- descrição perfeita do quadro ma- ill-te-lec-ção, oc-ci-pi-tal, a-ni-mais,
1'.iano. - Com y, ol'.logl'af.e as aJ)re- ravilhoso que apresenta' o "reci- i-guais, a":'ve-1>i-güeis, ca,-iu, cru-·

viaturas: Y - íi:'/"io, ycl -,jar·da;. e fe" sem fim que acompanha para- é'is, jói-as, vá-rio, f'[llais, sá-bio;
os derivados: byronia.no, taylons- sa-ú-de, ca-il" je-�u-í-ta, mi-ú-d�
ta. lelaniente a praia, numa distancia am-bi"guo, guer-ra e-e-qui-va-Ier ..
V _ Tran'screva com t a sU1bjun- de trinta metros, aproximadamen-

Uva i ou ou os ditang'os orais; os te.

nasais' represente com ãe, ãi, ão, E u'a moldura finissima ador- tanto estreitas, são bem cuidadas e'

am, em, en (s).' . õe, tti (proferido nando o quaâro' fantástico da bem iluminadas, pois a energia elé":'
ui). - Assim: cai, cleg1'au, rói, praia". trica é ótima.
pat�is, azuis, com i e 1[, respectiva
mente; com ãe, ãi e ão, cacla uma: São inumeros as recantos pito-
mãe, cãibra, acórdão. - Grafe com res�-.qlle a cidade possue, poden-
i, e não com e, a 2a. e 3a. pessoa do do-se destacar entre eles a belissi
singu lar elo presente do indicativo
e a 2a do singular elo imperativo
dos verbos terminado·s em târ. IJor
isso :aflui,

.

comtilui; retribuis, 'ins
tituis. - KepresenLe com o ditongo
ai os vocábulos paroxítonos primi
tivos: Destarte: cãibo (vara); zãi
bo (torto).
VI - Acentue tôdas as palavras

proparoxítonas, inclusi''I'e os vusá
bulos cuja lerminação pode pro
nunciar como ditongo crescente. -

Por isso: .exé1'cito, com acento ague
do; fôlego, cômodo e Antônio, c;t'm As "feiras livres" (cada dia num

circuntléxo, por virem as v-ogars local), por sua vez atestam a abun
tônicos seguidas de m ou n. - Uu- dancia da Capital pernambucana.
trossim ;mágoa, l'égna, série e tê- üomo é agradável· a gente olhar
nne, com acento I. na vogal ,base,
porque acabam em encontro filvocá- aquelas centenas de barracas onde

lircos átonos. há fartura de tudo! e os preços?
Assinale com circunnexó o e e Baratissimos em comparação aos

° o fecdados da síla'ba tônica. elas que pagamos aqui no nosso merca
palavras que possuem homógrafos, do!
i)ara distingui-las das que têm es

sas vogais a'berta,s, PortanLo; so

brepon'lla o circunflexo em: agôs
to (substantivo) para distinguir ele

agosto (forma vel'bal de agost.ar
- dei?maiar) ;aquêle aelj. demünstr.)
eaqnele (ver,bo aquelar - a.tinar

com) ;dêle e dele Aformo. do verbo
deliT' - apa.gal'" extinguir); fêz
(ver,bo, barrete e nome d.e cidade.
e fez (sedimento); nêle,. nêles (COll
tração da pre.pürsi<;:iio em com o

pronome pessoal êle, êles) e nele.
neles (moeda francesa antiga) ;
tôcla (adje"indei'in, e toda (pássaro
ele Portugal). � Não acentue a vo

gal final tênica dos oxítonas aca
bados em 'i ou n, seguidos ou não
de s, a menos que companhaclos ele
outra vogàl, formem riato. Por is

so, sem acento aguda: Juraei, aqui,
ali, bambu, Caru, Biguaçu; mas,

com êsse a()e'nto: aí, caí saí, ltajaí,
.\ndaraí, país, lJiraí, bau, Cambo-
riú. .

VIl - SObreponha o acento agu
elo ou circunIlexo, conforme o ca

so, nas vogais a, e, o, i ou u das pa.
lavras paroxítonas que terminam
em l, n, r, s, x. Assim: tápis, éter,
hífen,' fá.cil, látex, com acento agu
do; e, aljófar,. têxtil, cânon, tênis e

ônix, com circunflexo. Ponha, ain-.

Reajlstaleoto ideologico
.. -

(
oficial

JOÃO FRAINER

Sempre que se rompem o� tíques de um rio, as aguas se preci
pitam desor-denadamente em todas as direções para depois se sepa
trarem em correntes mais ou meaos volumosas, segundo' os acidentes
do terreno.

As ideas e as opiniões invadiram o país como uma avalanche

tumultuosa, objetivando-se a seguir em agremiações partidarias de

maior ou menor significação eleitoral, conforme as condições psi
cologicas do povo.

Poesia

sociais e econômicos.

antigos alunos e as relações entre estes e a Companhia de Jesus.

Alunos da Companhia de Jesus. Sua organização e constituição definiti

va. Como deve agir para estreitar os vinculas de solidariedade entre os

ll11tigo's alunos ·e as relações entre estes' e a Companhia e Jesus.

São Paulo, Dezembro de 1947

Federação Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos Jesuitas

COLEGIO SÁO LUIS - Avenida Paulista, 2.324 - SÃO PAULO

Assim como o destino das águas seria í'er tí lizar a:: '""na e abaste

cer as plantações, mas que as vezes antes prejudicam .os interesses

econômicos do que os defendem, também os partidos politicas, cu

ja uníca finalidade seria servir aos interesses da Pat=ia, não raro os

contrariam e os· ameaçam.
-��-"'-�

Adulterados os seus postulados, tornaram-se. muitos deles em

meros instrumentos de ambições pessoais e 'como essas se quisessem
sobrepor aos imperativos da coletividade" chegamos a desconforta
dora situação do presente, onde as lutas de grupos são deprimentes
barreirras á solução dos problemas nacionais.

A' semelhança da engenharia civil que corrige os defeitos da

patureza, mudando ou extingllindo os cursos d'·água nocivos ás neces

s·idad·es sociais, indispénsav.el venha o legislador aplicar sua sabe
doria no caso nacional e d'ar novos rumos á poli Uca partidaria:

.

Mere.cem aplausos, a pTOrpOSitO, as pa,lavras.i que ao. Lema d'edicou
o presidente Dutra, -'!l� seu discurso no Palacio S. Francisco, em Cu
ritiba.

Precisamos com "efeito, de uma lei eleitoral, mais 'em ·cQ.pdíçÕ�s
de interpretar ·e defend:er a Democracia Brasileira, e um codigo de

'etica capaz de dar a·os partidos politicas o pr·estigfo de que carecem

no seio da .opinião pÚJblica para cumprimento satis:fatório de seus

objetivos.

Dado este pa·sso, dentr.o de alguns anos, quando novamente o.

povÜ' for chamado ás urnas, irá mais confiante no valRr d'e seu voto
'a na certesa de que. sôbre sua vontade não tripudiarãq mai·s tardl3
os politicas profissionais.

De.saparecerã'O, " pbr este processo, os partidos que, em sua atu�

ção· de ago.ra, se hajam olvida,do do bem estar do povo e do progres
so da nação, e medrariío tão .sómente a;queles que, fiéi's ao seu pro
grama, tenham cOTItrirbuido ·para dar maior eX!pressão ao nosso pro

gresso., maior conforto á sociedaoe e maior honra ao BrasiL Apesar das suas grandezas e be-�

lezas, Hecife, como as demais ci-

dades, possue tambem o seu lado
desagradável.
Os "mucambos", por ,exemplo;�.

são os borrões da tela linda da ci-

ma ]>raia da Bôa Via_�em, o. colos
sal Parque Dois Irmãos, lugar pi'e
ferido para passeios' e pique-niques,
o Derby, a Praça 13 de Maio, Casa
Forte e o Espinheiro, o bairro gran
fina da cidade.

Congre.sso 'de
A sensacão de burrioe que nos domina ao lermos esses poemas mo

dernos que se publicam na edição elomingueira dos jornais só é wm

paravel a do ateu, inadvertidamenbe, penet'rasse num templo católico,
Não acreditando em Deus, o que dirá das imagens .. , Uma /coisa, po
rém, é certa: os versos modernos despertam-nos uma saudade imen
sa da poesia, da poesia que era confeccionada com sublime arte e 1;e-

. quintado bom gosto a alguns anos atrás.
Que saudades ele Gonçalves Dias, de Bilac, de Castro Alves ele Ca

semiro de _\brE'u, do VicenLe de Carvalho, do Emilio de M·enezes e alé
mesmo do Guilherme de Almeida, que ainda vivo nos desperta sauda
des! E é pena que o sr. Guilhei'me de Almeida, ao invés de ficar sozi
nho com a poesia, aderiss·e á falLa de poesia .. , Todos os poetas morre·

ram, e por isso a poesia morf{)U tambem. Ou foi a poesia que mOLT:�lI

primeiro? , possiv·elmente o assmito seja suficientemente esclarecido
agora 110 próximo CongTesSO de Püesia a se realizar em São Paulo. Rea
liza 'S6 ."lm Congresso d·e. Poesia com a mes.ma naturalidade com que se
realizaria um Congresso de Cirurgiões-Dentistas ou um Congr·esso ele
Contabilistas. .

.

dade!
Nunca pude conceber como uma

familia pudese morar num casebre'

daqueles! Na época da� chuvas,
quando os rios enchem, as águas
inundam os pantanos e invadem os·

As diversas Faculdades que Reci
fe possue, são um atestado real do
gráo de adeantamento do ensino

naquela cidade. "Inucambos".
Felizmente 'Os poderes compe-'

tentes têem procurado sanar êste'
mal e é bem pos&ivel que dentro de'

alguns anos êle venl)a a desapare-'
ceI' por completo.

O povo, hospitaleiro e bom, tra-'
balhador P9r excelência, é um ver-'

daéleiro libélo da prosperidade e

da grandeza da Capi�al Pernambu
As ruas da cidade, apesar de um cana.

A poesia em congresso nos dá a impressão de pal�ito em. lata,
f.e(joada americana que é só por no fogo, � tempelro Ja vem J.Llt,llo,
Ternos sob medida, pudms de envelope, co�o ralado em saqmnn.os
de duzentos e cinquen.ta gramas, cóxas de gahnha com recheIO de .[a
rinha 'e cabinhos de madeira, tiro ao bomJ;lO, espeTanto, inseminac;.ão
artificial, creme para a barba (evita o sabão) e outras cOIsas q LW o

progresso cTioll para irritar a espécie humana ..
Poesia modeTna! Por que chamá-la de. poeSIa? Por que? Jnvet1ltm�

um outro nome para batizar palavras que se não combinam, fra5es

que se r·epelem, imagens que se não adivinham, musica que se não
ouve sentidos que não tem sentidos, sandioes que não divertem. Poe
sia �10derna é pl'eguiça e incapacidade de fazer poesia. Poesia mo�

dama é isto:

1° CONGRESSO INTERAMERICANO DE ANTIGOS ALUNOS DA

COMPANHIA DE JESUS
DE 31 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 1945, EM S. PAULO, BRASIL,

As Teses oficiais para o 1° Congresso Interamericano de Antigos
AiunoS' da Companhia de Jesus serão:

la O homem, o Estado e a sociedad.e. Noção cristã da liberdade.
2a A reforma social pela extençã'O da propriedade .'l. todas as classes.
3a Condições econômicas de desenvolviment.o da familia.

4a Organização das profissões em face da doutrina social da Igreja.
5a Assistência moral e material á infancia abandonacla e delinquente.
(ia Conceito cristão do trabalho.

7a A justa retribuição d.o tra])alho. Salári'O-familia. Eficiência e sa-

·0 machado cortou as arvores pelo pé
e a paisagem fie·ou grande.
Por causa disto eu perdi o caminho
aquela arvore era o meu guia
e agora como vai ser?

• As nuv·ens mudam de lugar a todo instante,
as estrelas não brilham de dia,
a lua é só de vez em quando.
O machado cortou a arvore pelo pé;
O machado é á morte,
a arvore era você
e a paisagem é o meu destino.
Como é que eu vou fazer agora para achar o

[meu destino?

lário .

sa O trabalho da mulher no lar, no emprêgo e na fábrica.

9a Unificação e sistematisação da atividade das Associações dos

Antigos Alunos da Companhia d.e Jesus, diante dos atuais problemas

Se poesia mod·erna é poesia aqui fica esta para nos credenciar r,o

Congresso de Poesia. E, se Deus quiser, ainda seremos poetas sindi-
calizados, com carteira profissional e tudo.

.

(Escrito por Lorotoff na sua secção no "Dim'io de Noticas" ,

de Porto Alegre) ..>.

I
,/
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o EBTADO--DOmlftgo 22 de Feverelro ele '."8 5

�oltra O Instituto

E b;
.'

•

t 1�g�:;������ !�nd!�x!;t.ti�al
..

mpregue em seu .c�pI a .

.a solução q�, o ''''''"''0 d. Agn-l Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores Iruciatívas Catarinenses
cultura dara ao memorial recente- I .

Lame?te di�i�ido por t�d.as as coope- Ad q'u j 1-'-1 acÕes da « C i! T »
.ratívas vinicolas, solicitando a ex- C, III .

. finção do Instituto Rio Grandense
.

J'ransportes Aéreos S A'
.de Vinho, considerado dispensável

•

"ao comércio desse produto. As re

feridas cooperativas congregrarn
.eerca de cinco mil produtores de
'vinho.

�,/.

�.'#
)-
,

XAROPE
SD AO .

Combate a tosse, a

hronquit9 e os l'esfria
dos. João O Xaropa S,
Éleficaz no tra.tramento
das afecçõel:ll gripais a

das via9 respiratórias.
O Xa!"�pe São João
sc Ito o catarro e faz

expecto rc r fà.cilmente.
--------------------=-----

"

.

Alguma cousa mais
Lake Success, 20 (U. P.) - o Se

-cretário das Colônias da Grã-Bre
tanha, sir Artur Greech, advertiu
hoje os membros da Comissão das
Nações Unidas para a Palestina que
.a proteção da Terra Santa por mi
licias compostas de membros re

-erutados por cidadãos daquele país
"era inadequada para permitir a

.comissão o cabal desempenho de
.suas tarefas.

"Alguma coisa a mais em maté
:ria de força será exigido" - acres

.centou ele.

.• • • • • • • • • • o •••••••••••••••••

'e E R C II S "P I GE"

Resistência - Economia
Durabilidade

TiECIDO DE A.RAME DE

AÇO SUPER GALVANiZADO

.Aviários - POrcos - Pomares, etc.

Preço desde crs 10.90 o metro linear.

OiPAGE" LTOA..
PRACA DA SÉ, 371 - 2,' - SI 203

fONE 2:301lO - END, TEL. "CERCAPAGE"
CAIXA POSTAL, 241 - SÃO PAULO

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

,�Na Penitenciaria
São Paulo, 20 (A. N.) - O ex

-deputado comunista Gervásio

Aze-Ivedo foi removido hoje para a Pe

,nitenciária do Estado, onde aguar-Idará seu julgamento.
........................................ 0'0

CASA MISCELANEA dbtri·
buidol'fA dOI Ritdioa R. C. A
Victor. Válvulas 'e OiflCGII.
Rua Conselbetro Mafra

n��I�U9 �HA� �flf-�ºiriP,lí1lt�Q \-t,h; � ��h �íh 1IJ tJ elí.i! lU �t; �",•.1
lua, 20 (A. N.) - Anuncia-se

que o vereador Luiz Paes Leme, da,
UDN', está disputando a presidên-Ida da Camara Municipal, dizendo
se pnestigiado por sete vereadores
udenist.ix, tendo ido solicitar o!

:apôio a seu nome ao PSD. I

Capitol CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamadas: P 40% - 2a 40% - 35 20%
.

Procu:re hoje masma o Age7.'l.t� da "CITAL" em sua cidade e ele lhe dará melhoreg eschlrecimentos. 1

(

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus pertadores de titulos já integralísados ou sorteados

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dir-igir-se
so escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).
.......................................... '0 •••••••••••••••

j'
: .

lr
Atende dia e noite

Brevemente iniciará serviço espectc.llaedo com

rnoderno maquinoria
Rua Felipe Schmidt 60. - Telefone '1577

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

Il!l !li �

en9tencla,��a
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Peniteneiácia do H3tado aviso ao co

méroio e produtnI'€'S íntereesados que esta Rep.arli.Qão aoeíta propostas
para forneoimento de SúRGO.

Plorjanépols, 18 de Deeembrs de 1947.

do E.stseJo

IVO (M.lJ.TE
Sub-Direioc Ind. Int.

Empreza de

NJlVIO-MOTOR "ESTELA n

máxime rapidez e garanti .. para trsnsporte de 8118S mercadorias
l,ge:ntl!3 em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Afilou a viagem
Rio, 20 (A. N.) - O Presidente

Dutra, atendendo à solicitação do

governador do Maranhão, adiou pa ...

ra cinco de março próximo sua vi ...

sita àquele Estado do Norte.

• • • • • • ... .'••• :...... • ••••••• 1

URGENTE
Irm�zam- Vez:de-seli. li \J um, szto à
rua Fernando Machado, 46 .

Tratar no mesmo.
• ••••••••• '\' ••••••••••••••• II

Prédio para comercio
Vendo .um na Rua Ooaselheí •

ro M"f, a.
Eacr itór io lmobiliario A. L.

Alves+: Rua Deodoro, 35.

Representantes Exclusivos
J: MARTINS s SILVA
Rua João Pinto 16

Florianópolis -;- Sta. Catarina

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SlnLITICAS

Elixir' de Nogne ira
Medí1:lClÇeO O\lx·i!ia: no trotamSl\tQ

da �if!li,)

Cesraretre

· � .. .. . .. .. .. .. .. . .

TI:rfTURARIA�
Sé a "CRUZEIRO" Tira

OOJl� 44 ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

�ONTADOR

Cawacs Cíveis e Comerciail.
Contratol. Distrcto., etc,
Serviçol de Con'l:abilidade

� em gGl'Ql.

II
Caixa Pootal. 105

I
Fiorian6polis - S, Catarina

� nMmdRmR�g���!BGi••�Ma"-="

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

� :. .. . . . .. ..

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tjradentes ne 5
Telefo!o)e 1393

D t>N TIS T A
Dr. Mario Da Campeia

Cirurgião dentistCJ
Atende: exclusixamante com

horo marcada
.

Rua Trcjano ne 25 -_ Sob.
Florianópolis

ioriamente das 9 às 12 e

a das 14 às 17 horqs

Moçá sabendo cortar ofere
ce seus serviços para costu
rar nas residencias,

Cartas pará Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Oe
mar Meira, Rua Laies,

Vendes-se
.. .. ..

Mui·tas felicidades pelo nascimen
to de iilMl filhinho !

Mas, não esqueça, que o melhoz

presente para o seu "PIitiPOLHO'"
é uma caderneta do CMDl'rQ
MUTUO PREDIAL.

• I Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch SIA.
Rua João Pinto, 44

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

Vende-se � ..

Valorize o 0011 dinheiro, Ins,
ereveudo-se Ui) quadro soeía,
dos componentes do Colégitt
Barriga-Verdee • A

"Uma casa a Rua Crispim
Miu, 31.

Tsatra na 'meeme,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chegou ontem ao nosso porto, o

famoso iate de Cruzeiro "Venda
val", sob o comando de Pimentel

Pimentel Duarte e a heróica trí

pulação do "Vendaval" tiveram on

tem excepcional recepção.

o -ramo o
-

-iate -"Vendaval"
Duarte, sendo recebido
numero de esportistas
da vela.

seguindo extraordinária vitória na

recente regata Marder Plata
Buenos Aires - Puenta deI Este.

Sob a chefie. do delegado da Fe

deração Atlética Catarinense na

Confederàção Brasileira de Despor
tos, de Manoel Maria de Paula Ra

mos, deverá chegar depois de ama

nhã á nossa capital, via aérea, o'

possante "five" do Botaf'ogo de

Futebol e Regatas, tetra-campeão,
carioca de basquetebol.

S
. ensação em tOfno do grande e bale de hoje à tarde ;:;�:;:l;'::�:�:�f::�i:;t�:;�:

P 1 i nara as sensacionais lutas que o

e a meiras, na ata mais empelgante do aBO_ q�inteto guanabarino travará nos

é dias 25, 27 e 28 do corrente, na
Dentro de poucas horas o está-, Lelsil'ft i!erlJl n JIIllIiZ _D�IHU�& prali�ihíHlIr i conhec�do por Leléco, foi indicado

quadra do Lira Tenis Clube, frentedio da F. C. D. será palco do mais UUU 11 O U lU II UU IUH a U iU,UDU 'I pela LIga Blumenauense de, Des-, L'.

I
-

;ao Ubiratari, Barriga Verde e lira:
empolgante "match" futebolístico

PI'
'

O S h I
portos para servir corno árbitro da

.

CI bdo ano. Estão escalados para jogar
a morras .-, scar,

.

c ramm e

I
Adalberto e Sadinha.

monumental peleja desta tarde. S. TeOI1l& u e.

ti ber o
h

.

denci d
.

t d Juca; Antonmho, Moacir e Pache- O juiz S
.,

d
..

às di
s prepara IVOS para rece

oje os cre encia os conjun os o
.

'
. ja emonstrou ser um JUIZ as l-I B f

.

d A rquido quinho; René, Meireles, Nicácio, Carlos de, Campos Ramos, mais. .
, J.. ota ogo anima os. s a -

Paula Ramos, desta capital, e reítas, sabera, certos 'estamos, d.lrl-'
b d G' do

. , . . .. anca ,as que o overno '

Palmeiras, da cidade de Blurne- gir o preho com imparcialidade e,
E d d t

.

. '.. _ . . sta o man ou cons I'LlLf em
justiça. Serão seus auxiliares os r,

d d d CI b d co-torno a qua ra o u e a
srs. João Fernandes dos Santos e

Ii tã
.

t
.

dI ma es ao quasi ermma as.
Norberto Rodrigues. 'I Já estão quasi esgotadas as entra-

A preliminar
das para a temporada do super-

A partida preliminar estará a
campeão carioca de basquetebol.

cargo das equipes infanto-juvenis
Podemos afirmar com segurançado 'Paula Ramos e do Bocaiuva,

que para a segunda partida pão<aguerridos rivais do futebol mirim
existe nem mais uma unica cadeira

em nossa capital. Em ação veremos
a venda tendo a F. A. C. feito ces-

hoje os futurosos craques que tanto
sal' as vendas das numeradas para

sucesso alcançaram no campeona- êsse dia.

Existem, entretanto, ainda, algu
mas cadeiras para as primeiras e

terceira partidas em virtude de te

rem sido postas á venda mais tarde.
Acredita-se que, dentro de 24 ho

ras, estarão, tambem esgotadas as

cadeiras para essas duas partidas.
Tal fato é extraordinário e sem

duvida um sinal' do êxito extraor

dinário da temporada da melhor

equipe de basquetebol do Brasil.
Fontes bem informadas noticiam

que de Brusque, a linda ci1ade do
do Itajai, virão dois ônibus condu...

zindo cerca de 70 pessoas para as

sistir a temporada de basquetebol
do Botafogo de Futebol e Regatas.
Se os informes se confirmarem fi

ca,rão' esgotadas as numeradas pois,
ao qrie' sabemos, o Ubiratan rece

,beu pedido de reserva de cadeiras.
Jlilo telefone.

por grande
aficionados I �omo é ,s�bido, o "Ven�aval" cq

bríu de glór-ias a vela nllclOnal, con-

o quadro campeão da capital foi
sucpreendentemente vencido do

mingo ultimo em Blumenau, pela
arrazadora contagem .de 6 x 1, o

que .todos extranharam já que o

Palmeir-as poucas . p'Os$'!biliàades
1 •

Aapresentava para vencer o Jogo.

�t�:::::�::,E:��::': ,ill�i�:: n l'fU&Saç, iA 110 �no: � 10m'", O,', r�da do, BotalonoI�as a luta foi travada em seus A �ti II U li I' '" li ti P II 9
dominios, onde nunca o tricolor se Na próxima quarta feira, dia 25 A FAC continua recebendo ade- ao café Nacional.

exibiu. pelo avião da REAL, chegará a es- sões até ás 12 horas do dia 25. O Dr. João Ricardo Mayr
Agora o Palmeiras ,apresentar- ta capital a melhor equipe de bas- ponto de reunião dos carros será I Dr. Procópio Dário Eur-iques

se-á nos domínios do Paula Ramos, queteból da América do Sul : - C na praça 15 de novembro, defronte 1 Professor Fp,,vio Fer�afi.
onde o quadro de Fornerolli do-

I

super campeão carioca de hasque
.mina, tendo 'mesmo por várias ve- LeMI: Botaf'ogn de Futebol e Rega
zes d(errotado o Avaí, considera- tas, que possui em suas fileiras

do o gigante do futeból catarinen- nada menos que tr es jogadores da

�se. seleção brasileira e dois norte

Os paulainos envidarão o máxi- americanos.

mo esfôrço para derrotar o seu en- No dia 25, á noite o Botafogo jo
tusiastico adversário, honrando e gará a sua primeira parti.d'a' em

dignificando, assim, o pebol insular canchas. catarménses e terá os

que há muitos anos mantem a he- aplausos de assistência, como até

gemonia do futebol catarinense. A hoje não nos foi possível imaginar.
conquista do titulo de campeão da Os ingressos estão quasi totalmen

zona sul constitue tarefa das mais te vendidos e é quasi certo que rio

árduas, e" o seu possuidor bem po- muito poucos bilihetes estarão á

derá levantar o campeonato esta- venda no dia do 1° jogo, si' houver,

dual, tendo apenas pela frente o O publico catarinense conhecerá

!América, campeão da zona norte. Miokey, Arlelin, Guilherme, Gou-

As maiores figuras do nosso "as- lar-te, Ralph, Evora. Tales e outros

sociation" desfilarão pelo gramado grandes jogadores nacionais, terá
- da rua Bocaiuva. Veremos Forne- campeões cariocas e super cam

rolli, com sua classe de verdadeiro peões cariocas e super campeões
"ás"; Meirelles e Carioni com seus de 1947.

"shoots" fulminantes; Tatu e Oscar A recepção á embaixada do Bo

fazendo' defesas empolga,ntes; dua� t.afo:go no dia 25, no aeroporto <lerá

zagas perfeitas formadas por Chi- f� por uma grande massa de

nês Nenem e, Juca - Schramm� torcerhwes do Botafog'o e esportis·,
Quatro perfeitus extremas corno Lá- tas possuià:or.es de automoveis que"

za!ro, Abelardo, Sadinha e René; reservarão doi,s lt:,gar,es em seus�
Dois bons centro-médios como Cho- carros para um -contado ,imediato�
,eolate e Moacir; dois centro-avan- com os representantes dos espor-I A DIRETORIA
ies oportunistas e ageis como Nicá- tes cariocas.

'

_

1Cio e Mandico; um meia esquerda Já deram a sua adesão á FA'C os O MARTINELLI VENCEU A RE- çãu do Aldo, formada por Érico
'eficaz cmno Adalberto e quatro seguintes desporüstas, que puze- GATA ELIMINATóRIA EspinaDla, patrão� Nilson. Pirath,
:médios técnicos e f!esistentes como rams seus ,carros á disposição da Ontem, á tarde, na baia sul, foi voga; Belarmino Veloso, ,s/voga;
:Minela, Antoninho, Ivan e Pache- entidade que "num "tour de f'0-rce" tlisputada a regata e,l'iminatória Amilton Cordeiro, s/proa e Sady
..quinho. Eis os vinte-e-dois elemen- oonseguiu tra'zer a Santa Cata'rina I para a formação da guarnição que Berber, proa.
tos que farão as delicias da intes- a melhor equipe de basquetebol la- I' representará o Estado na prova de, A guarnição do Ipiranga colocou-

lSamte t,arde esportiva de hoje. tino americana:

I
out-rigger a 4 com patrão: I se em terceiro lugar.

Dr. João Batista Bonnassis ' A disputa foi sensacional, tendo' A guarnição vencedora percorreu
Os quadros Osni Ortiga vencido a guarnição do Martinelli'l os 2.000 metros com o tempD de ..

'Charles Edgar Moritz formada por Alfredo Oliveira, pa-, 8,10, portanto sem alcançar o tem-

José Candido da Silva trão; Nicomedes Silva, voga, José po mmlmo estabelecido pela C. B.

Orlando 'ScaI'IPelli de Azevedo, s/voga; Valmor Vilela, D. que é de 7,15. Assim sendo, es-

Paula Ramos 8. C. s/prova e Silvfo Ney Soncini, prôa. taremos ausentes do certame na-

Ernesto Riggerubach Obteve o segundo lugar a guarni- cionaI de remo.

Paula Ramos

nau.

No caso de uma vitória do Pau-
ia Ramos nos noventa minutos re

gulamentares, teremos então a sa

tisfação de assitir mais trinta mi

nutos repletos de lances sensacio

nais, o que qu� dizer. que os 22

."players" lutarao durante cento e

vinte minutos.
Esta gigantesca partida. deverá

ser disputada arduamente pelos
dois bandos, vencendo o que reunir

melhores qualidades técnicas e fi-

sícas,

Pala Ramos - Tatú, Nenem e

(:hinês; Minela, Chocolate e Ivan;

tL,ázaro, Carioni, Mandicu, Forne-j,rolli e Abelardo.
.. "

TEMPORADA DE BASQUETEBOL - BOTAFOGO DE FUTEBOL E
REGATAS'

Comissão de recepção
Celso Ramos - Dr. Heitor Ferrari - José Gusmão de Andrade -

Dr. Dr. Flávio Ferrari � Orlando Scarpelli - Charles Edgard Mor itz Iate Clube Florianópolis, os direto
- Dr. Oswaldo Bulcão Viana - Dr. João Bonassis - Thomaz Chaves res dessa novel agremiação de Ve
Cabral - Major Antônio Lara Ribas - José Cândido da Silva - J\�i- _ la oferecerão um almoço á trípu-
guel Daux - Osny Ort.iga.

I
-'

do I b '1' "V d I'"Representantes da "A Gazeta", "O Estado", Rádio Garujá e "Diú- açao o late rasi err-o ,en ava •

da Tarde". vencedor de duas das tres regatas
Delegados da FAC junto à Emboitcada efetuadas em Mar dil Plata, compe-

Dr. Heitor Ferrari - José Gusmão de Andrade - Haroldo Pezz i tindo com argentinos e uruguaios.
- Nazareno Simas - Érico Straetz Júnior - Hélio Sanes e Tte. Hé-
lio de Jesus Fonseca. Somos gratos pelo convite que

P. Partida - BOTAFOGO F. R. X UBIRATAN ESPORTE CLUBE nos distinguiu a diretoria do Iate
Ju izes : _:_ Ponciano Martins e Ubirajara Barbosa. Clube.
Delegado: - Dr. Heitor .Ferarr i,
Apontador: - Rubens Pinto Vilar.
Cronometristas: - Dr. Paulo Scheidmantel e Capitão Mauricio

Spalding de Souza.
2a. Partida - BOTAFOGO F. R. X A. A. BARRIGA VERDE
Juizes: - Nazareno Simas e Hélio Salles,
Delegado: - José Gusmão de Arrdrade.
Apontador: - Dr. Paulo ScheidemaÍltel.
Cronometristas: - Érico Straetz Júnior e Edgar A. Salomé.

3a. Partida - BOTAFOGO F. R. X LIRA TENIS CLUBE
Juiz,es: - Nazareno Simas e Ponciano Martins.
Delegado: - Dr, Paulo Scheidmantel.
AponLador: - Rubens Pinto Vilar.
Cronometristas: - Érico Straetz Júnior e Capitão Mauricio

Spalding de Sousa.

to daquela categoria.
HORÁRIO E PREÇOS

O jogo principal será iniciado ás
16 horas e a priliminar ás 13,30
horas.
Os ingressos serão vendidos pe

los preços' seguintes: Cadeira Cr$
20,00; Arquibancada Cr$ 10,00; Ge
ral Cr$ Q,oo e militares não gradua
dos e crianças Cr$ 4,00. '

Equipe do Paulo Ramos

FEDERAÇÃO CATARINENSEATLÉTICA

NOTA OFICIAL

•

I

O BOTAFOGO CHEGARÁ TERÇA�
FEIRA

,',

1

,-

ALMOÇO Á TRIPULAÇÁO DO
"VENDAVAL"

Hoje, ás 12 horas, na séde dO'

ELEITO O NOVO CONSELHO
. DELIBERATIVO DO AVAl

Em sua séde social, á Praça 15 de

Novembro, foi, ante-ontem, eleito
o novo Cons-elho- Deliberativo do
Avai Futebol Clube, composto dos

seguintes esportistas: Dr. Adalber
to T. de Carvalho, Comandan-.
te Arê Mareback, Erico Couto,' João
A. Horn, João Inácio da Costa, Lou
rival Schmidt, Reinaldo Moellmann"
Joel Lange, Osni Gonçalves, Enedi
nu Rosa, Osmar Meira, Jaime LÍ

nhares, Licínio Camargo, Tenente

Arruda Câmara, Solon Vieira, Sil
vio Ferrari, Tomaz Camili, Edgar
Büchele e Roberto Muller, os quais
deverão tomar posse na próxima
terça-feira, quando será--- eleito ()é

seu Conselho diretor e a nova qi
retoria para' o ano de 1948.

IPANEMA X IPIRANGA

Em trindade jogarão hoje amis..:..
tosamente as equipes do Ipanema
e Ipiranga, reinando grande inte
rêsse em torno da partida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAiXA DE ESMOLAS
ASSEMBLEIA GillRAL

De ordem do Sr. Vice-Presidente
em exercício da Presidencia, convo
co os Srs. socios contr íbuíntes paca
comparecerem á sessão de Assem-
bléia Geral a se reatizar no dia 23 .apresentando a celebre peça em 3
do corrente mês, ás 14 horas, na átos:
séde social á Avenida Hercilio Luz
n. 20 - Edificio do Albergue 1\'0- . .

turno, - cuja ordem do dia é a Or-iginal de NAVARRO e TORRA-

s-eguinte: I
da, tradução de DANIEL ROCHA.

Leitura, discussão e aoprova�&e! Atualidade: MADRID.
do Relatór-io do exercício de 1 \}47;
Eleição da Diretoria e do Con

selho Deliberativo para o hienío '

1948;
e assuntos diversos.
Decorridos trinta minutos da hora

marcada e não tendo comparecidc
numero legal de socíos para que II
Assembléia possa deli'berar, . tíca,
desde já, feita a 2a convocação pa
ra as l4lh horas e passados trínta
minutos desta ultima hora conside
rar-se-á feita a 3a convocação e a
sessão será realizada com qualquer
que seja o numero de SOCi06 ore
sentes.
Flot-ianópolís, 17 de Fevereiro de
1948.

Heitor Blum 1° Secretário

Continua O ESTADO iaeen
;,do dBtribuições de valiosos li
'Ivro.li, inclusive romaRCas mo

-dernoe, entre as pessoas que
. .eonstam de seu cadastro soo
.ciei,

As pesS(!)as que ainda não
haiao» preenchido o coupon
.�e diariamente publicamos
.poderão Jaze-lo agora, habi
,JiMndo-se, assim, a concorre-
· sam a tão iritereeeanre inicia-
· tiva realizada sob o patroci
.nio da LIVRARIA ROSA, à
.Deodoro n. 33, nesta Capital.

xxx

ANIVERSÁRIOS:
Fazem anos hoje:

- O sr. Vitor A. Espindola, es

...
!imado proprietário da Casa Elétr i
.ca,

- O sr. Oswaldo Goulart, pro
· ]Jrietário do importante Salão He
,,cord.

- O estudante Evaldo Vilela, fi-
lho d.o sr. Haroldo Vilela.

- O sr. João Gandolfi, alfaiate.
- A vva, Helvecia Wildi,
- O dr. João Ricardo Mafra, fun-

. -cionário do I. A. P. L

u

PASTA DENTAL
ROBINSON

UM LIVRO DE ARTE QUE1'TODOS CONDENARAM,

P. EMILIO DUFFNER
Transcorre hoje a data natalicia

-do Rev. P. Emilio Duffner, S. J.,
:virtuoso sacerdote e brilhante [or
.malista, que conta com a veneração
.de todos os meios católicos pelas

· suas destacadas virtudes e cultura.
Enviamos-lhe os nossos reipeí

-tosas cumprimentos.

Â-.

PECA�
CEt.$ 20,00

.

ex. POSTAL, 1465 • 5. PAU�O
,

P. GEORGE A. LUTTERBECK
Comemora mais um aniversário,

mesta data, o Rev. P. George Alf're-
•do Lutterbeck, culto professor do
-Colégio Catarinense, onde tem a

· -seu cargo as cadeiras de inglês, gre
,,20 e sociologia.

Juntamos os nossos aos cumpri
mentos que hoje lhe serão apresen
-iados.

D;'. ODILON GALLOT'fI
A efeméride de hoje assinala o

,,:aniversário do sr. Dr. Odilon Gal
.Iotti, médico de nomeada e diretor
.do Hospital Nacional do Rio de Ja-
.meíro.

Aos cumprimentos que receberá,
,juntamos os do. "O Estado".

SRA. SOLON VIEIRA

Festeja seu aniversário. natalicib,
.. hoje; a exma. sra. d. Ib Ligocki
'Vieira, espôsa do sr. Solon Vieira,
,Secretário do Tribqnal Regional

.Eleitoral.
A distinta' aniversariante recebe

.. :rá 'as lwmenagens de seu vasto cir
".eulo dr <:.-dações, ás quai � nos asso

..··ciamo�

. . . . . . .. . � .. . .

João Rodrigues de
ArauÍa e senhera

participe>-m à. peSlJloall de
suas relaçõl!l'1, o nUllcimento'

dEI seu filho

"'''uarês
ocorrida dia 13 do corl'ente

Fpolill.. 17·2-46

PRÓ T E, S E

APRJõlNDA BSTA PilOFIS
SÃO REN[)();SA E INDE_
PEXDENTE � SUA CASA
P E ç A M 1Nl"OaMAÇOElS
SIEa COMPaO-IlI!ISSO AO

J:lfSTlTU'ro TECNICO DE
INICIAÇÃO PROFrSSrONAL

CAi'X-A POSTAi. 154 - lA-!'A
RlQ DE JANEIM

'" * •

Fazem anos, amanhã:

\
- Sra. professora Cecilia Mace-,

,.rio Simões, espôsa do sr. Joaquim
Simões, residente em Bom Retiro.

- A srita. Olga Duarte Silva.
- O sr. Euclides Tolentino Lo-

;;pes, funciçmário federal.
O jovem Ney Lopes Vianna, co

· :merciário.
- A srita. Maria da Glória Oli

'-veira, filha do sr. Oscar Soares de
(Oliveira.
; A sra. d. Elvira Adélia Klein,
,"espôsa do sr. Beuno Klein, residen
·te em Rio do Peixe.
- O sr. Julio Cesar �chmidt, co

·:merciante em Itajai.
- A srita. Maria das Dores Ou

.. Tiques filha do sr. Patrocinio Ou
· riques, proprietário do "Bom Dia".

- A srita. Denilda Pereira, filha
\ orlo sr. Lindolfo Pereira.

- � srita. Odete Ramalho.
• * *

POLYPHENOL
O Deslnte&al'lte da atuaHdade
Terror dos microbios, acho-se

à venda ne8h 'prraç�
Pedidos a J. MARTINS &
SILVA. Rna J-fllão Pinto, 16

Caixa Postal n'. 332

Se rico' quereis fic�r
De moda faeil e iegal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Pr,edis!

VIAJANTES:
Encontra-se em nossa capital, vi

"'sitando sua familia, o nosso conter-
;,.1'ane'o Sr. Bolivar Natividade da
�osta, funcionário do Banco do
'Brasil, servindo na Agência de Curi-
diba, Paraná.

'

"O 'Estado" :deseja fpHz perma
!mência.

Cap. OTAVIAlNlO GOLONA
Ocürr·eu ontem, nesta cidade, o

passamento do Capitão Otavianc

Colonia, pessoa 'muito estimada no

circulo de suas relações.
10 enterro efetuou-se ontem

mesmo, no cemiterio de Itacorobi.
As nossas condolencias á fami

lia enlutada.

•

ÁS 8% horas
2a Récita Aspirantado São Paulo, de Ascurra (Município de Indaial)

Hospital de Caridade São José, Crescmma ... " .. , ....

IRACEMA DE ALENCAR Asilio de órfãos São Vicente de Paulo, a cargo da Irrnanda-
E SUA GRANDE COMPA..NHIA DE de do Divino Espirita Santo, de Florianópolis .

,

COMÉDIAS Associação Irmão Joaquim, mantenedora do Asilo de M.en-
dicidade da Matérriidade de FIOrIanopoils, de Flor-ia-

nópolis . . ..
.

.

Faculdade de Direito de Santa Catarina, de Florian�polis
Grupo Escolar Arquidiocesano São José de Flo�lanopo!Js
Hospital de Caridade .. cargü. da II'l:�'8ndade do Senhor Je-

sus dos Passos de F�orlanópohs ; .

Circulo Operário de Joinvil le, Jo invi lle .

_ Um dos mais positivos 'suces- .

IColégio Bom Jesus, de Joínvil e " .

sos de nossas ribaltas. Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos de La-

guna ,
.

Cr$ 15,00 Associação Beneücente Santa Isabel, de Lages , .

Cr$ 1000 Associação Mafrense de Ensin?, de_ Mafra .....

',:
, .

,

Associação Beneí'iciente Joaquim Sao 'I'iago, de Sao Fran-
Cr$ 75,00 císco: do Sul :

..

t
:

Gerais Cr$ 5,00 Veneravel Ordem -T'erceira de São Francisco da Penitenciá

"Irnp, 14 anos". e Hospital de Caridade de São FranoClsco do Sul ....

, , .. . ,., l10spital São José, de Tijucas .'
, .. , ..

Sociedade de Cultura Musical, Ftor-ianópo lis ','.'
. , ...

Colégi c S. C. de Jesus, hoje Insl. Educ. Mana Auxi líadora,

Rio Sul , .. ,........ . .'
..

: ,.

Sociedade Assistência aos filhos de Lázaros, Flonanopohs
Hospi

í al Municipal de Blumenau .

Asilo D. Bosco, de Itajai ,
.

Continuam no Quartel do 25 B.C.
R:IO 21 (A.N.) - Crrespndente especial chegado de Terez�n<ll

adianta'que os pessedistas insistem no "impechunant" a menos que
o governador cumpra integralmente a constituição. Os deputados pes
sedistas continuam no Quartel do 25 B. C. por falta de g'arantlas.

Suhven�ões ii éntidades catarinenses
00.388 - Em 9 de janeiro de 1948.
Diretor da Despesa Pública.
Delegado F'iscal do Tesouro Nacional em Santa Catarina.
Assunto: Distribuição de crédito:
Senhor Delegado: .'

Comunico a Vossa 'Senhoria que fica distribmdo a essa Del�gacia,
á conta da Verba 3 - Serviços e Encargos, Consig. 1 - Sl.l1b;yençoes,_ 17
Conselho Nacional de Ser-viço So-cial - a) Pagamento de suovencões,
etc. do anexo 15, do artigo 3.° da Lei n. 3 de 2 de dezernbro �e 1946,
do 'orçamento e 1947, do Ministério da Educação, e Saude o crédito total
de quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 500.000,00), para pagamento de sub

venções concedidas pela Lei n. 183, de 17 de dez'em�ro de 1947 a ,qnt�
dades assistenciais e culturais, nesse Estado, de acordo com a dísorr

mmação abaixo:

TEATRO A. DE CARVALHO

Cr$
15.000,00
20.000,00

50.000,00

40.000,00
30.000,00
10.0CO.OO

50.000,00
50.000,00
15.00u,00

20.000,00
10.000,00
15.000,00

15.000,00

1'5.000,00
20.000,OQ
2..000,00

5.0uO,00
50.000,00
48.v00,00
20.000,00

500.000,00

- Technicolor.
,

50 _ 'AVENTURAS DE RIN-TIN-

TIN .

Ás 3 horas"
Vespe-ral Elegante

IRACEMA DE ALENCAR
.E SUA GRANDE COMPANHIA DE

COMÉDIAS

UNICO BEIJO

Época: - Atual.
Preços:

Cr$ 6,0'0 (Unico) - Ge:r�i - 3,00
- (Localidades Avulsas).
"LIVRE" _ Creanças maiores de

5 anos poderãe entrar.

.. Cr$ 6,00 (Uníeo) - Geral - 3;00
* * *

TEATRO A. DE CARVALHO

apresentando a bonita peça em 3

átos � 7 lindos quadros:
A SOMBRA DOS LARANJAIS

original de

VIRIATO CORREA

RITZ - Hoje ás 10 horas da manhã
Jornais - desenhos - shorts -

comédia cf 3 patetas.
Censura LIVRE.

Preços: Cr$ 2,00 e 1,00.

RITZ _ Hoje á 1,45 horas
Matinée Chie

10 - ARARAS - nacional.
20 - Ann Miller e William Wrig·

th - em:

EVA EM APUROS

3° - Sidney TaleI', o celebre
. Charli�Chan - em:

A C�BRA DE SHANGAI

.
Censura '(..IVRE.

Preço - Cr$ 3,0()' unico.

ROXY - Hoje á 1,45 horas
1 ° - Brasil em Fóco - nacio·

nal.
2° - Kenny Baker e Patricia

Morrison - em:

PATINS DE PRATA
3° - Sidney Toler, o celebre
Charlie Chan - em:

A COBRA DE SHANGAI
4g _ Continuação do seriado:
O SEGREDO DA ILHA DO

TEZOURO
Censura até 14 anos.

Preço unico - Cr$ 3,00.

RITZ - Hoje ás 4,15, 6,30 e 8,30 hs.

ROXY - Hoje ás 5 e 7,30 horas
Paul Henreid - Maureen O'Hara

_ Walter Slezak e Binnie Barnes.
- em:

O PIRATA DOS SETE MARES
Censura até 10. ânos.
No programa:

Cinelandia Jorna� - D. N.
Atualidades Warder Pathé - Jor

nal.
Preços:

. . . . . . . . .. . � .

RITZ - ás 4,15 e 8,30 horas -

Cr$ 6,00 e 3,60 - RITZ ....::_'·ás 6,30
horas - Cr$ 6,00 unic.o.

ROXY - ás ii horas - Cr$ 4,80
e 3,00 - ás 7,30 horas - Cr$ 4,80
unic'O .

Preços: .

Cads. numers. , .

Balcões .

Camarotes .

IMPERIAL Hoje ás 2 horas

1) - Caprichos da Pr-odnção Ve

'getal - Nac: Imp, Filmes.
2) - O SERTÃO DESAPARECI

DO - 10° e 11g Episódios.
30 - AMAR FOI MINHA RUlNA.

40 _ FANTAZIA DE CARNAVAL

"VELOX PROPAGADORA"

Preços: Cr$ 3;00 e 2.00.

Imp. lO (DEZ) ànes", -

As 7,30 horas

1) - O Esporte em Marcha
117 - Nac. Irnp, Filmes,
2) - A Voz do Mundo.

3) - O BOM PASTOR.
Preços: - Cr$ 3,00 e 2,00.
"Imp. 14 anos".

INISP'E�ORIA DE VEíCULOS
TRANSITO púBLl!GO

üontonme entendimento l�avido
entre a. Inspetoria de Veículos e

TransiLo Público e as emprezas das
n?

linhas de auto-ônibus que tiveram

aumento de preço das respecfívas
passagens, a venda de passes terá

o aba tímento de dez por cento E

de escolares, 25 por cento, a come

çar de 10 de março próximo vin-,
douro.
�,. .. -.-.-_-.._- -_-

Camisssu Gravatas; Pij�mell,
Meia'l da. aKJlhon.,,� �e
Gore8 pl!'�01 l6onaiiCA�

. CELANEA - RuaO. Mafra.

o-o

IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

AMAlR FOI MINHA RUlNA

(Technieolor)
com:

Gene TIERNEY.
No Programa: - 1) - O Esporte
em Marcha - Nac. Imp. Filmes; 2c
- Fax Airplan News 30 x 8 -

Atualidades.

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

�AL
.... "A.TA�
Of ..,�..,q.�&OS''''JOII

"Im. 14 anos';.
"Im. 14 anos".

COBRA_FITE
COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM
Avenida Capanema, nO 38 Caixa P-ostal, 224

CURITIBA PARANÁ

FIAÇÃO DE ALGODÃO 7
A COM'pANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM.

de conformidade com a orientação do PLANO DIRETOR da Companhia�
móntar em ,seu fuLuroso e monumental PARQUE INDUSTRIAL, tão.

f.Xjdo as condições >O pe'rmitam, uma modema FIAÇÃO DE ALGODÃO

Pouquisúmas fiações '.existent'es no sul do País e a instalação
dessa 'importante industria se faz muito oportuna. As fábricas de

tecidos do Sul, em sua maioria, teem se abastecido de. fios no mercado
de São Paulo, adquiri-qdo fios muitas vezes fiando com algodão produ
zido no Nórte do Paraná.

A COMPANHIA SUL BRASn..EIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM,
terá a sua FIAÇÃO PROPRIA para op·erar em conjunção com outras
industrias de seu PARQUE INDUSTRIAL, ora produzindo fios pal'a
a sua própri·a fabrica de te-cidos, ora colocando os seus exedentes en

tre as inumeras tecelagem de Sta. Catarina, e Rio Grande do Sul. A

fiação, cuja montagem se tem em vista, produzirá lisos, finos e médios,'
simplep, terCÍoso ou fantazia, cr,e,audo chance a que se instalem ouira·s
nas proxmiidades de seu Parque Industrial.

O sucesso economic.o dessa industria, quando bem aparelhada e

convenientemente administrada, todos o conheoem, e os exemplos es

tão aí, especialmente em São Paulo, onde essas industrias fizeram COll

v,ergir para aquele estado grandes negócios, drenando assim, parte da
moeda dos Estados consumidores.

As grandes fortunas de .são Paulo, n-o fundo e ao examiná-las, pro
"em em parte da exploração dessa industria.

Porque ·em nosso mei,o não alcançaria sucesso essa industria,
quando boa parte da produçãó estaria colocada no próprio PARQUE
da Companhia?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
..... e OficiDU a rua }aIIt

PiMI .. 5

Dlntor� RUBENS A. RAMOS
�o • DIr.-Genate

SIDNEI NOCETI
Dlret&l' de Keda�Ie:

;t.. I)AM.ASCENO DA SILV.&
Chefe de Papnaçio:

1i'1IANCIBCO LAMA.lQUlI
Cllefe de l.preAio:

�flAQrw CABRAl· DA SILVA
Raoresentante:
A. S. LARA

li1\\A 8Nlador Dantas, 48 - ...
andllr

T�l· liiJ-5924 - Rio de JaBelrc
RAUL GASAMAYOR

RlS" }Felipe de OlIveira. Z1 -
,

8� andar
.

t'..L Z-'8711 - São Pa'Rllll

ASSINATURAS
Na Capital

be Cr$
r&e:n..trll -{;rtl
l'zbsatr. Cr$
Ilfi� ..........•. Cri
lMilieore aYnlso .. Cra

No Interior
......... r' CJ1J

h!!laG!1itrill .,
- •• ." Cr-t

C11
�iuelo anIs_ ..CriI

138.....
41....
Zi,H
'.-.,
Uio

0Jt Glrigbuds. meflBae !Ilw..
jj)Ublicado8, não '�$I:'f;e

devahidoe.

1.: 'A Iôlireçio não SI!! !,,;w.:li' ...�.-

ubilb:a pelos c_o�e�it4)e
i Ii1lIldtid.()!l 1\08 artlcoa
r asmmatlos
�------------

Ordenado
CR$ 2.500,000 mensses

Pessôss� podem obter ce

!1Iaeação pant trabalhar oosh. Capital
w nas seguintes ci�:

Itajaí - Joimille - Porto lJ'nião
- Lajes -' Laguua e Blnmenan.
O serviço inclue pequenas 'l'iageos

em \orno das cidades citadas.

Cartas do próprio punho, si 1)09-

.
l!Rvel acompanhando fotografia, para
� Postal 11°. 5 - Florianópolis.
,-.. ."........ ..

-�,
I
J

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualq-u-er irre

gularidade na entr�B
da seus iornaee,

Aviso"a1islSfidaDtes
Estudante!! em féMas qoo dese

ljem viajar oonbooendo todo o Es
aMo podemo obter 08 fundos ue

eessários exooutando fooU tarefa
� bem executada �bes �rcio
Bru'á ainda alguJm sakJo em di
Dbeiro.

lnfor.IOOQÕeS à roa Vi900lllde d€
euro Preto n. :i3 das 9 lts 12 e dae
tt4 ás 17.
..... . ..

Se rico. q� fioar
.. modo focil e legal
Faz_i hoje uma inllcl'ição
me CredUo J4utu.o Predial

_____·"""...__....._,..""z........._......_

J
............................

CO:MERC.IAN'IE: Di um li
ll'O à Bihliotec:a 90 Cenno Ae:a
dêmiro XI di!! h"ereiro. Cml
tribuir.á.s, M8im. ptI'.t'1i a �

.

eãn coltural doas eatwinMM3
de amanhli I

("� pr6-tlwo" Im
C. A. Xl de !"t'r!1t.ei-�).

de

IlIorario das e.pre
sas rodoviartHs

SEGUNiDA-FEIRA
Expresso São oistõvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Hajal - Itajaí - 15

00-1ra�xpresso Brusquense - Brusque -

.

'

Expresso BrueqlllE!nBe - Nova �

I- 16,30 horas.
Auto-Viação CMaI'.lnen.se - J-�>wile

- 6 horas. I
Auto-Viação CataFinense - CurPtlfua I

- 5 horas. 1Rodovi.árm Sub-BrasiJ - PÔ'I'to Alegpe i
- 3 horas.
Rapido St1l-BmsileM'o - Jotnvl1e -

ás I) e 14 haras.
TElRÇA-FEtRA

AuV...Viaçâo Cataefnense - pôrt. Ale
gre -- 6 horas.

Au'..o-Viaçã'o Cllftarmen-se - Curit!ba
- 5 horas
Auto-Viação Catadnense

- 6 horas.
Auto-Viaçâe CataTinenst

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Empr(;sa GlÓlia - Laguna - 7%

e 6% horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Haja! - Itaja! - 15 ho

ras.

Rápido Sul Brastlerro - JOlnvUe - às
5 e 14 horas.

QUAlRTA-FERA
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Ca-tarinen-se

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense Laguna
_;_'630 h�.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas.
Expresso São Crls-tovão - Laguna

7' horas,
Expresso Brusquense - Brusque

16 beras.
Auto-Viação Ita'jal - Itajaf - 15 ho-

um

para

novo ingrediente
fazer' belos!

DO FAMOSO ÓLEO

• Mais econômico que a

manteiga!. Torna a mas

sa mais fácil de bater I
• Livre de umidade. Por
isso o bôlo conserva-se

fresco por mais tempo.

AQUI está' o novo Com
posto "ADONA",tãofino
e cremoso que a senhora
oadorará.Idealpara fazer
bolos, "A DONA" é, tam
bém, recomendado para
frituras leves e apetito
sas. Procure conhecer,

� I
hoje mesmovêste.novo e

puríssimo produto Swift.

FABRICANTES

Swift
PATROA»

------------ Cio. Swift do Brasil S. A. ------�-----

Agentes

IRMÃOS GlAVAM
Rua João Pinto, 6 - Florianópolis

,

-,

Peça pelo telefone 71-9 Ilil;,

RÁDi'�;;S tÃ�V-U71.�� 1-
RÊDE II PilHA II ACUM. j
,,0([ I J)��,!J 2}Z· 9'/./',,, y,; «»: ,," -s»: ,,,. ,�,G

I DESDIi $'550.00 : �ECA ICATÁLOGO GRATIS

S. Paulo \. C. Postar, 4063
Rua Sta. Efigenia, 611

CabéTõs 'BranêôSf
.�. e

_ --t" -

I Pouha-e-seu-dínretre-a-ren..

LE1'-1H n.,
I der )�ros, co�prau{ío ações d�

, .1� n. CQleg10 Barríga-Verde•

��-�- .._----_"'==---

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

Proprietario
OSWALDO DUARTE

QUElX.AS ii.; RECLAMAÇOEl-J;
PREZADO LE;ITOR: Se o que �

Wt1!r"0!ll1 é, realmente, "ma prOTid�lIlcl.
pu endireiur o que elltiver erradt' n

p ..r� que all;uma fAlts elo, ce replts: a

MAO o ".clndalo· quo • lua reclamAçle
ll!I cuela poderlí -rir a eauar. 0IU&JIId.,

üe-a á SlScçAO Jl.J!;CI.AMA(;OO.
ele O ESTADO, que o ;aaa Gerá 1enda
_ dema1'& ao conhecimento de ,aUl
04e dir-alto, reeebem.do 'f... uma l..-for_-

0;40 do ret"ltHo, e,;,oon. ...,. IIJcmls ....

"". • leJar.l ptshli� ....... • .""...

IIII� __ & jIftI'f'idê.bIia �

J{)invl1e

Sinal de velhice

PASTA DENTAL

_........��._.,.;:�._�_��_:�.. ����__�_� R�BINS_O�_. _

'----Moedas do Brasil .

..

Troca-se ou vende-lIe bem 6tima co1cwção de moeda. de prata
niqueI. bronze e cobre, do Império e República. CartolJ por obléquio
paul esta jornal, para Nurni@mático,

A [.oção Brllhapte foz vol.
tar a c&r natural primitivQ
(castC!nha; 10W'O, doirado ou

negro) em POUSG tampe. Não
é tint.ura. Não mancha e não
auja. 0 !leU u.o é limpo.
facU e agradável. _.

A Loção Brilhan'te exti�gll.
as caspae. o prurido, a' .abo ..-

rhéa e tàdaa cu afecçõe. pa
r<Uitúrill5 40 cabelo, Qúim �

cerno combate o caindo, ro

vitálizando as I'aize. capj!a
reli. Fui aprovado pelo lJePar
ta.mento ljacional de Saúde
Público.

r VESTlR·SE COM CONfORTe

c
CANSADA

.

e sem ViÇO

SEGUNDA·FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Pltnair - 9,50 horas - Norte.
Real S. A_ - ás 16 horas - l'krt;-e,

R_.
. JIl'..!II l&ft� II'!. I Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

lIW'lí .....Mw.� ....

I
Real S. A. - 1l,3Q horas - Sul.

tP-.IIIlLUTTI Panalr - 9.00 horas - Norte.
"t;Níi((j TERÇA-FEIRA

A D V Q.G AD Q Varig - 12,30 horas - SuL
-

'Pana.!r - 13,07 horas - St!1.
Crime • cWal '

Cruzeiro do Sul 12,00 hoPas

ConKi�o d. Sociadadflll Norte,
QUARTA-FEimA

'

NA'l'l.lRA.!ilZAÇÕES Cruz€iro do Sul 11,00 horas
TítulOll DoGIaJatól'ioe Norte,

Real S. A. - ás 18 horas - Nort{l.
Escrit. - p� IS de Nov. 23. Varig _ 12,30 horas - Sul.

l0. CJBdcr, '., R.eaJ S. A. - 11.30 horas - !illl.

I
QUINTA-F'EIRARnid. - Ruo T"uoadentee

n.. PanaiF .,.... 12,17 hor&s -. Sul.
rola: -- 1468 Panair - 9,50 horas - Norte.

Varig - 11,40 horas - Norte.
,_....--....----.....--"""--- CruZeiro do' Sul - 15,30 horas - SuL

Cruzeiro do Sul - Norte - 13,:>5 horas.
&BlXTA-F'EIRA

Varig. - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ã-s 16 horas - Norte.
Rea·l S_ A. - 7,3Q mrae - Sul. SI CONSEqUrRES SENHORITA!CrU?Jetro d� Sul - 7.21; JJ..s. - :r..'wi:e. Que um t€1U. aIDlgQ 00 OOnh-S-1 .' Q.
Panatr - 13,� hurnwl - SUl.' cido analfabeto frequente 11m CU["- A ultJma creação em refrt-.
Cruzeiro doS�t€ - 13,5.5

horM'1
so noturno para aprendecr a l�r e! §jerante é fi GUB'raná K,NOT'

V'!lI'lg - 12,at � - &do a esc.revoc, prestaTás um grand� I EM GARRAFAS GRANDESP3l:la.ir - �� ilm'af! .- Norte. serviço á tua Pátria. Catedral Me. '. ,�oe

I tropDlitatna ou G"llipO Escolar São I Prefermdo-o esta
p-ar - llS,$.7 ooms - Sid.

é
•

I acompanhando a moda.lJr'u:zeIIro do Guà - 11.00 b& - BW. Jos'. I

JoinvHe

Tubarão

E ELECiANCIA 1
PROCURE A

alfaiataria eUo
Rua Felippe Scbmidt 48

As pérfida� ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man
chas. cravos e es-

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

vens sobre a sua felicidade. con
fi� nas virtudes dú Crem" Rugol.
RugaI corrige rapidamente as cau

sas do enveihecimento prematura.
da cutis_ Este famoso creme em

belezador. usado todas as noites'
em suaves' massagens no rosto,

_. pescoço,' e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fdrtalece os tecidos, dá vi

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

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo.
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CuPitlba

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas,
Rodovlárkl Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.

Nova Trento

Q1.ITNTA-FEIRA
A1XO-'Viação Catartnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Cataorlnense

- 5 hores,
Auto-Vl!l<Çâe Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação catarin�nse
- 6 not-as,
Auto-V1açãD Catarln·ense - Laguna

- 6,30 horas.
Exj)'r€OOo Silo Cristovão - Laguna -

7 horas.
Empr(;sa illórll\ - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Br1H>quense -- Brusque -

16 hor_
Auto-Viaç(Io HaJa! - Itaja!. - 16 ho

ras,

Rá'Plôo Sul IlrllBilOO'O - JQlnvtie - às
� e 14 boras.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapeeó - ás

Curittba

Jotnvlle

Tubarão

- 6 horas.
SEXTA-FEIRA

'1 Rodbvt.ár1a Sn1' Br-astl - Põrto Alegre
- 3 001"as.
Auto·V)açã{) Oatarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação CataTlnenae - J'ÚlnvUe

- S horas.

Auto-Vlação ea.tarmen� - La.Irtma
- 6,30 boeas,
Ex-presso·São Orl� - )'_,a@>una -

7 horas.
Auto-V1açêo ltaja! - Fta,1m - t5 h0-

ras.

Exlptl"e6SO BI'USQueIJ.Se - BrusQue
w horas.

RáplJdo Sul BraBÜei'l'O -

- Ju.tIwüe
às 5 e 14 horas.

.

SÁBADO
cataorlnefill9 - Curttiba

CiM'itiba.

AullO-VIeção
- 5 ooras..
Rápido Sui Brasl1e!!ro

às 5 e J'9 horas.
- 6 horas_

Jo1mrUe

- 7 horas,
Auto-Via.:;ão Catarmense

- 6 horas.
Expresso São Orlstovâo - Laguna

7 horas.
Expresso B!'usquense - Brusque

14 horas.
Auto-Vlaç1lo ltajal - JJlaja! - 13 h0-

ras.

Exp!'eSSO� - Nova Trento
- 9.31) hoIGl!S-

E..'XpI'e\SOO Glória - Laguna - 6 112
e 7 112 h_

V-
.. , Hofa

I laça0 aerea 'rio

CREME

RUG,OL
Ah,im & Freitat ttdo_-C.P.1379·S. Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
..

com BRAÇO SONORO "COBRA" RADIONICO e

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

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

Troca 12 discos de de:l
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

37f segundos cada um.

O Braço Sonoro "C0-
bra" pode 'se deixar
eair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

-, .J
-----------------_ ......_-----_.

Distribuidor Exclusivo Z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34. - Caixa Postal 173.

Florionopólis. � Santa Catarina

�Ne'[vos-� üeblll
I tados

O

Provocam
iJl Heurasthenia
,���El����J;:'
:l�f�' '" NAO DEIXE QUE o EX-

rlft''''-'''r-:21;V't\ �i���IT�E OT���A���
f GANISMO, PORQUE O

I' CANSAÇC PHYSICO
E INTElLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN. '

,

TE, A' NEURASTHENIA,
\

'-

"

'.", .,,< , /."0-, �,,"':'.• '= ,,:
...

res primeiros symptomas da
meurasthenia são geralmente a'
linsomnia, pesadelos, irritabili-'

f dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer

t
destas

ma,nifestações previna
<se contra as suas consequen-
cías. Trate-se immediatarnen

r Ite, com um remedia de' effeito
; IPositivo e

-

immediato. Não

I \tamê drogas perigosas. Vigonal
flé o remedio indicado para
; .qualquer caso de neurasthenia.
! Vigonal revigora, o organismo,
-restituíndc ao fraco as forças
Ilperdidas e a energia da juven

Iltude ás .peasôas exhauridas.

Relojoaria Proqresso
de JUGEND & FI LHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por' çaj ta .ou; telegrama -e- ""<tgue
sómente quando receber.

'Vig'onà11
( -

íFORTIFICA E DÁ SAÚDE
"aboJ�lW�J.YJ!!.\JI.. FREITAS - S. Paulo

N. 12 c-s 180,00
Marca novori. com 4 rubill.
Moatrador cor de rOlla. \

Caixa de n'quel
N. 12·A Cr$ 200.00

O mesmo com o mGBtrador
branco e um ponteire central Caixa de niquei
No.�oll relógio••ão acompanhado. dos respectiva. certificado.

d� garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS

. JUCEND & FILHO
..curitib.... Praça Tiradente•• 260·· Paraná

N. 13 o-s 180.00
SUISSO

Ma,üado com 4 rubi••
mo.t 'adoTe. de diverllos
cores. Marcel .m,ila

Nego-cio de
/'

VENDE SE
1 Elevador Wayne para 3,500 K.

2 Talhas Patentes para 3000 K.
1 Aparelho «CHAMPION» para limpar velas.

1 Maquina de lavar automoveis. Varias prateleiras
e outros imoveis. Tratar na cGarage Delambert"

. -

OCaSlaO

Wm � � � -------- __

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

Inscreve-te As� M d
·

1Benetíeíente :� Funeíonâ- 'a erros em gera
rios Públicos Estaduaís e Mu- Firma especializada, com ótima freguesia, aceita representação
nleípaís de Santa Catarina. a base de comissão para o Estado de São Paulo, especialmente para

Três cruzeiros mensaes _ pinha cedro, cabriuva, peroba. eto, Fornece tambem maquinario em
. ., , ,geral,' especIalmente Locomove is de todas as capacidades, motores a

dez centavos dlarios e.estarás oleo .Diesel para industria, e gasolina para qualquer mister, Ferr-o
preparando um peealío para para construção, chapas de aço etc,

"

tua familia. , I Caixa Postal, 5,062 _ Endereço Telegrafico "ALIME" - São Paulo

OLEOS VE'GETAIS
Extração continua com dissolventes e com EJQJDeller.

Refinação de Oleos Cameatíveis.
MAQUINAS KAPPUHN S. A. ,- Buenos Aires

,

"SINCO" - Rua JQ.é Bonifacio , 250 _ Te], 3-7556 - S. Paulo - C Postal, 4513

Cr.
Cr$

OOMPANHIA, -AtlANÇA DA BAIA
,._da .. 117e - �: lAIA
mmunnol • fIlIUJIPOBU;

CifrlU do Balance d. 19441

•

80.900.60-6,30
S.978-'.4el ;755.97

67.053.245,30
142.176..603,80

CAPITAL E RESERVAS
ResponlabiJidariel
Recete
Ativo' •

Sinistrol pagos Dali último. I\) !l00.

ReIPon\1sbilidede. «

9'8.687.816,30
16. 736:40 t!3l6 ..20

Diretores:
Dr. Patnphile d'Utra Frelre de Carvalho, Dr. FraOClllCO
de Sá. Anisio Ma••orra, Dr. Joaquim Barreto de Ars1ljo
e José Abreu.

'

I

FERRAMENTAS
Estoque permanente de :

BITS _ BROCAS'- SERRAS _ TRAFILAS VIDlAS _ LIMAS _

MACHOS - COSSINETES ALARGADORES
"

Fabricação apericaJla
JOÃO KELLER, importador

Estabelecimento Suiço Brasileiro

SÃO PAULO" Av, São João, 1.276

Caixa Postal 3,283 _ End, 'I'elegr. JOKE

e.,_..aso
.-;4TENDE DIA E NOITE ,

Rua Felipe Schmidt 60
Entrada Rua Tenente Silveira - Telefone 1577

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre

_

FLORIANóPOLIS, � Xe.i7ecó� -' Joaçába'- Lajes e Bom Retiro e
Vie-e-Versa,'

.

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras ls 6 horas-da
manhã.

'

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
I:NFORMAÇõES NA: AGltNCIA GLORIA.

PlIQtla 15 de novembro, 24 _ FloriQnópolis _ Fone 1.43'f.
'

TI LOGR
Correspondencla
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e. Eficiente

RUA "LV_RO DE CAR'VALHO. 65

I Dr. lindolFo A. G.
Pereira

�lQdvogado e ContahiUsta
Con.tituição de lIociedade••
Plano. contnbei. .- Organiza
gõe. - PoreCtlre. e .ervigOll

corre1ato••
R\M1 Gol. Bittenoourt nO. 122

Florian6poli.
Da. 17 hora.' em diante.

SONOTONE
Aparelhes para Surdez

TESTE AUDIOMETR1CO e DE
MON i)TRAQÕES do. Apnrelholl fei
to. a domicilio ou à rua General
Bitencourt. 67, Pe..aoB do interior
do Estodo queiram 8IIcreViSr para
o endereço oeírnu

Parabens!
Muitas felieidades pe.lo nascímen

to de 8e'\'l filhinho!

Mas, não esqaeea, que o melbor
p;reseJl-te para o seu ''PIHPOLHO''
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO' PREDIAL.

1'--Trate das vias
respiratorias

A. BJ'onquite. (Almatica., ICronicas ou Aguda.) e as

.uas manife.ta�õe. (Tos.e....

IRouquidão, Catarro.. etc•.• ), -

alsim corno OI GRIfE:;, .ão
molelltiOll que atacom,o apa
relho re.piratorio e devem
.er tratadas com um medi
comento energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elemento. antill.e
tico•• peitorais, torrícoa, recal
Bificante. e modificadore. do

OTgxlni.mo é o remedio
. indicado.

ES BOM BRASILEIRO'?
Então coopera Da campanha de

ruLfa-betização de adultos, fazendo
que os teus conbeoídos que não sa
bem ler nem escrever, freqlrentem
os cursos notarmos de aifab-etiza
ção : Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Arohicla.

Procure hoje o seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farrnacias

e drogarias.

••• o ••••• o"
'
•••••••••••••••••• ,. o-

Funeíoaáríos Públicos Esta·
duai� e lIunincipais,· do malis
graduado ao mals modesto ser

vidor público; inscrevei-vos IUB

As.sbciação Benefíeente e esta
reis preparando um pecnlío pa
ra vossa familia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REAUZA.SE HOJE, NO' 'COLÉGIO CAlARiNÉNSÉ� À "FESTA DA SAUDADE",. Q UE �UNIIU OS EX·ALUNOS DAQUELE
ACREDITADO ESTABELE.CIMENTO DE ENSiNÓ� ÀS 11 ,HORAS SEIU RESADA MISSA POR ALMA DOS EX·ALUNOS FA

'LECIDOS; AO MEIO DIA, FES1JVA .cnu RRASCADA; ÀS 13 HORAS; FUNDAÇÃO DA' SOCIEDADE 1)OS EX.ALUNOS

Depotudo Aloisio
d� Castre'

FIorliu,ópÔl••,. 22 de Fevereiro de 1948

Secretaria da Segurança
Retribuindo a visita do Exmo. Sr. Secretário de Se.guranca Pu

blica' dr. Othon da Gama Lobo el'Éça, esteve no gabinete elo "ilustre
titt:tlar,' o Exmo. Sr. Comt. Almirante Antão Barata, que se demorou
naquela Secretária em cordial e prolongada palestra.

Uma Ieste de cemrererntzecêe
, �

e amlzede
Farto noliciári� na semana veio acompanhando os preparativos

dos ex-ginasianos para hoje o seu segundo "Churrasco' ela Saudade",
festa anual em que eles 'se reunem na chácara do Colégio Catarmense.
para recordar os bons tempos idos e vividos num convívio são, sem

ódios nem preconceitos.
.

O programa é simples: ás 11 horas missa em intenção ás almas
do ex-alunos falecidos; ás 12 horas, o "rancho da saudade", ás 13 ho
ras, instalação da Associação dos ex-Alunos, grêmio com finalidade
apenas. sócio-culturais, 'B das 14 .horas em diante, jogos e diversões.

A presumir .pelo primeiro "Churrasco da Saudade", que cons
tituiu um notável acontecimento social, o de hoje será uma festa de
grande brilho e animação.

o PRECO 00 FOSfORO
PORTARIA N° 16 DE 21 DE FEVEREIRO DE 1948

O PRESIDENTE DA COMISS.<iO ESTADUAL BE PREÇOS DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, e

considerando os preços de venda do fósforo, nos produtores e
nos atacadistas,

considerando o que ficou resolvido em sessão de 20 de fevereiro
de 1948.

RESOLVE:
ArL 10 - ·Nã poderá exeder de trinta ventavas (,Cr$ 0,30) o

prêço ·de varejo da caixinha de fósforos comuns, em todo o terr itõ
:rio do Estado.

Art. 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica
ção, ficando revogadas as disposições. em contrário.

Plorianópolis, 21 de fevereir-o de 1948.. .

Leoberto Leal, - Presidente

Homenagem ao pialor Eduardo Dias,
Conforme estava anunciada realizou-se no dia 19 do corrente

na séde do Instituto Histór-ico e Geogratico, a conferencia em homeM�
gem ao transcurso do 76° aniversár-io de nascimento do inesquecivel
pintor catarinense EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA, falecido nesta
Capital a 27 de. Outubro de- 1945. -

.

Com a presença de Autoridades e reduzido número de assisten
tes, .porque ,�m nossa terra poucos apreciam solenidades como a que
9 nosso Instltuto promoveu, ,Q Exmo. Sr. Des'embargador Henrique da
Silva' Fontes abriu a sessão convidando alguns' el,ementos ·destacados
para tomarem assento na mesa" entre eles, o Sr. Artur Beck por ter
sido um dos mais intímos amígos do homenageado.

'
-

Diz o venerando Presidente do Instituto dos motivos da sess�io
e concede a palavra ao Conferencista, o nosso taentoso conterràneo
FarmaceuLico Ildefonso Juvenal. '

.

.

O il,�l�tre, c�mferenc�sta, �éscreveu a vi�a. daquel� que foi cogno·
mmado O MagICO d@ Pmcel ,enaltecendo-lhe as· vlrutdes de um
caracter ili�ado, sempTe pronto a sofrer as vivicitudes que a vida de
artIsta lhe, Impunha, sem se abaIXar para colher 'Os favores que porl
ventura s·elhe apresen taram. .

Lembrou f,átos da vida dó inditoso pinto'r, incluindo os dias de
mlserra e dô!:' por que passou, logo após o falecimento de seu filho.
'pinhor como .ele, e em quem depositava sua fé para c'ontinuação d,í
n?l11'e ligad? a subli.me arte, olfra. qtle o destino,. s·empre implacável,
não permltrra, quasI querendo ev1tar que o sofrrmento e a miséria
fossem .p·erpetuados naquela família humilde e honrada.

Todos .as que gozaram ü privilégio de ouvir a conferência pronuu
ciad� bom tanto acerto, com tão perfeita discrição de fátos, com tanta
l'e:alIdade, se se?-tlr!lm empolgados e Irecordaram então .os dias idos,
quando FloI'lano.Qohs cultura de uma maneira mais condgna fi se111-
pr·e com satlsfaçao os nossos artIstas. O Conf'erencista cometeu uma
realidade, que nos dói mencionar, mas que por ser justíssima () fa-

.
remos. É que, hOj,e 'em dia, tem mais valôr 'o pé de um futebolista ou
o pun�o de. um box.eador, do que qualqu·er arte, por mais sublime queela seja. Tnste realIdade.. .

.

,

.

Ao terminar a co�erência uma expontanea e prolongada salva
de palmas .colheu �s ultrI?à� palav�as do culto cnferencista, que após
,() encerramen�o, fOI murtlsslmü felIc1tado.

Ant�s de terminar a sessão.o Exmo. Sr. Presidente do Instituto
faz alus�o a u� soneto do· beletnsta, Dr. Antenor Morais, também um
dos mUItos amIgos de Eduardo Dias, escrito especialmente para. co
memorar -o tran�curso da data e que:. um jovem presente leu, S8m!0
-apla':!dldo. É entao notada a pr'esença do Poéta gaucho e .a Exmo. :31'.
P!esldent� concede-lhe a palavra. Relutando embóra, com a declara
ça�, de nao saber falar, o nosso apr'eciado poéta se achega à· mesa e
na�l�, com a palav,ra :fluente de seu. 9"rande '8 saber, UIn dos mu.ilos
replsodos do I_lotável pmtor. Uma VIbrante salva de palmas se OUH,quando o poeta r�torna .

ao seu lugar 'entre os assistentes.
Log? em segUlda o Ilustre Presidente agrade-ce a pl'esenç;a de to-dos e da por terminada a solenidade. .'

O "O Estado" que esteve presente· sente-se ·satisf.eito e se congratula, com o Instituto Histórico e com o Conferencista pela :justahomenagem ao artIsta conterrâneo.
'

. ,

Se exultamos nas comemorações dos feitos militares do passado que"
Honra o nosso Estado com sua nos legaram páginas maravilhosas de nossa historia mais exultamos e

visita, o dr. Aloisio de Castro, de- mais ínvaídecídos nos sentimos da condição d-e brasileiros quando co-'

memoramos os feitos do presente!
putado federal pela Bahia. E 'eis o dia de ontem, a nos recorríar o feito de nossa Fôrça Expe- .

O ilustre parlamentar pessedista, dícionária na Segunda Grande Guerra, vencendo e tomando a f'ortale
na Comissão d.e Finanças' da Ca- za inimiga que estava localizada em Monte CastelIo.

mara 'na qual foi .um dos relatores CO'I? o, mais justificativOo. orgulho, vimos transcorr-er 'ontem'
,

o 30 anrversarro da conquista de Monte Castello. DepOIS de um ataque.'
do orçamento para o corrente ano, dantesco, lá nos apeninos, na longiquar Itália, debaixo, de verdadeira
apoiou decisivamente diversas onuva de balas e de intenso fr io, sobre neve e lama, os. bravos i:ioldaaos"
emendas que interessavam ao nos- "da FEB souberam, com sacrif'icio, impor as forças nazi-fascistas, em

so Estado. A sua visita assim é re- condições de �combate muitas veces .superrior, uma estro�1(j.osa vitória ...

. .

. ". E ao anoitecer de 21 de FevereIrO' de 1.945, Monte Castelo deIXOU
cehida amda com mais vivas sim- de ser o baluarte das forças Inimigas para se converter em pedestal,
patias. dos bravos que sobreviveram ,e tumulo dos heroís que tombaram!
Entre' nós,. o preclaro represen- Quatro vezes atacado pela F. E. B., durante treís longos meses, em

tante baiano estudará aspectos eco- pleno inverno, sobre chuvas torrenciais, tornara-se di:ricil e persistentes«

,.

d nosso desenvolvimento como obstaculo ao avanço de nossoss soldados.. que tinham a missão>
nonucos e

de conquista-lo a custo de qualquerr Illle:Ç:P, e conquistaram-no, com e3-'
.industrial e agrícola, nos vales de toícismo e galhardia, as 17,20 horas daquele mesmo dia.

.colonização. É que a mesma firhra, o 'mesmo valór- combativo, a mesma bravura, ..
Recebido oficialmente, o ilustre do Soldado do Passado, persistia nos bravos da F. E. B., quando ata-

. . . , - . cavam ... e 432 heróis tombaram neste dia de glórias!visitante seguir-a amanha para o m-
A Pátria agradecida r-ende hoje: justa' homenagem aos seus herórs.,

terior, em companhia do deputado lembrando os seus f'eitos gloriosos, para, atestar ao Mundo, que estare-
Orlando Brasil.

. I mos sempre vig+lantes �a .manlltenyão de no.ss� Soheraní a, com� gua'r-
das avançadas do riquissimo PatnmCll1rQ' Hlstorreo que os nOSbOS an-'

I
l.epassado nos legaram!!! .

A. integridade ele nossa Pátrta e os destinos gloriosos a Ela re8er-'

vado, serão colírnados. custe' o que custar, porque somos os seguidor-es
da invicta Bandeira Verde e Amarela, da Bandeira que V.aI aos combates
e retorna coberta Bom os louros de' víf.ór'Ias incontestaveis!!!

Bravos e heróicos Solda·dos de Monte Oastelo I

Se pór acaso um dia sen l irrnos traquejar o animo para os' alevan
tados ideais quo nos nort ci am lia caminho do dever, como hrasí.lerros,
quando o desanimo t ení.ar se apoderar de nossas mentes combalidas,.a
lua Iemhrauça. a Iemhrança de teus feitos, será o ha Isamo oioat.rizante

para nossas f.rririas, leni l.ivos prra as nossas dores, e o t_eu exemplo se-

rá o faról a nos i lurniuar no caminho de nossas COI1VICçOes crvicas, pa-·
ra a grandeza sempre crescente de um Brasil livre e soberano,' para aI':

inviolahí lidade de uma Pátria livre!
Em tua memoria, heróis de Monte Castelo, e nossa mais smcera

homenagem e a nossa mais empo ligante exortação cívica!

Salve, vencedores de Monte Castelo!
Salve gloriosa Bandeira do Brasil

í l!De.zeseje di-as
debaixo d'agua
Paris, 21 (U. P.) - Depois de

ficar submerso contínuamente du
rante dezeseis dias, um suhmarmc
framcês 'que pertencera á Alema

nha, chegou a Lorient, \ vindo de

Toulon, ao: que anunciou ontem a

marinha francesa.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
, Clinica Odontolozia

NOTURNA
.'

Das 18 ás 22 horas, com hora
marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Roo Arcípt-este Paiva 17

Café Otto traduz qualidade!
Peço-o ao seu fornecedor.
..,..,._��...,.,....
O melhor pre.ente para seu fi
lho, é uma caderneta do CRE'I9I
TO MUTUe· PREDIAL,

FalÍlilia CiaWPO
Uno 41{ves
Segunda-feira, dia 23, completa

15 anos de casado, o casal Ca)llpoli
no Alves-d. Antônia do Lago Alves,
que, juntamente 'com seus filhos
Manoel Bernardo, Nazareno, Maria
Celeste, Nelson Murilo, Pedro Luiz,
Pau'lo. Gil, Campolino José e Antô
nio Carlos, comemorará a data com

uma festa intima.
'

Cumprimentando-o pela efeméri
de, enviamos-lhe votos de constan
tes felicidades.

PaN:1 as pessoas de fino
paladar C�fé Otto é

sem par.

Se ricos quereis ficar
De modo fscil e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Pred i

)

II ONTEC STELOtt\

: i

Guilherme Tal.

\.

. André Nilo Ttutaêco,

ROTftRY C: DE fLORllNOPOUS
dade comporta mais de um parque'

Reuniu-se novamente, como de para crianças, sendo de desejar qUE?'

costume, o Rotary Clube de Flo- se leve à execução o planejado pa-

r-ianópohs, quinta-feira ultima, nos ra localizar-se na atual Praça Getu-"

salões' do Clube 12 de Agôsto, com Iro Vargas, em frente à Força Po-·

a presenta ainda dos srs, Osval Pe- liciaI. Faz menção, em seguida, do'

reira Baixo, Delegado do IAPC e; magnifico ambiente rotário
-

l';. �,al-.
Oscar Tietrick, rotariano de S.' mo de que poude gozar na r�slden-·
Francisco -do Sul. cia do comp, Orilia, há. dias, em,

Aberta a reunião pelo Presiden- que sé mostrou. Á larga, a paz e a:

te, S. Amoldo Suarez Cuneo, o Se- felicidade de que pode gozar pilll

cretário, Sr. Flávio Ferrari, faz � casal de conduta .verdadeiramente

Leitura do Expedi�nte' da semana rotária.

que passara, após o que faz-se ou- O Presidente, a seguir, diz algo,
vir do Sr. 'Moacir Benvenutti, que sobre as iniciativas atuais do Clu- ..

· �
dá sugestões e planos objetivos, sô-' be, pedindo depois ao pl�nário li-

bre a organização de um parque cença para telegrafar à Comissã9'
infantil em Florianópolis. A êsse Executiva do 2° Centenário da Coo.

respeito, a' seguir, o Sr. Ilmar Cor- Ionização Açoriana, apoiando as:.

rea, Presidente da Legião Brasilei- comemo�ações que serão levadas a1

ra de Assistência en1 S. Cantarina, efeito.

diz que essa entidade está plane- O Governador do Distrito Rotá-·

jando a construçã'o de uma praça rio 29, Sr. João E. Moritz, fala a,

de recreio completa, ç.om capacida- seguir sobre o aniversário de fun-

de para a maioria das crianças da dação do Rotary Internacional, his-·
cidade. Esse projeto' já obteve a toriando sua origem, tecendo. coo'

aprovação dos poderes competentes, meJ;ltários sôbre sua ação em todo>

dependendo apenas o inicio de sua '0. mundo e fazendo um apêlo eill�

execução um ato corriqueiro de bu- homenagem à memória de Paul1'

rocracia. Acrescl(nta, que está cal-I Barris, o fundador do Rotary, no··

culada em cêrca de 125 mil cruzei- sentido de que cada rotariano sin�

ros a despesa comp�eta de instala-: ta 'dentro de si os ideais d.e Rota-

ção do mesmo, entretanto cüm o ry, propugnando pela concretiza--.
auxilio do comércio e. de engenhei- ção e seus' qnatro grandiosos obje-
ros rotarianos, a obra poderá 01'- tívos ..

çar em apenas 80 mil cruzeiros, As- Após os oradores da reunião. e"

sim, o plano da LBA irá ao encon- a presença do cenvidado e do visi-

tI'O dü arquitetado pelo Rotary Clu- tante, o Presidente determina se"

be, completando-se um ao outro. encerre a sessão, o que se faz com

Sôbre o mesmo assunto, o Sr. A To- o descerramento da Bal'ldeira Na--'

lentino de Carvalho diz que a.ci- donal•.

situacão em GuiazMelhorou a
RIO, 21 (A. N.) - Informa-se que a si,tuação politica em Goiaz

melhorou üom a saida dos soIaados que estavam portados em fr'ente (ir..:
residencia do Prefeito Municipal. r-' .

••_ _ _ J' _ ""••J"•.....-_.._·_._· -_-__ _- • • -a-.-...,..

Q!!'!!!"

Se o boi que morreu para fornecer de-comer aos ex-alu
nos do Ginásio, na charrusiada de hoje, não era gordo e nao
til1Jha mais filet mignon que manta dé pescoço, o Padre Braum
terá que se recolher a um quartel, clamando por garantias.
Só assim fugirá ás violências sumarissimas ele um impea-�
chment, cujos votantes decidírão de acôrdo cQm os supremos
ditames do estômago vazio. E o Padre ErnesLo, de sua parte, .

também fica prevenido de que se os es,peteis ,Jorem espetós,
terá que ir ao. Piaui, buscar outro boi... Para as violências
acima, todos os ex-alurnos deverãÚ' comparecer ao ginásio ar

das de faca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


