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Rio, 27 (A. N.) - O senador Etelvino Lins -esteve hoje em confe
r,eucia com o General Dutra.

Fo:ram divulgadas Lambem aqui declarações do senador VitorinG
Freire, 'em Recife, aludindo. á confiança do presid,ente Dutra na aç.ão
do sr. Barbosa Lima.

R,ef.erindo-s,e a esses faDos declara um vlespertino que
duvida de que a reconciliação oficial de Pernambuco com o
um fato.

Normalizada a greve

o SR. MACEDO SOARES ANtJNCIOU A UNIFICAÇÃO DO PSD PAULISTA, COM A VOLTA
AOS QUADnOS PESSEDISTAS.
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Considera-se exonerado

i � M"I'jC-Q Dl_UlIO D� 8.tNTA CATAllllNA.
€I .D. G.&r�lIU! iSIIlNEI NOCETI .- 1llre!o-r Dr. R URENS

mntlU' ie 1!1M�Çi3 A. DA.W�O DA SILVA

Rio, 27 (A. N.) - Publica o jornal "Brasil" que o prefeito General
Mendes Morais, irritado cow os comentados d.a imprensa sobre a de-·
missão do dr. Luiz Capriglioni seoretar io da saude e com a Ir ieza que'
vinha encontrando nos círculos chegados ao presidente Dutra, enviara
longa carta ao Presidente da República exonerando-se em caráter
irrevogavel da Pref.eitura.

.

I Diz o mesmo jornal que o general não pediu demissão; exonerou
se, considerando-se desde logo afastado, do cargo.

I Adianta. que o presidente Dutra, diante dos termos da carta, r esol
verá aceitar o pedido de exoneração.

I
Fala ainda. o jornal "Brasl'l" que o presidente estaria oscilando

entre o CeI. Gilberto Marinho e o engenheiro Olímpio Passos para
substituto do Gal. Mendes Morais.

I,NliCIATIVA 5:&\1 PHECEDENTE
IParís, 27 (U. P.) - Um por La

voz da chancelaria francesft quali
ficou de "muito severo" o tom em

que estava .redigida a nota conj1,l11-
ta anglo-franca-norte americana,
sõbre os aconteciments na Tchecos-
lovaquia. O porta-voz fez notar Slollz, brasileiros natos entraram
.que esla hayia sid.o a j)l'imeira vez

que os três países atualvam con

junlamente para. protestar contra
aLiYidades em outro país.
Assinalou que anteriormente

constumavam apresentar protestos
-sill1ullâ.neo's. Mas que o protesto
conjul1to constituia um novo p�sso
nas relações internacionais. Sahen- únicos sócios da referida Jirma E

tou que a rapidez com que os três alegam que a entrada em vigor ele

governos. hav�am �.gido indi�ava
I
consf.i luição federal de 1946 sus,

que a.s

t.re� naço,es Cltad�s co,?sIde-1 pendeu a c'hamada legislação de
ravam mUlto grave a sItuaçao. A
declaração foi preparada em Pa- guerra.

,----------
-----..,... --- .�-,-��-

lllo XXXIV i Florianópolis � SábadJ; 28 dO fevereiro �e 1948
Rio 27 (A. N.) - O sr. Adroaldo mentos, que estão send.o negados

----
.-----..--.-.--.--, -----'--.-,---- Costa, ministro da Justiça, recebeu' pelo governo, que se mantem indi-

., b'
!li

b I
I li! do municipio de Jatai, no Estado de' ferente: Está sendo travada gran�e

Im ou mais um a uarte d'l Democr��m},la-;'lGOi{'s,'O s�gt.lÍnte telegrama: .II�taar�l1adaentre?p\)voeap'o�I-
.

,
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.
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. m11�'!:l, .1Ii "Comunico a vossa excelen�Ia: �la, .a fim ?e ser evIta.do o sacnfI�lOe j . "ltIi� � ] I
que os soldados da Força Pubhca inutil d.e 1111ll11eraS VIdas. Requeirc

Washington, 27 (U. P.) - Numa rIs durante conversações realiza-, crctárío geral elo partido nacional- atacaram truculenta e barbaramen-' de vossa excelencia enérgicas pro-declaração conjunta sôbr�.o recen- das entre o chanceler Bidault e osl socia_Iista, foi deti do em �ua resi-
te a residencia do dr. Plinio Gayer, I videncias neste sentido; outtossim,tes aconteclll:entos políticos

.
na, erryb.aJ:�adores nor-te-americano e dência, Os naoional-socialist as em-

," ..;-. .

_ i c i+ d t c 1 n
.

Checoslovaquia ,OS governos br ítà-: britânicos, depois consultaram-sel preenderam uma campanha para PI efeito de Caiaponia, Nao ha 111 requisuo e voss� exce e era uma

nico, norte-americano e francês Londres e Washington pelo telefo- \ impedir que os comuníetas tomas- ter-esse por parte do governo em nos força federal, a fim de que possa
anunciaram hoje: . I ne para obter a aprovação final. sem con ta do Ministério do Inte- assegurar garantias de 'todas as mos estabelecer, naquela comarca,"Os, �oy.el'l1os ,�os Estados U?i.-,' O ci�ado"porta-\'oz limitou-se a di- r�o� e da policia federal'.{) que pre- providencias solicitadas para evitar a ordem, subvert.ida por elementosdos, 1< rança e uI ã-Bretanha, segui- zer que apenas podemos aguardar cipitou a crise do governo cUJO

. dolor teci da Força Pub'lica Aguardo resposram com atenção o curso dos acon-I' os aconf ecirnenlos". desenlace foi o triunfo comunista. estes graves e o OIOSO·� acon eCI-
. '. J:tecímentos que se acabam ue ve-

.

ta de vossa excelencía para ataí,
.ríf'ícar na Checoslovaquia e quel DEPURAÇkO GERAL I -d'

..

�O'· J�ra ns hr!AS�llmi -lrnS Cordiais saudações. Alberto. Pinto
lPõ�m, �m peTi�o a vigência elos! Praga, '21 (U. P._) - As novas �Ii VilC�Cla li)

.

g u U II lti li Coelho presidente da Assembléia deprrncipios ela liberdade, adotados I
aLI lOl'Jdad�s comunistas na Tche- tU '!:l li WJ < .

•

•

, Goiás".por todas as naçoes democrátioas, coslovaquia imcraram uma vasta Rio 27 (A. N.) _ Por sete votos contra seis o conselho de Ordem
"

:()!bservan;. .que por ?'leio. de uma "depuração" conlra seus opositores dos Ad\;.ogados do, Distrito Federal negou 'a inscrição, dum bacharel Ell� :esposta �'() ��spacho .ac�laa,?l.'IS�, ar-tif ioial, e deliheradamente que, a�range. desde o Parlamento SIno, diplomado pela' faculdade de direito de Nlteroy: alegando .ql�e. o o mínístro tl'a'I,S�lltlU o seguinteInstigada, o uso de certos metodos até a industr-ia, os desportes de- reaimento antigo só permite o exercrcio da advogacia a brasíleir os telegrama ao presidente da Assem-já aplicados em outras parles per- mais setores da vida nacional, in- natos e naturalisados. bléia Leaislativa daquele Estado'rnítíu a suspensão do livre exerCi-I clusivo a imprensa. O primeiro
" .

b

• ,
"

cio das instituições parlamentares e ministro Klement Gotwald arde-I T � 1
.�

d
O go:elno. federal tOI_TIou efica-

o estabelecimento da ditadura de nou a realização de vários atos co- empora arrasa or zes providencias no sentido de ser
um só partido, sob o disfarce de memoratívos do triunfo comul1iS-1 . ,'." . assegurado ao prefeito Plinio Gay-um .govõrno de união nac!onal. ta eluraI?te dois.�ia.s. �são sendo HÍlo", 27. (-�. N.) - N,esta ,CId.ade as ullH�:as ho�'a� de.ont;:l1, ca,H.: er o livre exercito de suas 'funçõesNao podem portanto deIxar de preparaaas mallJiestaçoes ex,pon-Il1!O,'VO e fortls'slm'Ü l,empolaI qü,e 'Inundou varras banIaS, lllt.elI�mpt.n . :. ,

_

..condenaI' um acontecimento cujas tâ.neas" como as verificadas duran-! do o Lrafeg·o. J\.s cllUva,s foram acompanhaqa,s de fortes tI�o:v<?es _f.' em Calapoma. Saudaçoes. Adroaldo
conscql1cncias só podem ser de- te o desenvoLvimenLo do golpe co- raios, s,elldo considerado o. fato um dos maIS funosos templo,raIs eal- �esqüita da. Costa, ministro da
;sasLrosas para o ,povo checoslovaco' muni'sta.

I
dos nesl a ciclacle ne�tes ultimas anos. Justiça".

que, mais uma vez, ,no meio do's so- :O presidente da fiepÚlblica, Edu-

d B �F I li

d �k
__

�,W dOI..
------------.---

fI:imp'llLos da Seg'unda Gue_rra, IVILlil- ar.do BellPs, não se tr;Qstr.a em pú- ['ft.C�Irn' �2eê n� !!�ii���:� 'f:� f�l1 . �tl, !ft�n!A 11n inlQ t��tn IJAHi{!;lr.�1oIal, dem�.�st.ro�� sua adcsc\Q a cau- �h�o d�sde on"::m�, fJep?�s �de ha-I [� ��di; �Uj1 i�� .. {U�U�!S(��r. '-hJl � r�C . UsUUfâ 11v 11 S I ii U i'UlltJi! ufsa dn llhlóidade .

,\el cedJdo ao� �OmUllJbta,; �obl ,Rio ')')7 (A ) _ !\.nuncia-se queO Departamento de Eslado cli- terrível pl'essilt). Um alto fUilcíon{l- Hio, 'l7 (A. N.) -- CQntim�a o cscanclalo pm torno do f'x�mp v('!ii: .

' �:' .'. ."
,

"

.

vulgou a. declaração sem nenhum

I r.
ia que s� .el�eolltra'\'a 0r:tem ao 1a- tib.ulal' da r."ucnlriUde _dr" :-[edIcma, onde os quatl'oc.entos cancllclauo3 .la o P!:iD

.e"ta dlSPOSI,v a ap�Ia.l o ,1�0-comentárIO separado dos Estados do do prImeIro mandalarlO dacla- tin'tIam pronlas q(1.estops que eau'am.
. . ,

me do sr. Alenca"tro Gmmaraes
Unidos. Frisa-se, porém, que esta 1'OU q,ue es� foi obrigado a ceder Pr'ocma-se apurar' como cons·egull'am o materIal, aeredltando-se do YDB, para a 'Presidência da Câ
{]("claração dos Três Grandes é um pam evitar derramamento de 8an- que um deles penetrou sorrateiramente na sala, onde foram.m�mlOg'['a- mara Municipal Em compensaçãofal'o

l.Hli.CO n� diPI?n:�cia do apó5-1 gne. Acrescenou que Belles

'talveZI fada,s. '0.5 pontos., .. aproveitando��e de um momento de ausel1ma do,; ',,'.'guerra e mars defll1ItIva condena- faça algo para esclarece sua atltu- fUIlclOnarws, COPIando as questoes. o P'l'B apoiaria os nome� do !:'i::lD
.ção cl[\� acões s'J,yiéLicas 11a Europa! de, seja renunciando ou fugindo A prova foi anulada sendo marcada outra par:1 sabado proximo. para a primeira e sc-gunda secreta-
Ori,enLal e Central. ,I do p�ís. ,'. iii ria. A<credita-se que haja extra

Até agora,. ta.is. protesLos foram i Tres n:embros �o Par.la;mento fo-

eesalllldades nos coleglos oficialmente qual,quer 'Combinaçãoformulados

Il1dIVldualmem.e _ peTa ram d�t.l-dOS, ao

.. 1l1L.el!S�flüarem os .

.

.,

'.

entre a UDN ,e P'SD, á respeitolng'laterra e os Estados UnIdos comulllslas sua pergmcao contra o
.

.

ir·equeT!! rl1wnle em têrrnos qunse que resta da oposit;âo. ela mesa da câmara municipal.
idênlicos. Anleriormente, a Fran- Os citados legislador,es são Vla- Rio, 27 (A. N.) - Na :reuni'ão da CCP foi apresentado' um pedido
ça não _se uniu á Grã Bretanha e dimir Krajina, general Ota Hora e para discussão em carater urg'enLe da quest.ão do. PT·eoo de laxas e
aos Eslados Unidos na eondenaç'ao Alais Cizek. Foram expedidas or� mensalidades dos colegi'Os .e demais e;stabelecimentos d,e ensmo. O p8.-
das aeões soyiétic.as na Europa denso de pri'8ão conlra três outros dido apresentou as seguinbes indicações: Primeiro - A té serem ulti-
'Sul-Oriental. deputados Vladimir Krajina, se- mados os estudos a serem prooedidos de acordo com a resoluçã,o :ldo-

taela pela CCP, neam manti.d'os os niveis elos preços adotados pplos
estabel,ecimenLos particular,es de ensino no aJ1JO de 1947 em todo tel'-
ritório nacional: . da Hepública assinou decrelo au-

Segundo - Os pagamentos já efeLuadGs pe'los responsaveis ficam torizando o National City Ban1c Of
congelados paa:a posterior ,enconLro de contas; New Yor1c a abrir uma agênciá emTerceiro - A pr.e.slente reslo,lução entrará em vigor a pa.rtir da
data de sua publicação. Parlo Alegre.

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

10.198

Contra ii venda de
um Jfedia
Rio, 27 (A. N.) - Hodol1' Ha.ns

Stoltz e seu filho George Herman

COllcedida
auSoirizacão

...

Rio, 27 (A. ;\I.) - O Presidente

em juizo na primeira vara da Fa
zenda Pública com um protesto
judicial contra a venda do prédio
da . firma' Herm Stoltz, deliberada
pela agência da defesa econõmica
do Banco do Brasil. Os dois são os

Dlssldio coletivo
Campinas, 27 (A. .) - Chegou

aqui o sr. Renato 1'aolete, pI''Ocura
dor do departamento estadual do

tl'aballho, afim d.e instaurar o dis

sídio coleLivo requerido pela sin

diealo dos fenoviários da Mogiana
H-oje será realizada a ia audiência
com o estudo das propos'Las da

conciliação de ambas as partes, Na

hipoiei'e de não haver acõrdo, C

processo será encaminhado á Jus

tiça do Trabalho, que tem poderes

Rilo, 27 (A. N.) - Segundo um jornal local o que está imped indo
uma mai'Or rapidez na normalização do trafego de Leopoldina é a
prisão de ferroviarios grevistas. Diz o mesmo jornal que a policia ra
ri<oca teem r,ealisado sucessivas prisões nesta capital, tendo sido de
tido,s sob acusação, de terem promovido agitaçõe,s nos meios gr'evisias,
numerosos membros do

extint\PCB.
Muitos deles são antigos' mili

tantes d'essa a,gremiação politic'.
Entre os detidos figura o a 'enbe da estação Olaria, daquela via

ferr·ea.

Riü, 27 (A. N.) -- Informa-se que! tão volLando também ao serviço. O,
a policia deu o prazo até o meio ministro do' Trabalho, falando a
dia de hoje para, os restantes .gre-I repDrtagem, disse que os poucoS'
vistas da Leopoldina se apresenta- grevistas que ainda permanecem
rem ao trabalho. l8JraIS!ados do tra;b�lho! não in.fluen-

Rio, 27 (A. N.) - Segundo noti- clarao. �� normahzaçao do tráfego
cia vinda de Petrópolis, a Assem- ferrovl.!arro.
bléia do Sindicato dos Ferroviários

N AI� ,da Leüpoldina, a:pesar das gúanas . aer9SaS I
tias oferecidas rpela policia, só teve
a assislência de vinte operários.não lJa

CaLete é Rio, 27 (A. N.) � ,Confirmam-se Rio, 27 (A. N.) - Ü tráfego -da
as noticias de que vão' adiantadas Lenpolciina está prati.camente nol'"
em 'Belo Horizonte e Rio de Janei- maliz,aclo cem por cento. Cresce ca-

d
1'0, as negocia,ções para uma coa li- da vez mais o número de grevislas 'Rio, 27 (A. N.) - Foi concluido,FA: pr�sA O· 5du�g·!i)·0 st[o da DDN e do PSD .em Minas, que voltam ao trabalho, já estando o ante projeto do novo código de

V l'l & V OI V � U para alargar �s bases do � govêrno a empresa �lispensando os operá- .
. .

Milt.on Campos. As negociaç�es ,es- ['ias reerutados por ocasião da gre- m�nas e entr.egue ao mlllIstro da
Rio, 27 (A. N.) - Noticia vinda Petrapolis anuneia a prisão do adyo- tão sendo entaiboladas com o PSD ve. Correram todos os trens dos .A!grwultura. Entre outras cousas c

gado 'e jornalista RbberfJo, Albuquerque Lima, pedator do jornal "P,etro- ortodoxo e o PSD independente, subúrbios do interiQr. A norma- 'trabalho r.egula as atividades napolis" 'e advogado elos ferroviarios Leopoldina. sendo passiveI que .vários depu- lização a[il?ge o Ll'6Jego de trens cionais e extrangeiras na indústriaO advogado foi posto á disposi-ção do chefe da ordem social elo rtilJ tados e próceres l11gressem na de pnssagell'os e earga. O pessoal .
_ .de Janeiro, Major AldalLo ESrl1<eralclo, Lendo sido requerida uma O['l'[;:,m GDN e o restante volte ás fileil'O<s das oficinas da Praia 1"o;'mooa da mmeraçao ele acordo com a

dA haheas corpus a seu favor. ! do P&D elo sr. Benedilo yalaclares. }Ilo da Serra, Macaé e Nilerói, es- atual cOl1sLilniç'ão.

a reconciliação é um falo para decidir a questão.

Nov� codigo
de minas

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informações utei»

8E(}:UNJ)A ..F:ElIR.A ����n*�_�� "'Sir .. , iIa' 1'5

7 t��.ssg São Oístõvão - LagUllla
O CUSTO DA ALIMENTAÇÃO EM SERGIPE

16 horas. Moça sabenc'o cortaroiete-:
Autc-V� Itadaf- � ltajal - 1;I5!lo- ftE,sUL'l'ADOS DOS E,STUDOS REALIZADOS SóBRE A SITUAÇÃO ee seus 'serviços para costu--
Expresso Brueqúense _. Brusq1ie - 'EM QUATRO l\WNIC1PIOS

ras rar nas reeidenciae,
Expr6&!!O Br\1!9Cl'Uense - Nova 'PPenlo ,O Departamento Estadual de Estatística de Sergipe voem reali- •

_ 16,30 lroPa8. zando oportunos estudos sóbre o custo da alimentação nos diversos Cartas pará Irene Mane;.·

_ ��o Catarlnense - J'o1twite Municípios do .Estado, tendo publicado, há pouco, os resultados 'obt:- Ferreira aos cuidados de 05'--
AIuto.V1açAe CatutnellSe _ Curtttba dos quanto ás oircuscrições municipais de Darcilena, Cotinguiba, ])1- mar Meira, Rua La ie«
_ 5 00.

. vina Pastôra e Cristinápolls. . ............................••

lloOO�_ Sul-Braetl - p� AIloegIre Aquele órgão, que integra o sistema do I. B. G. E., tornou como
[

.

d�'
'.

.,

..

-'D�Sal.Bra.s1leiN _ Joinvi1e _
ano base 1940,. convencionando o índice 100 para os preços de dezé:- / Prla !�l fi!)'�'llflomar�IR�ãs�s-;l4 hoees. nove gêneros de imediato consumo local, dos quais a maior ia de 1)['1- ti U pltll ii li \) 'U U'

"TIDR<»-FIDtRA meira necessidade: abóbora, açúcar, arroz, banana, banha, batata do- Vendo um na Rua Conselhei-e
Asuto-'VHIçAo Cataraen.we - POrto Ale· cê, batata .i.ngl�sa, caf� moíd�,._ca:rne de. boi, .carne sêca, farinha

.

�E' ro Msf: a,
lJI"��86.Ca;tertIli);Rse �ba man�a. f'uhá de milho, feijão, 'laranja, leite manteiga, .ovos, pau

E
.,. I b il iar i "Y: ,

-'3 .. bora,!!·
.

.

_.

e p.ilix'e. Os índices foram calculados sobre OoS preços médios anuais ser ítór ío mo. 1 iarro n. b.

. Auto·"\flaç!to Catadnen.se - JcinvlIe de cada um dos produtos mencionados, extraindo-se a rnédida do con- Alves - Rua Deodoro, 35.
- 6 bocas. junto, em face da qual se tem pronta noção das alterações ocorridas ..

. Auto.Vlaçãe Catarlrumse - TUbaa."âO de 1940 a 1946.
:A88INA� :-���sr:og· sse Crlatóvâo _ Laguna -I . No nrímeíro dos Municípios apontados - Darcilena - essa 61Li··

':I"'.;�:I,�". Nil capital " ? hoFll�.. ma média, isto é, .0 Ind ice relalivo ao oonjunto dos gÀnel'os.· repre ..

�.ii .� C-f� Ii••_ E�a Gl6nB - r..euna - '1"N sentada, em 1940, no nível 100, passou a t09, em 19H; 14.(i em b12;
�Mtt"l'� .çr� UM ,���ae'Brusque'llee _ Brusque _1172, em 1943; '225, em i9H; 253, em 1945; c 307, em 1946. Em Co-
l'lrm.$,,� ., Cr$ JIpe 16 horas, 1 tínguiha, :108, em 1941; 139. em 1942; 157, em HH3; '1911, rm 1JjVl;

f �G\> >.......... Cr$ .... 'Auto-V1aç!kJ I1:aja! - Italal - ]:;5 ho-. 242, em 19115; e 292, em 19Hi. Em Divina Pastoril, 108, cm 1941; ern

!
.e.''''"AU_ ��nl�o r.�" .. ,.� ras,

, ,,_' 194')' 160 em 194'" '>01 em '19/J'" "5" ern 19"1'í' e ')·IR '''IJ) ·i"4'[') Jc ...

:
po'",""""", n'''''' •• .J>� "'i"'c Rápido &ul BrasileiNl..,... J'Olnvue __ ."" '_', ,<J a, �, . �. c» ,_, <O. c., '.' ",... 'o:J .•. ",

No ID�di:'t 5 e 14 horas, I em Crlstíuápolis, 106, em 19ld; 128, em 1!H2; 154, rm 1943; 2.2�, em

V 'I
� �il " � 1'K.� : •

QUA!RTA-FERA iliba' 1944: 24.9, em 1945; e 307, em 1946.
, enae-se

�......... _A�l'::::'� Cawrim'!nse - Curl
I'., As variações, como se vê, são. pequenas dp Munic ípios, a_Mlil.l)-�Btr� .. '.. .. c, t;' -PU � W>=

l'
-

t t J J" I j •
·

' .

'Auto.Viaçãe Catap�nse· - Jo1nvlle o cípro. o que eva a. crer que a S.J uiaçao, quan ,o ao res 00 (O !,s"ê)( o, Uma casa a Rua Cr ispiar,

'\ItrlDMtu ... .. (,�$ u,� - 6 horas: ,bem pouc,o haserá dediferir da revelada através elos ínrJic(\s ue; 'ua.
.

�r••".Is. . .Cri �,� r AutoMagãeJ Catarinense - Laglina; tanto mais quanto os quatro Municípios l'elacionados 0se situam ,im Mira, 31.

,

_ �3�t�'BrasueiTo _ JoIn'V4le ;_ às! d�foerente �onas do Estado - parcilena, no baixo São F'rancL�c�);, D�- c

Tratra .na mesma:
")5 e f4 horas. 'I vma PasUn'a, no centro; COGmgulha, na zona htorânea; c Grli:;tma· •. '.' ••

' •••••••••.•••••••••••

Exp1'esso Sllo CPistO'Vlío - Laguna -, polis, nessa última zona, ploorém no extremo sul. U •

d rt� �:r!ifi:!lala. meBillH� Il101,, 7 horas.
Bru. U€nse' Brusq:ue..:_1 .,Apreciando OS índice,s de cada gênero, observa-soe que, nos qualro lidJIIUIU8 e escreve.

lItabUcados, nio a.rA... '''16ID� osq, -.
Municípios estudado, os preoos qu.e sofreram maior elevacão foram 'I

devel",iuoo. .' A1Jto.Viaç1ro ltajaf - ltlajai - 15 ho- ü� da farinha de m�ndi�c,a, repre.soentad?s! e!ll 1946, por 4:38 em Dal"· Compra-se uma portátiL

�. � 4i"n�� n,ão SIJ �G$lt�lIt}3;, ra-sElIl)!'tlSSO BrUsql:lense _ Nõvá Ti"ento'tCII�na;I.527, ,em QotmgUlba; 595, °em Dlvma pastqra; e 553 em CI'!:'!- Tratar nasta redação.
K _h ia pe-,OI§ oonem CM

,...-.. lÜ'- heras. I mapa 18. • ,

, ••••

,
'�.. ttl'Ailtii:1ôll no!! anllM •

'

Rodl!lriárta .Su.
1 Brasil - ,PÔl'tO Alegre I'� l.UB1in.tln .

- 3 horas.· _.,"'.,.. -"........ __""'"

_.�
.

-

---.> t�;�
..�ar�=! _:. Part�

I' R' d.d d de
>
-

A�t��o Cl!ta4'!nenose - OuriWba

I
"

. a ,.7
IAS

o
Or ena () An-oo-Vfação ca,a.mense - Jlo.1nNtl.e, I.".
. (R$ 20500,000 mensaes f-�.�� eaiarinense - 'PIEb!fl'lle I
Pessôas�� cIDteIi! _. <_A:�",=. C�ense -:oog.um1 (

locação p8r'a tl'abalbu",�. Expl'llll!3O Mo 01'btovâo - Laoguna -I.
. -"��

. 'C.bqr_ I
· ou nas sagm,lIteJJ .,__' � �SQ °SMI'ia' -' �1J'Un& - 6 1.1>2

italaí :_ MwrtDl:t - � lWfio:e ���ftse _ Bl'ltkJqlli! _

_ Lajes - � o Ilfmft.__ ,1,6 hm-9s.
..

.

O se� iDeI_�a8� 're&N:JIo� � - � - 15 Do-

.... 1Ioroo .. cidades eftIa&D.
;

� 8W� - � _ às
,.....

. 15 e 1'1 bsI!II!i.
Carias .• pn;priro� tIIl JI06l'-' � 5ui Oeste JAda - Xap96Ó - às

.aviOl�nde�n., JIftJ'tl
- lI.lroi@I'&.

"

-� � ��
o.� .... ã - r� .

� fml� - POPW Ntet§re
- 3 11OOl!iS.

!"8....."..,.--""""'_·"'·...·""·..,·tIII·"""''''''''''.....-'''''''!!· ÁYbff�o �nse
- 5 hOill!lS.

l< �� �:IDeru!e
- 6 hNas .

.Auro.� �'nSe - �
- 6,a<') l:mftls.
Exprooso Sâo Cl-tmav-nu _ La�'a ..;_

7 horas.
�Viavlio � - 1ta!Ia! - 16 b6-,

1'&1.

��-
14) �

P..êp.ido SW Brom,l.ell'O
às 5 oe 14 lID�

BMlAOO .

oata1l1nenre - Om>tt&bIl

!.,------------------.._._____

o ESTADO lIorafio das empre ..

· sas rodov Ias';

,Afuto-VloaogAD
-õ�

Rãp1do sw. BMlD1etro
às 5 e i!i9 OOl'as.
- 6 hornfl.

Jatn� _

SNRS.
ASSJNANTES

PanlfÍT - 13,07 hel"a:s - Sui.
Cru.zaJr� di) Su.l - 11,00 hs. - 151.11.

Rec'lamem imoo/atEr

"mente q� /'ne-

�ularÍichlda � e-l1Í're�
de .8eU$ f()Z.l�. I
li1iõiúilitiâõtes

· . .. ".... .:...... � ...

S. l'icoe <1___ fi�r
.De modo � 8 legOi
FaZGi hoje Uft'Ml..inacritI&o
Nb C� M"U"tRIiII:J PMMfml

r Dr..�- G.
GM.1Eril

ADVOGADO
cm. e..m..1

Co�dD�
�::>-s
Titab�

�l't, -� lS.da No... 33.
)Q.CIiI!Idmf" li

Rufei. - �.' T'ua4ltntN 4-::;. •
. <��. 1468 �..... .........

,_ e e a _ ••••• " ..

CO:ME��.&.t M. mn li
TrO à ,:W� tm� �o
4aIDoo XI a ��-o. Qm....
tr.ib�� pt:lH "a�
çiO�. d,o'!ll��N
de �i1J

'

("Cilm;o,;m1!� lfl}'f,-liVIT....
'; (;. 4. lU \1.8 ;<��v«w.w.""i)).

deNegocio
VENDE-SE

. -

OCaSlaO
1 Elevador Weyne 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 'Garage Delembert"

t=o..-Yl
A firma J. Martins f!J> Silva, à tua João Pinto, 16

I- 1.° And., I:ecebe'u os.afamados Radias TO-DAY, de
fama mun.dial, que se acham espóstos à venda sob

modicàs condições: à vista e a longo praso.
,

6&# .iawak:aA....&14W ;a

Relojoaria Progressô
de JUGEND & FILHO

CO�/lPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça !leu peàído por carta ou teiegrama e "'<:�ue
sómeilte quando receber.

N, 12 Cr$ 180.00 '

Marca :novorill com 4 ;::ubis, f
'Me�trQdor cor de 1'0'-1(1. i

Caixa de ni.quel

IN. l2·A Cr$ 200,00
'0 mesmo com o mGstr"dor
branco e um ponteira central Caixa da niqueI
Nonos l'sl6qioIJ lIIão 'acompal!1hodoll doa respectivos certificado li

, d$ gareatia.
PECAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRA'!'IS

-

JO"CEftID & FILHO
.

Curitibc·· Praça Tirodentelr, a6e·· Pal'âná

N, 13 01,$ 180,00
SUlSSO

Mcmtedo cem 4 rubi.,
rnoltlacloTe; de diversas
cores. l\I1afC;:l Mila

Estao acordo nos os
Rio, 26 (A. N.) _ o deputado

I
Adiantou ainda que o governador

Souza Costa, líder da bancada fe-j Valter Jo,bim est� seguindo a orien
deral rio-grandense na Camara, en-I ta.ç.jo de �eu partido quando pro
trevistado hoje por um jOrnalistaj cura pacificar o Esta,do, aceitando

afirmou �ue e.stá trab�l�a�do. para a colaboração de tod�s as fações
que o acordo

..lllterparhdano f;rI�a- p'Oliticas, para melhor so*cionar
.do nesta capItal tambem se elehve

os problemas politicos e adminis
em seu .Estado. .,

trativos que assoberbam ;aquela
DepOIS de declarar que Ja· trata- uni,dade da Federação.

ra do assunto da tribuna da Ca-
mara, informou que está recebendo' Concluindo, afirmou '0 sr. Souza

instruções .de seus correligionários Costa que não há nenhum impasse
sulinos, no sentido de ativar -e d.e- politico em seu Estado, pois "o es

fender a politica do acôrdo inaugu- piritü do acórdo interpartidário
raoda c'Om bons resultados em al- prevalecerá tambem no Rio Gran-I
gUI1S Estados. de. I.....

"'T'ERRENO
V '� tsmenhx»
eOUe ...se- lOx38 si-r

tuado à rua Irmão 'Joaquim •.

r;.
Tratar mi Alfaiataria CA

RIONI, rua Saldanha Mari
nho, 1.

.' .

Cesturejra

Vende-se
Um barco. Ver e tratar n�'

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto. 44

Concurso \de
da'tilografo�

Acham se abertas a3 inscrições,
para o concurso de datilografo'
no C, edito MutuQ Predial que�'
será realizado dia 25 do cor·'

repte.
Os interessadol poderão to

mar informações das 8 às 12;:
e. das 14 às 17 horas na Rua
Visconde de Ouro Preto n. 13»<
diariarneD te.

••••••••• -! •••• .- •••• u"

'�...,
o

........_..............,__...........lt

Delamber. I
dia e noUs J

. �

'

.. � :.. � .

Representltntes Exclusivos
J. MARTINS & SfLVI.
Rua João Pinto. 16

FloriI.lBópol,il! - 5ta, CatarinQ"
••••••••••• _ 'iI

Bnm ao 86ft aJDlgo' dfsta*'
um IUÍmero da revista O V,&·
LE DO FI'A.J� ed�M �
eadB a FlodaJl6poU1J., fl a8�'

Gmrá colltrlbllliido �'a
maior d� ooltm:Q]
jen��

QUANDO TEUS RLHOS
te pf:fgDntarem o que li

t'lm lúare, dize-llw 'fi" 4fi
-

Dm eefêrmo que podmi r�

cupenr a sane cem @l ttil\
auilio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado 28 de Fevereiro de '948 3

I Perigoso erro de revisão
------��-..... "'i�ife! 27 (A. N.) - -qm _simples erro de r,evisão quas,e prOVO,CDIl

j J1 B � J' .,. �!U. séI'l'o mCldente na Comrssao P,errnanente, que funciona dura�1te as

. lJj 8r�O �e{{ 8815» ienas parlamentare.s, ela Assemblé,ia L,e,gislativa do Estadn.
•• \I : F,OI 'o caso que o deput.ado Esmerino. Sampai'o, peiSsedista serta-

Continua exercendo suas profi- neJú, �meaçou pr'Úc:essar 10' diretor do "Diário Oficial dü Estado, por lH'

t· 'd d
.

t- t 'b'
ess,e Jornal 'pubhcaelo um pareoer, ele sua autoria cl'assificando-o

-cuas a rv! a es cns as, con n mn- de "tôlo".
'

.do eficaz e decididamente a favor (No original constava "Loelo). Interferiram jornalistas e o' depu-

.das mães pobres, a vitoriosa

ASSO-',
tado de;sistiu do procesSlO' judicial que pret.endia levar a �f,e.ito,.

,dação "Berç'O de Jesus", que, aten-
·de a todos os recemnasddos nesta

O.,.·CapitaI com filial no distrito do. 3- ��l��!�r��rinilll!Jâil fJ \.11 uUl lU
$streito. d n i@ •

JApesar de oferecer a cada crean- �a li It �<II O f' •

,ça pobre recemnascida, um enxo- I
vaI completo, de peças inteiramen- Rejubilar-se-ão os espiritistas
,te novas e em numero de 33 peças, I desta Capital e, quiçá, de tod.o o I
no valo� de Cr$ 85.00 cada enxo-l Brasil, quando no próximo dia 18,1
'val, pagando ainda ás costureiras fôr lembrada a data que assinala o

,extras, para confecionamento' do I término de mais um ano fecundo I
,:estoque sempre pronto no Ropeiro,[ em qne tão bem se houve a uniãO'[.�ssa Associação ainda se encarrega Espirita "Discipulos de .Jesus", no

,da visitação e fiscalização referen- trabalho grandioso a que se propoz, I
'

'1:e á distribuição. s_ual fosse o de propagar a

FiloSOfialmm&&&!iiWA4
-.

D��de sl�a fundação, �lá quatro Es�irita e pr�tic.a-la de todos os Padrões de
;anos, Ja vestIu e atendeu a cerca de llleIOS os p·ossrvers.

'1.000 creanças pobres, nascidas Contando com uma oficina pró- ven.cimentos
nos bairros e morros de nossa pria que já seria o bastante para

cJJ

Rio, 27 (A. N.) - O Presidente
.capital. lhe marcar personalidade, imprime

ela -República sancionou {) decreto
Esse serviç'O vem sendo feito com o único jornal espirita do Estado

_grande e intllneras dificuldades,l folhetos, brochuras e material de
do .congresso, dispondo sôbre os

,padrões vencimentos nos cargo"
'pois, a Associação não conta com Secretaria para as Sociedades fun- .

�

.

b
-

f'" d d d t dE' 't' que llltegram os quadros da secre-
,15U vençoes o rClaIS. a as en ro o spIn Ismo. ." S'I''''.

P t d
- tana Q,O ll_'

Atualmenie tem seus Estatutos ara comemorar es a . ata taol' _

-devidamente registrados na forma cara na séde do C. E. "Amor, e Hu

"da lei, 'tornando-se autonorna, em- mildade", será reaIisada, sábado a

,bora ligada ao Centro Espirita AmoI'. noite, uma grandiosa sessão, quan

,it! H. do Apostolo, conforme consta· do será lido um relatório discrimi

da letra dos Estatutos. hando as atividades da U. E. D. J.

ncordo Ias cOltra I governadaf 'Um dissi�ie de 30 mil trlbalha�lres
Rio, 27 (A. N.) _ Segundo o "Diár io Carioca", o sr. J. C. Macedo Rio, 27 (A. N.). - N? PI10;X;l�O .dra tre� de maryo o 'I'rihunal RegID-

Soares dirâgiu a onze do corr-ente uma carta ao Ministro Adroaldo. nal do 'I'r-ahalho Julgara o dissídio col�trvo suscitado pelo Sm�lc.ato
Mesquita, mediador no dissídio existente entre as duas alas do PSD Metalurgico desta cidade com ref€r€'l!cra ao aumento de salar.w!ó.

Consiriu« O ESTADO Ieeen- de São Paulo, estabelecendo os termos do acordo entre os dissidentes O dissídio Interessa a cerca de trinta mil trabalhadores da índus-

do dbftlrJbuições de valiosos li- e os í'ieis pessedistas. ,

.

I tria metalurgíca do. Rio de Janeiro,

v� inc1uaive romances mo-
Diz ü jornal que não estão concutidas formalmente as negocia- -- .. - .. -.-.-

- - .. - _ -.- - - ·· .. -··_· --· ..

·::Q�;�
..

··�;·t;��;--·�·-i;;tm�
..

·�
� t ções, mas assegura que estão firmemente de acordo os PSD, UDN e

.

.' eo te as pessoas que PR; para formal oposição ao sr. Adernar de Barros. certificado. de aUstwncnto paprf
• .:J� d,fj seu cadast.ro ao' _ - .. --_.._._ _ .. _ _ _._. _._.__ .. __ multa de 10 a 60 ei'lilzt:!Na, _tr_�
.' oitaI. illm incorrerá em mnlbi de 20 a 1"

As p8MeBS que aind.a. não ! � 5 cnzzeiros a..nele qne extravi&r ..

i"haiam preeno/lido o coupori Lo � lnutiliur o Certlfica40 ..�

� dieriamente puhJioam.os rist!'l ".
·� MH<-Jo. a�a, habi-

VI. M JACKSON INC. RITZ hoje ás 4,30 horas
(ArL 19 ti. Ld � 8en'�c lIIJl.

1Dlw--1l E D I T O R E' S Brasil em Fóco - Nacional
".� o-se, assim, a coricorre-

. .

B k J' I lar).
'",�1 a Hio int&reSsBnte inicia-

li!. . ue ones o mtrepido e va oraso'
..••.••.............•..••. -. - _ •.

tcIF.a teaJiíJ.é1da eob o J)f.ltroci. Acabam de lançar novas colecções, de. suas formosas cow-boy ·F.neio-JUÍ.riO púbtloo ......

,eUo da LIVRARI"A ROSA, & edições. Demonstrações sem compromisso, terá prazer em
O MIST.BRIO DA CIDADE Lembra-te - de6oontaD.do dé•

.1J.eoooro 1'1. 33, l1e-eta CaJf-itaI. fazer o v ie ien.te } O S E' VA RELA.
FANTASMA eentavos diários de teu venci-

x x K I La Porta Hotel Fones 1320 e 1331.
Paul Henreid - Mauren O'Hara mento, sslárlo o. remnnera-

FAZEM ANOS fIOJE: I
O PIRATA DOS SETE MARES ção poderás drhar· para tua

- o menino Hui Hermes. filho da
1 Preços: Cr$ 4,40 3,09 fullnfila, um peclIllio até Cd

, exma, Vva. Elzi Ligockí da Silveira
I

C O B R I T
Censura até 10 anos. 80.toO,ob.

- o dr. Valério Konder, médico
I

'.. A· F ii. '[il ..

R''I'T'Z' ·ho·J.'e· a'''s' 7' ,'3'0' 'h'o'r:a's"
........

Be:n...,:�vJl�tIe.. Da Assoofac.io
.� o sr. Alcides' Coelho, de Ita-: - .I!J U'<lJ.� ""

_ jai I COMPANHIA SUl, BRASILEIRA DE FIAÇÃO :n: TECELAGEM. II
Brasil em Fóco - Nacional -............ ..........•• •• I

� a sra. Alzira de A. Coelho, es 'I
Avenida Capanema; .no. 38 - Ca.ixa Posta'], 22/1 Vida de �irco - interessante short Café Oi to tl'aduz qu.alicJada

posa do sr; Manoel F. Coelho, co C�RI1IBA - PARANA
-a r

em 2 partes I Peça.-o Q.O seu fórnecedof.
merciante I .

.

GRANDE. CONCURSO COBRAl< IrE O PIRATA DOS SETE MARES ••

.

E desusado o Jntecesse despertado pelo sirnpátieo CONCURSO da "
• • • • • . •.

• •••• .'
- a exma. Vva. d. Hilda Silva' simpática COBRAFITE.

" Preço. Cr$ ,*,40 único 1'EtII FIJJIOS
Spoganicz I Cartas chegam a Direção trazendo consultas sobre o concnr- Censura até 14 anos.

..._t.udüio te. _......

� o jovem Osnildo Souza filho' soo Ou tras solicitam informações sobre os objetivos do CONCURSO ....-�..........,

do sr J�aqu'm L
.

d S
'

lt
i OuUeas, ainda, demonstram iQ. 'entusiasmo pelas realizações de Co- "Ri:ri 'h;j�' â's' 4�30' �. ;:30' 'h�;��" C)...ao �I!m � ceda-

.' '.'
r. UClO e o�z�. a o

1 BR��ITE, e, crendo no magnifico FUTURO DESSAS REALIZAÇüES, 1.__ ..&_ .. 1 __ ..._L_L. . ..2-

·funcIOnallo da Imprensa Oficial do solicitam detalhes para COOPERAR com a Direção da COMPANHL\
Brasil em Fóco - Nacional - lIJCmUIU: pro �..

'Estado I SUL BP.ASILEIRA DE FIACÃO E TECELAGEM. Finalmente. há as Dennis O'Keefe - Jelen Walker lo da &ade de�.
_ a sra. Antonieta Freysleben que trazem o conforlo da solídaríedade nos empreendimentos de CO- SUA NOITE DE AVENTURA • . • . . . ..

. ..•

'Morit z esposa d.o .

J 'M it I B!lAFI,!,E, tecendo as mais elogiosas palavras á orientação da Admi- O MIST.ÊRIO DA CIDAD.f<, A GRANDESA DO BRASIL
· - '." sr. ose ori z, nístração da Oompanhia. FANTASMA Depende da iru;t�lio de BeU6 fi-
,.'ComerCIante ! A Direção na medida do possível 'e sem prejuízo dos imensos JlhOll. �i oom que todas as pes-

-;- a sra. Dorvalina C. de Olivei-I,' afazeres administrativos, vem respondendo e agradecendo aDS rnissi- Continuação do seriado
&Oft8 Ml8Mabetas frequoof.em uni

'Ta, esposa do sr. Ernesto Alberto de VIstas. O SEGREDO DA ILHA DO eureo: noturno e tereis OO1Ú.d.'ibuido

"Oliveira Hoje atraves dessa publicação que tem o NUMERO DE 11
TESOURO para o pl.'� do Brasil. EScol&

_ o jovem Jair José Borba.
ORDEM quer avisar que, nestas proximas publicações apre- Pre.ços: Cr$ 4,003,00 ás 7,3.0 horas laduetrial ou Loja Maconica.
sentará o REGULAMENTO pa.ra {l. CONCURSO COBllAFITE, Cr$ -400 único

• • •• •••• •••• •••• •••• • •••

PO.LYPH"?N'O,L
sem prometer, ainela, publicar a RELAÇÇO DO.s BllINDES, o que,

na-,
.

. DOENÇAS Mll''f?''''UUJi
�.

�
turalmente s'erá feita um pouco mais tarde.

. Censura ate 14 anos.

ReComenda aos ooncurrentes aos vali.osos pr,emios dlels.Le CON-
------.. ,---

Cem WI Pycgr� ela !I'8.§..ti�}.lU\
I\� f

CURSO GRATUITO, coniinuem a selecionar os anuncios obedecen- fi,;,,0 m:sin etante da atualf.dade do rigoro.sa orcl.em númerada, para que a COLEÇÃO possa 'habilita-I-os :;:;�fi: !:e=��.�I:�
Te:ror dos rnkrohlo8 t liiclu-ae ao- concurso. '\ .

·tti4tali>'l.r.t� re.�vtdlt!. O C1!l.r'lUil."
à venda ne8t<l pr.aç1i 'Te�'emos mais �lgljJma's _publica;çõ,es numeradas de prd,p'agancln:, IUaO, trato da isrno.eta, .é ,,�

.Pedi-1C$ a J- MARTINS &
e pa ulllma pnbllcaçaJo da serre' elo concurs'Ü, daremos (lo n€c€s:sári,o avi· ���lUUeal!' os !udiviei09s el0t3>"I'l� t8..

SILVA. RN8 J@âo FintQ.�.6
soo .� esfermW�eD. � &r.rl�� i41'ft1i

Esperamos, ,entreluniJo" que essa .ultima -publicação não venha •
"

.

fi!$zal i. De_�miiI .4at� 4lII!IlIh
Caix!.l P01ltSÍ n·. 332 trazer o clesca'so p.elas cousa.s de TEATRO ALVARO 'DE CARVALHO k 11. Aabmtirlfl, �e d9ll'"�

,diltJ.

F '1 P Hoje ás 8,30 horas .mUameill� N d90l!ltU !UI�V� im..

er F .
l_c.. 11m Jlaa De<t4lH9 .. � t

� � Atendendo a inumeros e insis-. • •• ••••• ••• •... .•...... .•

"'porque COBRAFITE qne!' fazer' '1'" d
tentes pedidos, Iracema de

Alencarl
����T��

...
'iii.

um I Imha .0 número de umig'os nesta
e Slla !!:rande CO-lnpanllr'a d.e COlne'- A prim.eira .Agua de .Culônla feU.

aprazivel .pegião ele nosso País. �

«VELOX PROPAGAJiJORA» dias farão subir a cena mais uma
no mundo r..i fabrica0 na e14l&�.•

�:�� �e e��;:rrd��::��apeça �m 31 :�91;::13 ��b�_�=i'!'�'.'�:!:)
EXTRANHO :MUNDO

•••••••••••.•..•.•••••••••••

O Crédito Mutuo Predial. efere�

IMPERIAL hoje ás 4,30 horas
DOCE IMPOSTORA

COM: Mabel Payge

MISSÃO PERIGOSA
COM: Roy Rogers

I

Eduard€J Luz1
:l

e

Hilda Goulut Lq:#
pa7tiai_9Clm aOIl pcrantee e

pS'UOC!I ce lIluas re14�õM o

nllllcim_t. de !lua fillaa
MARIA HELEJI'À

24-2·48

l

Incontestavelmente um dos mais
p'Ositivos sucessos d,o Teátro Na- aos seus aSi!lociad&s o melhor pIa

cional! no, no melhol' sorteio, por Or$ 5,0&

Preços: mensais.

Cadeiras numeradas
Balcões .

Camarotes , .

Gerais .

Censura até 14 anos.

Cr$ 15,00,Cr$ 10,001'
g�: 7�:��j

Amanhã

ACONTECE QUE SOU BAIANO

Grande compOnMa oatari
nense, que ellltá oum6ntando
�9U quadro d& funcionados,
prcclza dsíl duo. (2) P"1II0CII

de atnbos Oii .eX�ii.

J nfol'rnogõeili à Rua Vii\oonde
de Ouro P..",to 13 I da. 9 àll

12 8 das 14 à.i 17 horas.

Oportunidade

PASTA DENTAL
ROBINSON

., .

Auxiliar essa corporação de se- no dec'Orrer do ano passado. �.�__ .. ," . .__

;Ilhoras cristãs constitue, natural- .,.

:mente, um dever de caridade, des- PASTA D�ONNTAL r� . .J?_!iE�
d b A

.

�
- P."oBIN� I

Ul'i l�".� 00"" 00 a�
e que, como se sa e, a �ssocraçao

uw;., �Wii� di! todos. Dá esse tesouro 00 teu
de Jesus" atende, indistintamente amigo a._fJiiHah:eto, leNa,ndú-o a UE

:a todos os berços p'Obres. sem preo- ?-ara O@ pe:lKoC-aG de fino i cu� d-e, alfilbe� no Grupo
,-cupac;i;('s da cor politica ou reli-I paladar (k� OUo é I

�claJ.' São Jooé, 00� IDrlus-
i,rial de. Florianópolis ou na Cal-(\.,

,_,gião (bs mães pobres. 113m par, dral MetI'opol� ._
'

__ ��

FRAQUEZAS �"d GERAL
SERTÃO DESAPARECIDO VIN H O CREOSOTADO

(Naufragado na Ilha da Arca de. «SILVEIRA"

Noé) j ,
..

COM: Clyde BeaUy I I�-�'na �o-
No programa: O-Esporte em Mar- &Bdieianãe d� hMlo-ná-

cha n. 97 - Nacional Imperial! l'iMI J»6b� E� e I.-
Filmes DJci.po.is de s,w,tta Cat.arlna.

. Preço: Cr$ 3,00 único � enusetrot; �
Censura até 10 anos. fez �'V(lr@ dJiÍri()@ e estaráS'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . .
. ..�.AllOO 11m pecmllo pOl'8

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas I tu, famnift.
O Esporte em Marcha n. 97 _1........

. .

Nacional Imperial Filmes - A Voz Tl1fTUru.mA�
(lo Mundo _ Jornal - Pobre Cor- N a "CRUZEtRO" '!fim-

41�Mdeirinho Desenho Colorido
MISSÃO PERIGOSA Io······· ...

COM: Roy Rogers Ce-mblN, Gm� Pi!am�I!.•
SERTÃO DESAPARECIDO Mt'iail dai m-d�'':-e-

(Naufragado na Ilha da Arca de oaf�·1J � iÓ,�'X!A"SA;:':KIS

N'Oé) CELANE:A - RuG{;, M&fra§
COM: Clyde Beatty II

.. •• .... .... .. •••• .... .. ••

DEMO'NIOS EM LUTAS sr OON�"'{Tln..'ffi-S
. I Que um t<t3U afi'!gO 00. .�

COM: Herman Bnx (Bruce Ben-! tido anQ.:lf.�.o fneqÜl:.'!IlÍ,e üm etIil"-

nett) � notumo l}aJ'fi. e.pf'&}l� a h\r e

Preço: Cr$ 3,00 único a eror:evoc, 'Pl'O&ta..nít; um grandt}
Censura até 14 anos.

I se:rovi90 ii RUi Pátria. C3tedra� ?dto ..
,. ,

1 t.�it.aM ou G-!"IJ.PQ li}seM9!r Sá'\)
í °cíãTi .. c .. BOgeisll.. .. 'José.

._ ...
'"

_
.. .'
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CORTUl\'lE BRUSQUENSE S. A.
RELATóRIO DA 'DI'RETORIA

Senhores acionistas:
A diretoria cio Cortume Brusquense S. A., dando cumprimento às exlgênci_as le

gais
.

e estatutárias submete a vossa apreciação o balanço geral, demonstraçao da

conta lucros e pe{das, acompanhados do parecer do conselho fiscal, referente ao

ano social findo em 31 de dezembro de 1947. Para outros esclarecImentos que se

tornarem necessários, rererente ao balanço abaixo especificado, colocamo-nos à in-
teira disposição dos senhores acionistas. ,

Brusque, 9 de fevereiro de 1948.
Luiz streckee, diretor-presidente.
Joaquim José Kormau n, dil"(�tor-gerente.

BALANÇO GERAL EFETUADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1947
ATIVO

Jmobibzado
Bens de raiz .. : . . . . . .. . .•...................

Maquinismo . . . . . . . . . .

Semovent.es e móveis . _
.

Oficina mecânica .. . . . . .. .
.

Materiais e utensílios . . . . .. . .

Construção edifício novo . .

885.819,90
1.131.501,70
40.671,00

_ 23.385,30
156.715,90
15.106,00 2.:153.199,80

Disponível
Caixa . _ . . . . .. 59.117,50

Realfzávej a curto e longo prazo
Participações .. . . . . . . . . . . . . . . . 171.000,00
Contas correntes devedores . '.' . . . . . . 424.185,80
Drogas e tintas '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.146,60
Couros crús . ,.. 259.520,00
Couros acabados 1.79·1.617,70
Secção albumina .. 189.117,80
Obrigações de guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 36.026,30
Títulos Capitalização . _. . . .

.

106.871,60
Depósito São Paulo . . . .. 1.191.138,60
Duplicatas a cobrar 934.:UO,50 5.576.934,90

Estável
Animais . ..•... _ . . . . . . . . . . 2.350,00

Compensação
Ações em caução ..•............... 10.000,00
Lucros e perdas . .•... ,... .......•... 363.672,30

PASSIVO
Não exigível

Capital . .

Fundo de :reserva . .

Conta depreciação . _ .

Fundo devedores duvidosos . ; .

Fundo de reserva legal . .

Fundo de substituição . .

Conta depreciação mõv·eis'.......... . .

Exigível a curto e longo prazo
Contas correntes credores .

Dividendos . •••

.,
•••••••••••••••• 0,' ••••

Compensação
Caução da diretoria

crs 8.265.274,50

4.000.000,00
263.900,00
418.232,00
188.691,40
153.695,20
107.075,00

4.067,00 5.135.660,60

3.113.878,40
5.735,50 3.119.613,1)0

10.000,00

ors 8.265.274,50

...Brusque, 31 ele' dezembro de 1947.
Luiz strecker,
Joaquim José
Joaquim José

n. 27.400.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS", EM 31 DE DEZEMBRO DEl 1947

Lucros Perdas
6.413,20Couros crús

. .

Couros acabados . .......•.....

Drogas e tintas . . . . . . .

Secção albumina . .

Depósito São Paulo .. �. . . . . .. . : .

Oficina mecânica . . ..•...... : .

Juros e descontos
-

..

-

', . . .

Gastos gerais .. . .

C011sertO& .... ...•.. ........•. ...•.....•..• . .•.•..•.

Conta caminhão .. 'f;JfIii'--P •••••••• • .

Materiais e utensüíõs . .

Veículos . .

Lucros e perdas . .

diretor-presidente.
I{Ol'IUalln,' diretor-gerente.
Kor'mann, guarda-livros, reg.

239.740,20
97.466,80

33.769,80
169.349,20
1.661,40

407.077,90
257.171,80
4ô.608.9a

3.536,10

·20.000,00
363.672,:l0

2'7.167,40

117.217,00

Brusejltte, 31 de dezembro de 1947.
Luiz Strecker, diretor-presidente.
Joaquim José Kor'mauu , diretor-gerente.
Joaquhll José Kor'rnann, guarda-livros, reg.

n. 27.400.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros elo conselho fiscal do Cortume Brusquense S. A.,
espectalmerite reunidos para tomar conhecimento do balanço e demais documentos
referentes ao ano social ,findo em 31 de dezembro de ,1947 e tendo encontrado tudo
em perfeita ordem e exatidão, recomendam à assembléia geral ordinária a sua apro
vação.

Brusque, 9 de fevereiro de 1948.

Cr$ 895.426,00 crs 895.426,00

Dr. João José de Sousa Cabral
Dr, Erich ''Valter Bueckamann
Reinoi<lo Gleich

FabriCá d� rfecldos Clrl�s ReDaoI S.A� ·'
.. · ..

�
..

r·
..

·;·�
..

;·i
....

a·
....

�
..

·d······,�···�·i··�··;·�i«i
..

;··Saia-·····
..

DO·
....

·c·eniro
BRUSQUE � STA. CATARINA � IiUUf I\l li pftU� l� � I

Pelo presente ficam convidados 08 senhores, Acionistas desta se- DURANTE O MES DE MARÇO ES-I PRECISA-SE
eied:'lde, para a assembléia geral ordinária, a. rea}izar-&e no dia 28 de TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN-l Tratar à rua T-Lradente3 nO 5
Abr-il de 194�, ás 10 hfOoTas,.em sua séde social, a.rua 10 de MaIO nO. TE FARMACIAS: Te lefc ne U93.
.1283, nesta CIdade, para deliberarem sobre o seguinte: , . .. 1

1) Apresentação 6 aprovação do Balanço e' Contas relativas ao 6 Sábado - Fármacia Raulive1ral····:-'···
O," •••••• , ••••••

ano social de !947, relatór-ío da Diretória e Parecer. �D Conselho Fiscal. - Rua �rajano. ,. .' SENHORITA!.2)
.
Eleição do Conselho F!&}aI para o exercrcio de 1948 e seus 7 Domingo - Farmácia Rauliveira A ultima creeção em reiri-

respectivos suplentes: . R T··'1 ' G
' T71"OT3) Outros aesuntos de Interesse social.

-

u� r ajai o. geran te e
.
o uerene

.

l."U.'I

Brusque, 19 de Fevereiro de 1948. 13 Sábado - Farmácia Santo EM G-ARRAFAS GRANDES
(ass.) Otto Renattx - Diretor President.e Agostinho - R. Conselheiro Mafra. P,ref6rindo-o está

Guilherme Renaux - Diretol' CDInerciaI. 14 Domingo _ Farmácia Santo é C -)TX1panl1ando a moda,..._.,_Fl-rlIi·_NII!..L2....!I!II.:m+Uii.IÍÍIiI,liR'm'iL..�!'7f'��.�;:w..:�

t Agostinho - R. Conselheiro Mafra. ••••................. . .

S 20 Sábado - Farmácia Esperança . Funcf()iWÍ.1'Ios PúbHcos Esta.
I - Rua Conselheiro Mafra. duais e Munfucfpais, dQ ma2s
I 21 Domingo - Farmácia Esperança grsdnMo ao mais modesto ser.
- Rua Conselheiro Mafra. mor público; inscrevei-vQS na'� �,_......_,_...... _
26 (Sexta-feira) - Farmácia da

As.soclação Beneficente e esta .. \
Fé - Rua Felipe Schmidt. reis preJ'iM'8D-do um pecnlio pa-j27 - Sábado - Farmácia - Mo-

ra T'OSS8 lamBia.. '

derna - Rua João Pinto.
28 Domingo _ Farmácia - Mo
der.na - Rua João Pinto.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita

! á Rua João Pinto.

ooafANmA �WAN(]! DA I�UA�
�� m !31ftl -- ��' ItZA@j

{..f�rC11iinnOI9 EI (ifmafJ��l!�j
<Afr,u do Baíanço d. 194-41

CAPITAL fi RESERVAS
Reipon .,abilid1i11el
Recet!'
i�ti'v"'(l

SiDiatroil pagol Dali! ultimOi) l� fli_10\li

RooP'OnMl� ;lid�1e1

Or.
Cr$
•

$I

80.90o.6ofj.30
5.97814el.755.91

67.o53.24:5i30
142.1 '1�o3�80

DURANTE TODO DIA

nos VAPCJOS

OI

9S..681.816,30
75.736,401.3 )1J.20

Os Srs. E. ANDRIANI & CIA. LTDA., fabricantes das afama
das telhas francesas marca ARANHA, têm o prazer de comunicar
aos seus amigos e fregueses, que, dado os ótimos resultados al

cançados com o seu novo sistema de "queimação" - (maior e

melhor produção com redução de combustivel) - ach:lm-se ago
ra em condições de fornecer os seus produtos a partir de trezen

tos cruzeiros (Cr$ 300,00) o milheiro.

Seu Tt'rDO tenl manchas '!

Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Profissional Competente

Se ricos quereis ficar

,De modo facil e legal
I Fazei hoje uma inscrição
. No Credito Mutuo Predi al

:

1
\.,

i
!

com bom NSUUiid� o

A srrn.ts t..:Tl-\CA TODO o ORCAN!SMO

o figcdo, o bcç�. O cOTação. {) �.tornogü, OI pulmõl!3. Q ps:e,
produz dor ..s de cClhaço, dOl'Sli no! OS�')S, reumatismo.

cegueira I queda do ca'Jelo anp.J:nlU e obort",...:I.

Consulte o medico e tome (I popu lc r depurativo ELIXIR 914.

ApZ'ovado pelo D. N. S. P. t.!om,: mlldicQçã:l auxiliar, no trata

mento da Sífilis e ReUllJlClbllmo alo meama O!'1gcm,
Inofenlõiivo 00 orgo.nillmo, ograUovsl como Hcor

Entrado.

ATENDE DIA E NOITE
Rua Fali�e Schmidt 60

Ruo. Tenent'l Silveira - Telefone 1517
1

Regressa de Moscou
Buerros Aires, -2ti �(U. P.) - O sr;

Frederico Cantoni, primeiro em

baixador argentino em Moscou..

está sendo esperado aqui !lo fim

da semana. Circulos do Ministério

das Relações Exteriores afirmam

que Cantoni não foi chamado pelo
governo argentino, mas tudo indica

que "ele visita a patria por própria
iniciativa" a fim de informar". A

ausência do embaixador argentino
na Russia coincide com a partida de:

Buenos Aires do sr. Mikhail Ser

gueev, que viajou recentemente pa

ra Moscou. O sr. Cantoni, que foi

nomeado embaixador no Kremlin

pouco depois da posse de Perón

em 1946, conhece pouco a Russia,
tendo exercido· a sua atividade du

rante longo tempo junto as Poten

cias Ocidentais. Â sua viagem de

Genova para aqui foi recebida com

surpresa pelos circulos diplomáti
cos. As relações russo-argentinas
foram descritas aqui como "corre

tas", mas não cordiais. Uma fonte

diplomatica chegou a afirmar que.

o ministro russo seguiu para o seu.

país depois de fracassar em conse

guir a assinatura d.e um tratado

comercial entre os dois paises. As

negociações acham-se, agora, para

lizadas, sendo poucas as esperan

ças de que sejam reiniciadas. Um

observador chegou a afirmar que a

governo argentino não tem interes

se em renovar as suas relações com

a União Soviética, principalmente
levando em consideração o fato da

sua vizinhança com o Brasil e Ü'

Chile, paises que romperam as suas

relações diplomáticas com os so

viéticos.•
.... � .. ,. .. ,. ,. ,. ,. .. ,. ..

>iI'V �:-iXA8 Jl REC!..A.MAçÕm
!'RC:U_OO LEUÚr.t: 'St o que ;;aI!

:is:'('!!".r.�� 6, �l2.hJ��er � p:-oy;..dinlrfs
I'<U'� endire!tar 4) Que eotiTet errada 3..

1·(�ÔI. QUC ft�!iJ" t;Jt.a � IC repjtA; 8

�iXO 6 �u',,"1I1l 3 _ r��
"d lIIt1ri:om pOOeri nr I! �au;ar. �

MiNI A Sx.:.cç;;.O R.'!i;CLAl!AÇOJiS�
,to Ú 2t!>TADO, (i'-'" Q __A ...-vnd.
..<:"'\l d","_�(" se ��i� di �a
.!0 d.à:'citn. J�(1��':';J .� � � h:-,f'(\tSt!3-

d� f!o t�a�!ud-n� �iào � .1'JD.! e·
j()3 :r-� C&��� --p-ci':k�es.do): fI.�'!:. 1- r131i.l$o

� Ii!"� a =�.zm �:m.<iío'..

Ponha o seu díureíro a ren

der juri)l', comprando ações dO;
Colégío Barrtga-Varde.
•••••••••••• 0.00 00 a «

Parabens I
!\hütM felicidades pelo n�iBlen..

te de 900. filhill.ho !

Mas, não esqueça, que o nielllOor

f)!:eseJl5e para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

. . .-.- . .-
' .-

João ·RnrJ.rigues de
Araujo e Senhora

participt1m (lI pe8liOa. de
:tuas relüe5e.. o nascimento

d� 'seu' filho

JUarêii
ccorridl9 'dia 13 do corI'ftntc

Fpolill.. 17-2-48

PASTA DENTAL
RQBINSON

----_.-..�

Diretot'I'J$1 l
""'_ -,

P h·t_.uTTtr ln" d � ,
�

oV1'. arop. h.., UI v a t; feire e {,í1lt"\'�iho. Dl'. FrancHICO l
de Sã.'·'ADii!!.�MaMOrr(ól,�.Dr. lcsquim Barreto de At'!'ll.::jo i
e Jotê Abreih .

t

fiuéisUToêifiTflhi ife��{,�t���fi"o5: Penitencia�!�
Linha de tl'a{1&P01� eoietivo entre 1;'ão está sendo zelada. por ver- De oroe-m do Sr. Dir-etor da Pent+,;e;ooJ.Íi!I'ia do lil&l.ado 'av-lsl'lFLOIUA}Jó)?OLIS - Xat;>ooó - J03.f}llbn - Lajes e Bom Retiro e dedeiros idealistas..

ao 00-

:V�-Veroo.
. . . . . . .. . m:éro:io?- predutores intSl'€80S009S que ·estu Reparltção, a:�eita pl'OP(}�tf..s.

m.�IDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 56. :f:eiroa.s às 6 hora..s da

Il:Prorlme�st)
mnJs de e�!llll J:)M'a �'fir�imento de SOR-GO.

. �

S'IDAS DE "'A """Có' rn..-..d ). 8 f' >. - �migos e p&l'0'utes enviando, Flocmn(l.pÜ'ls, 18 de Dezembro de t9�,.
1'J.. ;. í'Vi..... -"" • .L V as ttS 2. etras u-s 6 horas da manha. ".' l-o'

. .., 1'T�O OtMiTEINFOlUlAQõES NA: AGtliNCIA GLORIA. ·lhes um numero da r6'Ust:& 6 f:; , ".' �.,. -,..
- r

.

Praea 15 do8 nO'V'ell1hro.-24 - Fl.orjanDpolis - Fone 1..43f. V.&J�E DO ITAJAí� edfçio d� .::7��"�l,"-,__ �: ,,;�<:; L.. <�","k}j' Suh--D� �. In.to

Uma casa a rua Conselheiro
Mafra 148. A tratar na rua

Tiraden t'es 11. 3,

Esta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,I LENHA
Peça. pele telelone 71�

Pronta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a e1etrioÍdad�

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

O. VAIJE 00 I'IAJ.Al
Pi"OC'Ure.m na �"_'b

Pro�
.LIVRARiA. 43, LIVRARIA

ROSA
... .11 5 •••••••••••••• � .

�." • � " " 1> • " 0$

ARNOLDO SUAREZ CU��
Cliníea Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hors

rmamada, a CiU'gO de abalizado pro
·.'fiesional

Rua Arcipreste Paiva 17
•• " •••••• 1 •• " ..... " •••• " •••• $

Empregue bem o SCil din.hel
1'0, eompranêo açoos do "Culé
gio Barrtga-Yerêe" •
....... •••• ••••••• ••••••••••••• 4 ••••

BOM EMPREXiO

}impreza de Transporte em orga-
. .nização, porém em franca atividade,
.necessíta expandir suas atividades
rodoviárias em Laguna, Tubarão,
-Cresciuma, Oraranguá, Urussanga.
Itajai, Brusque Bluumenau, Jara

.guá, Joinvile, Serra Alta, Mafra,
-Caçador, Joaçaba., Pôrto União, ad-
-míte pessoas ativas e ídoneas para
.assumir a gerência da Empresa
nessas cidad-es.
Procurar pelo sr. Munick, á rua

Padre Roma, 123 - Florianópolis,
-ou por carta,

..-oe ••• , •••••

',�iz.m!il!l'.ili!mEIfIll!I[igD__!!ilIll!IBltm�

DA IDA. �

-I
Oou.IiQS Civéb e Oemul'CÚriB. �
Contmtoe. Dll!!t!mtca, 0-1C. f,
S.i+n>içoil de Cont>:1h1idad<a �.

em g9ral. M
Caixa Podal, KlS §

Fioricm6r:,1llia - S. C�'$Ctm.a �
·NII_l1Ii!.ll:��_

ALVARO MILLEIv
.

SILVEIRA.
AD'\i'OG AOO

MARIO CLIMA-OO
SnVA

�NTADOR

SON'OTONE

liJiuo�a�1) e CMitat�U�.�
C"g-ha�tuiri50 de lPlCCi5d:ad6'fl.
P'lanoa contQheMJ •• Ol'bOl%1,i�
Ç}ÕMi ._ l?(!l'&�iI'&Il e filei''11l100 �'ICOi'l<t1ato,..

IRuo:1 GoL Bittenr.x:.ul't fiO. 122 I
Floricnbpcli!l •

,:=
17

hO:G�.,arn cliO:'_-j

Empregue bem eu capitalI-
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses

.

Adqui ca àções da «C I T L.)'
Aéreos S. A·

Cüpita! CR$ 10.000.000,00, .

Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: 1" 40% - 2a 40% - 35 20%
Procuee hoje mesmo o Agente da "CITALu em sua' cidade o ele lhe dará m-elhOH))!I tl}sclQ7'Gdmento9.

Transportes

A heleze é
�briDação

Ap are{Z1(�S para Surdez
"Tf!lS,!,'E A'EH}t�E!'RlCO " DE· Tn��SPORTE A1�REO GRA'fUI-".Mi1Ni!lTRAQÔES c!Oil Ap,areTh.oo fei 'C G'110 PA!RA A VAGINA B. . .

·toa a domialUo ou à l"U13 General Em virtude de entendimentos
.13iter.<lollJ't, 67 Peuaa".do mt�ri.ol' levados' a efeito Entre o Serviço,do Erlado rjuaham �Cl'eY$l' para Nacional de Tuberculose e a Pa- Disponho para alud,a.t à Rua
"0 &nderaço acima nair do. Brasil, essa .organização Germano Wendhausen n. 79
• . .. ..

naeion�l de t�"allsport�s aéreôs Irdorrneçõee 86 peeeoelmen teESC'ÜiI..A DE AlPIRENDIZES DE

l.)a...ssara.
a

c.��dUZll" gr:atUlLament�'lcom o proprÍetario á ruaMARilJ�HEIROS em seus amoes, qual<quer quantI-. .

Acl1am-se abertas na Escola de rlade de vacinas B. C. G., contra a Slh"a Jardim n. 169 - fundos·
'Aprendizes Mal'inheir{)s dêste Es- '.uJ)erculcise, ex,pedidas pelo meu-
fado, a partir de 9 de fevereiro de cionado -Serviço. Apezar da gratui- -_ _._ __ _ _ _ __.. _-

A n}{llher tem obrigaQão de ser
f 94.8 a 23 de março de 1948, as ins- dade concedida, as vacinas têm pre- . I. .

d'd .�" .L boni,ta. Hoje em dia só � feio quem<,crições de ClVJ..S can I ª,1oV<l .. ma- ferên�ia-. no� em?arques, por serem Carga lenta )}am Ilrícula. nas Escol�., de Aprendizes p.ereclvels, .IStO e, seu :ralor ,preyel}-j Batsrh
. quer. Essa é a ,r-erdade. Os cremes

l\larinh,eiros. lIVO se extlllgue em oIto dIas apos I protetores para a pele se aperfei-
9 exame para. os candidatos ins- à falbriüação. A Câmara dos DepU-I Garage Delambart. çoam dia a dia.

-erItot> s-ere no dIa 24 de marco do tados já aprovou a redação final do I I Agora já temos o creme de alfa-
• cOl:rente ::�o'l á� 0AAito �?I.as daBam:- proje'to do deput.arlo MigGel Couio

_ _ .. - _ _ _ .. _ .._-_. ce "Brilhante" ultrn-con.ccntradolJJh.li, na �o a ue .....1 ..... � -

Filho, dispondo' sôbre a instituição Il'elroo.
. oficial do preparado de CalmefLe

I
que se caracteriza por sua ação ra-

Tódas &S inf?rmaoõeg que S� fi-i em nosso país. No '-:-Rio de Janeiro, VENDE SE pida para embranquecer, afinar c

z�rem neoeSS�,J'laa, podem se� ?b- i mais de 200 mil crianças já foram

I
' .

.... . refrescar a cutis.
tI�aB na aludIda �ola,. no 5 DI""',' imuniza,das contra a peste branca, . .. 1

'

btrlto Nttval, na Cap1t:ama dOI! P�r- com a aplicação do preventivo. Uma otIB16 propnedade, Depois de ap icar egt� oreme, o -

tos, nas sua.s .Deleg�Cl�s. e �ênclas .••.••..••......•..•..••••• ·1 contendo 2 casas, garage, po- serve como � sua cuhs ganha um

e nas Prefeituras 1I:iUl1lClpalS de to-
O "CQlégio Barriga-'Veroe" mal' e pasto. ar de naturahda�, enoantador á

���.� .�t���: '. est.<i oonstruido O seu lDaJ·e�t�1 Tratar em Rancho Queima- vista.

�
__=-""'-�4i1 so prédiü e nlge�siM de S-Wl'I� do na l<armacia Pilar ou em I � pele Q1ue l�ãOl resptira, resseeaO- II valiosa cGtabomeuo. Cambirela com Raul S@1I. e .orna-se lOrnve me� ,e escura.

D L· d II' A G �. Creme de Alface "Bnlhante" per-r. 'In OU'O .'. � .

I
.

mite a pe e respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperews e a te-ndência pa
ra pigmentação.

O yiço,'o brilh{l de uma pele vi
va e sadia volta a imperar com o

US'O do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
Ê mn pl'oduto dos Laboratórios

AIvim & F:t'ei tas, S,jA.

li i ii � tl"·H B i'I�4\ di} Ja�BHI lE'STUDOU :DONAS BRABJiL:illIRAS

,ISOC aCm@ ��l'UHI « 8� \}t� ae ��ilAlil{( I' :'\,PIROPRMJDAS,
A I,MIGRAÇÃO Ho-INa conformidade do que dispõem os nossos Estatutos (arts. 6° e )' LkNDESA,

, I

100 e seus parágrafos), convoco pelo presente, a todos os sócios eje- I artíu, o�tt:m, ��ra Porto Espa-
Uvas para a Assembléia Geral a realízar-se no dia 2B do corrente mês n.ha, pe�o clipper da Pan Am�
de Fevereiro (Domingo), ás 10 horas da matthã, na séde desta Associa� �lCan \\.ol��d AlrwaJ:s � e�g�l1heJ
ção, á rua Marechal Guiitierme (C. E. Amor e Humanidade do Após- 10 holandês �ernar dus 1�:jegen;
tolo), a fim de ser eleita a nova Diretoria que dirigirá esta Associa- que se enc?nLuwa no Bras�" há

ção no biênio de 1948/1950. cerc,a_ de �els ,meses,. a convü,e elo, IFlorianópolis, 25 de Fevereiro de 1948. gOvel,no fed�Ial, [ll�lm de estudar

(a) Ida Moura Coelho Presidente. os problemas ?e drenagem e sa-
, uearnento no interior- dos Estados

de Minas Gerais e Santa Catarina
Autor de grandes obras de drena
gem no delta do Rio da Prata, o
dr. Bernardus 'I'ellegen também
estudou, juntamente com as auto
ridades brasileiras e o major ·P.
C. van Soherpenberg, adido de
Imigração dos Países Baixos no

Rio de Janeíro., técnico em enge
nharia hidráulica, as zonas mais
favoráveis à adaptação de imigran
tes holandeses, nos referidos Esta
dos. A Holanda executa, neste mo

mento,' uma pulítica de colocação
dos excedentes ue sua mão ele obra
em eliversos países, de preferencia,

I o Canadá, a AustrãTIa, a Argentina,
lo Uruguai e o Brasil. Os trabalhos
\ do dr. Tellegeri: fazem parte das ta
refas preliminares para um acõrdo
efetivo entre os governos de Haya
c do Rio de Janeiro, sobre a impor..
Laní.e matéria, ele mútua eouvení
ência para os dois povos.
-�-'--_.�--....�- ......- -�._, .. , .._--" ..-

LEMBRA-l.El
InúmerO! leNia ham&ll�1

qOI! já foram felizes ceme

tn, &gnardam tea aanoo ,a
ra que possam voltar á ,..

ciedade. Co� M Cam·
p1!U'du� Pré ReIi!.abeieeimMito
dt &md.e do WIVR.

is s a de mês

., .

Sem a menor dúvida

t
AMBROSIN A VIEIRA SIMÕES

Ocorrendo no dia 28 do corr-ente o sexto mês do íalecimento de
sua querida e inesquesível Mãe, sógra e avó AMBROSINA VIEIRA
SIMõES, convidamos aos parenLes e amigos para assistirem á l\HSSA
que será celebrada nêsse dia, ás SETE horas, na Catedral Metrnpo
Iitana, em intenção á sua alma, agradecendo antecipadamente.

Seuero Simões e Familia.
João V. Simões e, Familia.

,.-;--""'*-- .....
-'-' .. _----

'� �SELECÕES
I v

t
<.,;- de FEVEREIRO

I
t

23 ortig4s t

da maior'
atuafidade I

COMPRE nu EXEMPLAR •
I
i
I

HOJE MESMO! .

Custa só Cr$ 3.00

Tôdas as provas indicavam que
o indigitado' homem havia ma

tado 12 mulheges. No entanto,
um hábil advogado foi, gradual
mente, convencendo o [uri da
sua inocência. Seleções de Fe
vereiro apresenta o tenso drama
da sala de juri com um estu
pendo desfêcho, que mostrou
o reu tal qual êle era. Compre
Seleções hoje mesmo.

Também neste IiOVO número:

CALMA, VOC� TALVEZ NAO ESTEJA
LOUCO. Você se preocupa fàcil

mente? Serrte-se deprimido ou
frustrado? Multa gente' sente
tudo isso e, no entanto, énormal.
Senaato ponto de vista sôbre a

psíquíatrta e porque tanta gente
se tortura, com sua preocupação.

c S A

• + ••••••••••

COMO OS RUSSOS RGU8ARAM
MEU GOVtRNO. M.ilhares de hún-

garos torturados para confessar
conspirações. Nagy, ex-premíer'
da HU!'Igrla, descreve como os
comunistas se apoderaram de
seu pais - e usaram táticas
corruptas para fazê-lo resignar.

• ••••••• � ••••••• o •••

UMA VIDA POR OUTRA. O jovem
médico acreditava que doentes

'

incuráveis deviam morrer. No
errtanto, um instinto mais forte
do que êle fê-lo salvar a vida
de um garoto inválido, que,
anos depois, fê-Iomodificar sua
opinião.

São ao todo 23 artigos de grande
ínterêsse nesse novo número
de Seleções, a revista lida pe
las pessoas . bem informadas
em todo o mundo .

COMPRE
l1V

SELEÇOES
DE fEVEREIRO

Agora a venda
A 'RI!!VISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 13 IDIOtAAS

• • *"•• ' .

CURSO DE ESPIlCIALIZAÇM)
DOS CONTADORES DO SERVIço
NACIONAL DE _ APR.ENDIZAGEM

COMERCIAL
A Del3gaeia-� ;SENJ,.:C enl Santa

Catarina, coml1niea. aos senhores
contadores e guarda-liv('03 que no

dia 'primeiro de Março .serão ini-..
ciadas as aulas para o CURSO DE
ESPECIAUZAÇÃO, 110 escritório
modêlo instalado á. rua João Pi'lÚO,
az..
As matriculas estariio abertas to

dos os dias uteis, MS 9 ás 12 e dAlI
14 ás 111 horas, na séd.€ da Delegá
cia.
A todotl os que conseguirem apro

vaçflq mll.�c curs-o, o Scrviç..o Na
cional de Aprendimgem Comercial
do Rio de Janeiro, proporcionará
o respectivo diplom& de ospeciali-
zaçãu.

Ouçam, di-à.ria.rnente, das 10 às 14 hota.s, as audições da

970 kilocÍc/os onda de 300'metros.

La,guna - Santa Catarina - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
.
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..

ot x T lube
carioca3a. exibiçãtl do super�campeão.

/
A quadra do Lira Tenis Clube se-· É esta a terceira e última apre-. quinteto carioca, o mais completo

Tá teatro de mais uma exibição do sentação do famoso quadro guana-] da América do Sul. Os que. ainda
categorizado "fíve " do Botafogo de barino em Santa Catarina. Os que não o viram, não devem perder es

Futebol e Regatas, super-campeão assistiram às duas exibições, natu- ta oportunidade, dirigindo-se à qua
carioca de basquetebol. ralmente reconhecem a pujança dr dra do Lira Tenis Clube; para pro

senciar um cotejo cestebolístíco ao possante' "f'ive" do Lira Tenís

Clube, deverá constituir mais um

indiscutivel sucesso.
O Lira treinou afincamente para

a luta' de hoje, esperando os seU81

diretores que o quinteto do clube
da colina seja melhor sucedido que
seus co-irmãos Ubiratan, e Barrtga
Verde.

verdadeiramente excepcional.
O Botafogo conta com os ceste

bolistas mais renomados do conti
nente e sua exibição hoje, frente

Inicio do jogo: 20 horas. Haverá.
preliminar.
Preços: Cadeira - Cr$ 20,00 e

Arquibancada - Cr$ 10,00.

RECEPÇÃO kO "VENDAVAL"

I Rio, 27 (A. N.) _ Está sendo es

� perado amanhã aqui o iate Venda

I val, sob o comando de Pimentel'
: Duarte, vencedor das duas grandes.
regatas sul-continentais . O Venda

val será testívamen!e recebido.
Inicia"se amanhã a Primeira Competição AUelica fe loiua

C· enío e quotro mocas insc �.J i,--DE-GLINOU-DO-ÜONVITE-lnquç . 1 V .gi !. &.' f11as 1 Rio,27 (A. N) _ Roberto Pedro-
A F. A, C. fará realizar amanhã,' cedores que lá irá comparecer. mais renomados atletas da capiLII As 7,45 horas da manhã haverá sa, presidente do FPF. declinou

domingo, com inicio ás 8 horas, I Abrilhantando a grande parada que concorrerão aos louros do 101) i uma gran.d.e pa�acla atlética, cm do ,"�onvite feito _pela ü�D pare
a primeira competição feminina da atlética deverão participar das metros. 200 metros, 1.500 metros, torno da pista, as 7,50 hasteamento c"'nar a .delegaçao hraaileira dt
cidade. cinco provas masculinas que en- revezamento de 4 x 100 e 4.x 401)1 da bandeira nacional, começando futebol que disputará as copas Hio
Nada menos que cinquenta e qua- clierão tão brilhante programa 08 metros. as provas ás 8 horas em ponto. Branco e Roca..

1ro moças 'estão inscritas para essas

sensacionais provas que serão efe
tuadas no Estádio "CeI. Nilo Cha- Ramos. pretende eXCUf-
ves", do 140 B. C., no Estreito. -. R' G ii _I S I

Senhores acionistas:
� ..nn.r n 1ft. a O r O; fi r.ll áflI !!l,a, CYl Cumprindo

-

os preceitos legais e estatutários, submetemos a vossa aprectcçãoNunca em Santa Catarina houve J: i '1 Ü "<J; 'l1 li . �!ii� \UI. 'ti' U deliberação, o balanço geral, demonstração da conta de lucros e perdas, parr ,'<0< "o

Provas de tamanha enverzadura e'n ,conselho fiscal e demais documentos relativcs ao ano social de 1947, encerrado em
J

,.

"" De fonte segura, fomos ontem. Alegre, e Floriano, de Nova Ham-i31 de dezembro p, passado, achando-se esta díretorta a V9,,"�a disposição para pres-
participarem tantas concorrentes

I informados que o Paula Ramos burgo sôbre a possibilidade de
I tar quaisquer esclarecímentos que julgardes necessárIos.

• • , 1 , ' Canelmha, 20 de JaneIro de 1948.do sexo feminino. campeão da capital está interessa- realizar jogos com os três zrandes
I João Soares Filho, dtretor-presídente.

Oito provas femininas serão dis- .' .

/ '"
Fe!ippe G. ]l;Iieger, díretor-técníco.

_ . .

. do em excursronar a Porto Alegre clubes do RIO Grande do Sul. BALANÇO GERAL, ENCERRADO mi[ 31 DE DEZEMBRO DE 1947

putad_as na manha de hoje, qua?uo e Nova Hamburgo, em meados do Se as demarches forem conclui- Imohiliz�J;;V°estarao presentes altas autoritla- ,
" , ês xle .

, d' f Ma
.

á"prOXll1lO nies e mal ço, as satís atoriamente, o Clube de i q'um 110S
..
"". "".. ."."".. .".".. ..""".

des civis, militares e desportivas. Os diretores do tricolor já estão Irajá Gomíde será o primeiro de I �I���isd� r���nsúiõs ".'" ::: ",'. .'. .'. "::::'-'-'-'-.::: ::::: '."
As provas são_ as est

. .ab.elecidaslneg·ociando com os paredros do In- Santa Catarina a' písar em grama- -'
.

-

I Realizável a cm-to e longo prazopela Confederaçao Brasi eIra de· ternacional e Corintians, de Pôrto dos riograndenses. Títulos .em cobrança , .,...... " .. " , ,

Desportos para os campeonatos Contas correntes - devedores ,.. ..,....... . .

b 'I' FAC t 1
Fios de algodão ""'", ,...... . ... , .... " .Ó: •• ,,

raSl ell"Os a que a pre e1'1(, e Mercadorias '.. . ,. ,. . . .. , .. , .

concorrer' de igual para com os :i;lmOXat"ifadO ,... .. , .. , .. , . , , , . , , . , , ..

grandes Estados. TORNEIO DOS CAMPEõES AP'HOVAiDO O REGULA.l\-lEN'l'O C��b�stteíi�tal�lbr"úi��nt��·::.:::::· ,::::,:.:._._.,::::::::
100 metros, 200 metros, 4 x 100

.'
' .1 -Rio,27 (A. N.) -- A Assembléia ���e:�a���j;x�e�e�.t: :::::: .. "':::::: :'::::::::.::::::.

metros (revezamento), saltos ein
,

Em
.

Santiago d? Chile, prosse�Ul-1 geral da F:MF 'aprovou o regula- Acionistas - capital não integraliz, ""' .... ".",,, ...
ra hoje o Torneio dos Campeoes ' .

.
altura e em distancia, lançamento ,.

V
' menta geral e o regimento mterno

do peso, do dardo 'e do disco nU5
com os segmntecs JOgos:u a�c?

I
x

da entidade.
Emelec e Colo- 010 x snuucipai.

provas mais renhidas já disputadas
em atletismo e que será dado ao

Vasco da Gama, do Rio e River
PIa te, de Buenos Aires, são os lide

florianópolitano apreciar.
res invictos do certame internacio-

Reiualda,' Yolanda Bonnassis,
Leda Kobarg, Margarida Leite, nal. Na última quarta-feira o Vas-
Wãlda e outras atletas de nossa.

co se impôs ao Municipal, vencendo

terra estarão presentes na tenta- o por 4 x O.
--------------------------------

tiva de quebra de recordes catari- FJS'I'UDANTES DELA PiLATA
nenses, nuina demonstração de Parlo Alegre, 27 (A. N.) _ Está
efeciência técnica e preparo físico. sendo esperada aqui a delegação

.

O re into do Estádio do 140 B. do, Oluh Argentino de E�tudantesc
Dela Plata que maugura,I'a a sua

C. será, certamente, .pequeno parar temporada ruqui, jogando 'Contra o

comportar a ·enorme legião de to1'- Cruzeiro, doming'o próximo.

o Paula TECELAGEM CANELINHA S. A.
RELATóRIO nA DIRETORIA·

484,941,60
268.894,40
23.466,00 777.3()2,OO

282.697,80
22,121,40
35,481,70
240.'138,70
52.811,70
49.585,00

819,40
i.ooc.oo
20.957,80

436.200,00 1.142.1l9,5a
Conta de compensação

Ações em caução . , . " , .. , . , .

Conta do resultado pendente
.,

Lucros & perdas , ,. . ,.,... . , " , .

60.0Q{),0a;

166.288,40>

O PAULA RAMOS REFORÇA A
SUA EQUIPE

crs 2,145:/39,!!a

Ivai

PASSrvO
Não 'exigível

Além de Mandico, Manara e Ivan Capital " , .. , ", " .. ,... . ". ,,,.,, ..

, l Fundo de reserva """" " ,.. , .. "" .

firmaram contrato com o Paula Ra-', Fune'') de depreciação .,........ ,....... . ,., .

mos, esta semana, os "players" Ta-l E.,dgI\"el a curto c longo prazo
tú Lázaro Nen'em Chocolate Ca_! Letras a pagar """" " ""." " .. ",,,,,.

, , ,. ,

I Letras descontadas
. .

rioni, Katcipis, Luiz e Medinho, es- c�m.tas corrent_es - credores .,........ . .

, A

t di
! Dividendos (não procurados) . .

rperanrío-se, por es es las, apre-I. _

sença de Abelardo, Fornerolli, Chi- C"onta ele com�cnsaça.oCauç ..o ela dll--etolla . ".. """ '., , ,.

nês, Minela e Naldi, pois é

pensa-lmenta dos diretores do tricolor .
Cr$ 2.145�:���

co�tar com o concurso de todos os DEMONSTRAÇAO Dl\. CONTA LUCROS & PERDAS, EM 31 DE DElZEMBRO DE 194'r
_

�

, . . ,DÉBITO
seus campeoes na· proxlma tempo- MaqumárlOS """ """, " "'''''' " " .. " " . " " , " .. "

rada oficial I J;'''" am01:,t:'" & utensílios . ".. . , , ,.

� . ,AlmoxarIfado ,." .. ." .. ". . .. ".,.... , .. "" ,., .

Segundo apuramos os valorosos Gastos gerais " .. "" "" "."". .." .. " .. ", ... ." .. ". . .. " .

,
,

b I Juros & descontos , .. , , , , , , . ,. , , , . , .. , , , , ..

"players" Fatéco e Bráuho, am os!· Contribuição firma ao IAPL .,.,.. ., ,.

do Avai, interessam ao clube da; l'._1a�erial de expediente .. :.. . "' , ,

"estrela solitária". I t�;;���� ci�' côns�m�' 'e
.

�st��pilh�s
.

�eI:c�ntis
.

: : : : : ::: :: : : : : : : : : : : : : :
Com tais elementos, o Paula Ra- ��r�;:�� d�"v"iag�;'_�":. ':.. :::' ,:::: : "::: .. : ":::::. :::::::::::::: '::.'.::

mos aparecerá como um dos can- C,?':lissões .,.. """" , , ,... , .. ,., , ", .

Ferras ,..... . " ,., ,. .., , , .. , , , , .

didatos mais fortes à conquista do Contribuição de Previdência Social ,.. . , .. , . , .

certame de 48.

1.400.000,00
13.615,60
50,4Q{),00 1.464.015,60.

32.631,10
202.242,70
385.560,50
1.260,00 621.694,30>

60.000,on

437,50!
IOcr,ao

4.944,1(»
37.360,00>
66.957,5fi
9.538,20>
139,2a

171.556,5lJO
73.290,60.
11.273,701
13.847,40.
8.a02,9'0>
5:269,90;
5.772,40.

•

O Conselho Deliberativo do }fjui" Conselho de Sindicância -- Osní

sob a' presid.ência do D·r. Adalbert01 Gonçalves, Osmar Meira e Érico

"Tolentino de Carvalho, reuniu-sel
Couto. -

.

ante-ontem para empossar a nova Para o cargo de 10 Vice-Presi
.diretoria do clube alvi-celeste, elei-t'deute havia sido -eleito o sr. 'Yal-
ta terça-feira última. e que é a

se-I
ter Lange, que reeusou por motIvos

guintc: imp�rio�os, send'O então aclamado

Presidente de Honra - Celso Ra-J ? norp.e de seu filho Paulo Lange, o

mos. qual foi eleito.
Presidente ._ Antônio Salum. I Empossados os novos dirigentes
"10 Vice-Presid.ente - Paulo Lan- do Avai, falou o presidente do clu-

;ge. be, sr. Antônio Salum, que em rá-

20 Vice-Presidente - Espiridião pidas palavras concitou seus com-

Amim. ,'panheiros a uma gestão fecunda para
10 Secretário - Dr. Carlos Lou- maior progresso da querida agre- O confronto cetabolistico

reiro da Luz. miação, sendo, ao terminar, farta- de ontem entre potafado e

20 Secretário _ Haroldo Pessi.
.

mente aplaudido. BarriB<l Verde foi ti uspenso
ia Tesoureiro - Dr. Silvio Sil- Em seguida falou o ex-presidente, ao teuninar o r tempo em

va. Arnaldo Dutra, que assim. se ex-I virtl1.de das fôrtes chuvas.
20 Tesoureiro Guilherme pressou: "Vinte e quatro anos no quando o super-campeão ca

Schürmann. Avaí, apesar d.os pesares, foi para, tioca vencia po� 26 x 12.
Instrutor de Educação Fisica

--I f-lilll u�la grande f�licidade dir�g�r Conforme €n t�ndirnento e�
Libório Silva. os destwos do Aval que sem dUVl- tre li! Fede·raçao A, Catan-
Orador -- Jornalista Gustavo Ne- (la alguma é a força mais gloriosa nense e a Deleg-adão de Bo-

ves. I do futebol catarinense. Suas pala-· talaRa, a 2' parioda da luta
Procurador _ Oscar Vieira. vras foram delirantemente aplaudi- ôn tem in t6tt'orn.pida sorá dis-
Médico - Dr. Laura Daura.

I
das. putado amanhã, na quadra

Conselho de Finanças - Silvio Como nada mais houvesse a tra- do 14' B. C:,. ·no Estreito, pe-
FerrarI, Saul Oliveira e Joel Lange,; tal', foi encerrada a sessão. la manhã.

x x x

Cr$ 409.289,901

CRÉDITO
Lucr?s das .operações sociais nas contas de fabricação ... ,. 'o, •••• , • ,

Secçao vareJo ,...... .."".". ,.,.,. .., ,.

1.ucrÇls & perdas: saldo desta conta ", , .. ,.".,. .", ,.,

24L772,6a..
1.228,9a:

166.288,40,

ULTIMA HORA
ESPORfflVA

Cr$ 4íJJ.289,!Ia>

Canelinha,. 31 de dezembro de 1947.
JoãO" Soares Filho, diretor,presidente.
Felippe G. Krieger, diretor-técnico.
Jos� Itubik, contador, reg. no DEC. sob n..

68.730 e no CRC. sob n. 0.436.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Treelagem Canelinha S. A., tendo examinado minuciosamen
te a escritm'açáo, balanço geral, conta de h.\cros e perdas e demais documentos re.
ferentes ao exercício de 1947 e tendo achado tudo em boa ordem é de parecer que
os mesmos ,ejam aprovaçlos pela assembléIa geraL

Canelinha, 2� de janeiro de 1948.
Moritz Germano Hoffmann
Valéria Walcndowsky
Osnildo Sllva

votE PRECiSA COLABORAI I .
Conseguir alfabetizar um patri-

,. L_ P 1: D elO, c-onvencendo-o a frequentar
ma Camp�Wi rv ft.esta· um ourso noturno, em breve se-

b�lecimento dA Sande d. r·emos um dos povos mais adian-
� , Lados do mundo: Grupo Escolar I:l
L�n.ro. José ou Escola Indu..cut,ri�l. .

O Cri",Uto 11.utuo Predial. oferoee Valorize o seu dinheiro, mg.;
aos seus assoelados 4» melhor pia- crevend� no q1l3(lro ooela.
no, no melhor sorteie, por Cr$ 5,00 J (!os ?Om�onentes (1.-0, U(I!ég1(
menf3a'Ís.

.,,_..:, .f:.';>.> &rrI�a,�V�rde. -_.ffi?

.'
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I
Curso

Feito em 12 mezes, Escreva a C, Postal 3717 -. S. Paulo,.

pedindo infarmações.
.

Seja também nosso agente, Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro,

DENTISTJ\

de Guarda-Livros em sua casa

Dr. Polydoro S. Thiago
lIléd'Mo do Hospital de Caridade de

Floriaaópolís
AS&i._te da Mate,.,....ade

OLINICA llltDICA - DISTUR·
BIOS DA G�STAÇAO E DO

PAR'tO '

Doença! dos orgoos ffitornos, espe
cialmeate de coração

Doenças da tjroide e deJ<l.... glãn<lt1las
.. interaas

NEUROTI;�APIA - ELECTRO.
CARMOGRAFIA - METABOLH"

MO BASAL
Cons»ltas oliàriamente da<; 15 ás

18 horas
Atenlk .oomados """,,!qUal' hora,

inchssive durante a llOiht.
Consnltório: Rua Vitor :M.irel�, 18.

Foae, 702
}l.ooidêneia: Avenida Trompowski, 00,

Fone 760

Dr. M. S. Cavalcanti
C�iea exclasivamente de crianças

Rua Saldanha Marin40, 10
Telefone M. 7:>2

Dr. PaRlo FoBle&
Clinico e operador

ConsuMrio: Rua Vitor Meireles, 36.
Telefone: l.W5

Consuh"" das 1{) ás 12 e das H ás
15 brs. Reeidênçia: Rua BJumetll>u,

22. - :releioM: 1.6:.10

Dr. Mário Wendha..u
CIÍ1»ca médica de adultoo e crian�e

Consultório - Trajano, 29
'relef. M, 769

Consulta das .......4 ás 6 hor"is
Residência: Felipe SchmOdt 11. 38.

Tekf. 812

(;atlas·troo" 'Soeial'" 110 .. (,0 \Esjad.�)
I •••• �.�•.••••••.•••••••••.•••••••••••••-:'

======--=-·....:=:1-a Credlfi.to u·tu, 'o Pro"d,)8, 1-, i."",�,··-. _..........................

:
(J

...

= ...:_...: : :.�.::::::::�::::.�..�.::::::::::::: : A tradição de "'ied�de em pube/e �or"i?l' ? ".::co�orio. agora com :
_ (a) _ ,_

novos panos ooopto os á ,•••• oçoo v.gor
•

=: :::::, .�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: � Disdribue 20 %

em premíos f
• •

1,,� ".» co � .. q •• " " �� ••• c ••• v .e-."" �. ".;e.c.It</jI .. �e'Glft�� .iI
Atualmente 1 de Cr$ 5.080,00, 5 de Cr$ 650,00 e .!

: 5 de Cr$ 250,00 :
• •
a o vaiar dos pre mtos aurnent a de acordo com •
• o crescimento da arrecadação

, !
e ,_ n, 1, W

••••••••••••�•••••••••••e�•••••••••••

Moedas do Brasil

Dr. S�vas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olbos -

OUTidos - Nariz - Garganta
Prel!Crição de Jenteg � contato.

Reiniciou sua clinica.
Omsultório: Felipe Schml!dt, 8

nas 10 ás 12 horas, e das 14· ás 1$
horas - Te!ef. 1418

Dr. Roldão Consom
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS DE Sil·

NHORAS - PARTOS
Formado "ela Facwldade de Medi·

eina da Universidade de &dO Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípi3

,
Corr êia Ne'"

Cirurgia do estômago e ,,")as eirot.\la·
res, intestisos .ielgado e grosso, ti.r<>.[·

de, rins, próscata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, kidrs·

cele, variaes e l&ernas.
Consulsas : Das 3 M 5 ""r... , à rua

Felipe Schmidt, 21 {altos da Caea
Paraiso) . 'relei. 1.598

Resiêênoia : Rua EMe ...es Junior, 179;
Telei. M. 7'4

Dr. Lins Neves
Meléstia5 de seobora

Consultório - Rua Joúo Pinto . H. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete ele Setembro
- Edifício I. A. P. da Emiva)

Telefone M. 834

Dr. A. Saataella
Diplomado pela Faculdade 'Nacio,

nal de Medicina da Universidade de
Brasil). Médico por concurso do Ser
viço Nacional de Doenças Mentais
Ex·interno da Santa Casa de Mi.ed,
oórdia e Hospital Psiquiátrico do

Rio na Capital Federal
CLINICA M1:DICA - DOEN\,;AS

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia Neto.
Rua Felipe S<lhrnidt. Con�llt_

das 15 ás 18 horas
Residência: Largo Berij{!.min

Constallt n. 6.I
I

Dr. Newton D'Ávila
Operaç!5es ,_ Vias Urinária-s -

Doenças dos intestinos, réto, anus \:

Hemorroida·s. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. A.tende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tard2
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

--

T1NTURARi'}\CRUZEIRO
'firadentes 44

LAVA. e TINGE ROUPA,S
Reforma chape-oe;

Profissional c-ompetlmte - Serviço ,apido e garantido.

BOM NEGOCIO
para quem po<Mue de C� 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de lO'!, ao an-o com recebimento de ;uros mensaie.

Info.rmações ne-sta redação.

Dr. Mario Da Camr,mra
Cirürgião dentista

Atende excl'uaixc rnezrte com

hora moraada
Rua Trajano na ZS .- Soh.

nOl'ianQpolis
Diariamente das ,9 às 12 e

das 14 às 17 hGras
·

'M�i�� 'f�H�id�d�� ��i� ���;i�;e�'
00 de seu filhinho I
Mas, Rãe eeqne9&. que o malhol

J,H'1!f;eJWe para o seu "PIMPOLHO"
é lima fNl.dilTneta do CRÉDITO
MUTUO PREI}L\L.

Queremos que todos fa�m
parte do quadro soeía] dos
componentes do "COlégio Bar
gu-Yerde", Por isso, o paga
mento da ação é feito em ê
prestações.
---

S,-= riCOR quereis ficar
De modo facil e !egill
Fazei hoje uma inscrição
.No Credito Mutuo Predial

11:8 BOlif lmASILEffiO?
, � coopero 00 campanha de
aMabati,zaciO <W fJdeitos, f.arenrle
� (nI tetJ8 OOl'l!'Iloooióo:s q't:re não �a
Nn ltlt' nem $I!lO{'ffler, f�t&IJ
as eu.reos� de �beíiza.
9âo: HO$'iteJ de (}a.ridade ou Gru
{){) Esoola.r Arro'bieta.

FERIDIl.S, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nounelra
Med!oogiio auxilieI' no tratamento

da llliUB.
••.•••• 0 ••••••••••••••••••••••••••

Apressando-se em dar se�
nome paI'a delegado da AÇiâo
Social Catarinen.se no seu quar
teirão, v.s. já estará fazendo aI.
go de util.

Troco-se ou vanda-se bem. 6tima oo\,ção dg moedOll do pra ta.

niqueI. bzanze e cobre, do Império e República. Cartos por ohaéqu io
para este jornal, para Numumático.

"

--....._...__ _ .__ _ __ - _ .. - _._." - .. _ __.--_ .._._ _ _ .. � _ .. -

inislério
)

da, AerBoáutica

FARMACIA ESPERANÇA
do Fm.�lItie-o NILO I,ÀU8

F.i�j(; 0 amanhi 'I'Utri 1\ H.$' pref0I'ida
D2'effM itEl>el.0>ie!a §ii _�fflAlil -- H@lI!IIeopMiu - Poli>!!!

B2riU - �" •• k9r1'.IM':ha.
�1'l�"t' II �tiA O�M� ti) ?�i\llm» !llIW�.

o llatalhão Ban�a- 'verde
foi oonstituido de catarlnenses
dootemidos e o "Colégio Bar·
riga,..Verde", uSlU1Í a me-sma
bandeira.
����-;��::-'�...-

A no�sa Capital vai ser dota
da de mais um p,sütoolecimenW
de e-nshlO e este �rá o "Col�

I g'lo Barriga-Yerde".

OUlNTA ZONA AÉREA
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis

Em W de Fevereiro de 1948

EDiTAL
Faço publico a todos os Cadetes da ,e Escola de Aero

náutica, em férias neste Estado que o ano letivo daquela
Escola terá inicio a 5 de Abril, devendo' os mesmos se apre
sentarem naquele Estabelecimento de Ensino até o dia 20
de Março, conforme comunicesõo feita pelo Comando da
dita. Escola de Aeronáutica.

SEBASTIÃO BARROS
Asp. Av. Res, Conv. - Ajudante

......._ .......•............... _ _ _ .. _._ .._._ ._ _ __ _·._._ _._ _ .. _ _ __

Atende dia e noite
- .

Brevemente inicia:rá SSlrviço especialisado com

moderno maquinaria
Rua Felipe Schmidt 60. - Te!e'o:1e 1577

QUfR nSHe..SE COM ccm�omt E EUGAHCIA 1
PROCURE A

alfaia
Rus Felipf-'<C Sthmldt 48

Conespondenda
Comercial

Co-nfere
Dip'oma

DIP.EçAo:
Amélia M PigtizZi

METOOO:
Mt}darno e Ehelenttl,

--------�----------------------------------------------�
•

A EM:PREZA CONSTRUTORA UN�
Avisa aos s.eas pertadores de titnlos jQ inte,gnU�' ou SOt'\ealio!

de acôrd() com O decreto lei n. 7.930 que tan 8. disposição das lJlIIl8mos

CASAS, para pronta 6lltrega, - Palia maiores �1arecime1l1ofl �-.!Ie
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

-
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A saob
•

10 e na abiil:
"'" com equipamento completo

por trinta e cinco mil cruzeiros
i !8:l0ciacâ� dos i�nir��l pnql� �,S(s�S(t.�inn�,Ix-Combatente's wiUi U�I� bUllllI u \tu �BnUq!)
I Rio, 27 (A. N.) _ Em ambiente i

Salvador, 27 (A. N.) - A repor- ria Rodrigues, secundado por Gio--

úe. plena cordialidade apesar
.

da tagern esteve no Pronto

SOCOrI'IJ]
coudo Dias, que sacou da arma e

espectativa reinante em torno do ouvindo as vítimas do conrtít o apontou -para o delegado Barachiso
,

pleito, a Associ.ação d�s Ex-C?m�n- OCOl':'!dO 1:01' _OC�SiãO do. comício co' Lisboa, n5.0 ?,ons.eg��ind.o atin�i-IO ..
dantes do Brasil Secção do Distrito munísta I ea lizado aqui. O guarda Manoel disse : 1; lZ a ínterven

Federal, levou a efeito, ontem á de choque Manoel Aureliano, ferido çâo, atirei em Gioconclo, aLingin-'

noite, no edifício do Silogeu, as
duas vezes no ciãnco por tiros ues- do-o. Mesmo caído, Giocondo fez

Ot;'< S D. ,( eleições de renovação da direto�ia reCJHHIO� pelo e�"{-Jeputado Giocon- ,,,áriaS disparos conseguindo acer-,
r�jlha 081105, para o bienio 48-50. -' do DIaS., declarou CIt.le o eo.n1htc tar .. me na nuca no memento em �

n.-t'll'n.nlf\ Os trabalhos tiveram inicio ás 17 foi or iginado pelo agitor Jose Ma- que me voltava para segurar ou-'

do ii uluyV horas com. grande numero de as- Lros elementos comunistas. Contí-

sociarlos presentes e foram dirigi- lrtiJJh D�nl {'jft;lI�' f r
nuou Manoel: Neste ínterim Gio-

Fomos ontem distinguidos com Agradecemos ao ilustrado visi- dos pela mesa composta dos 51'S. Ul'iic �lM\U �.hJihHj!e ccndo levantou-se também ferido

a 'visita em nossa redação do dr'l tante as honrosas rcterencias ao Osvaldo Aranha Filho, presidente;/.
Lendo sido car-regado para o carro

Manoel. de Paula Ramos, prestigioso I
nosso jornal e á sociedade ilhoa, e major Tácito Livio de Freitas, se- onde já se achavam Almir Matos e:

presidente da Embaixada do Bota-! renovamos nossos votos para que a cretário ; Wilson Carneiro da Sil- Romeu Castelo Branco, sendo de,'

fogo F. H., que ora se encontra em! permanencia do Botafogo em Flo- veira, mesado. notar-se que estes dois ultimes-

nossa capital em disputa de várias: rianópolís seja para todos da Em- Duas correntes disputaram a dire- também atiraram,

partidas de basquetebol com os afi-I baixada, uma hora feliz na vida de ção da Associação elos Ex-Comba- Disse Manoel que presenciou vá-

clonados desse esporte em' Floria-I cada um. ,tentes, sendo que uma é integrada rios individuas armadas nas pro-·

nópolis. I de vários elementos do extinto Par- xirnidades do delegado, lentando

S. �'. f.ez questão .de. salientar quelRecital de Adelremo
sna visita era principalmente de

agradecimentos pois sentia-se e • �"J.,i t tfi �
com ele os componentes da embaí- li.lb� h,U6l

xada, profundamnte sensibilizado
com o carinhoso. acolhimento a eles

dispensados 'pelas organizações
esportivas locais.
São tantas-- acrescentou as provas
de simpatia e tantas as gentilesas
de que se vem cercad:os, que não
sabem cerno corresponder.

IElogiou o progresso do esporte
-catarinense dizendo que o mesmo

deve merecer cada vez ma.ior pres
tigio por parte do povo e do go
vemo, pois é ele um indiscutível
fator de aperfeiçoamento da raça
e alto elemento de propaganda.
Espera que 'Os catarinenses muito

breve retribuam a visita indo á
capital da Republica, onde encon

trarão o Botafogo de braços abertos
para recebe-los.

Casas

--'------------�---------------

FI� lamó�""U$t 28 (:se Fevereh'o �ílt '(!��8

Eni !i08Sa- Re�3�ão, O drs
J)Fesiden'le da Emb&ixada

Está entre nós o sr. Arno Bauer,
o operoso prefeito de Itajai.

S. s. que está realizando brilhan
te administração naquela comuna rianópolis, certamente merecidos e

veiu a capital afim dé tratar junt;' fartos aplausos, assinalando, assim,
ao Governo do Estado, de impor- C?l�i gr�nde relevo, a sua primeira
tantes assunto ligados a'O progre�

vlsita a nossa terra.

80 do prospero municipio que clui-

ge;,o Estado" apresenta-lhe Vütos COlegg OlimJio Melo
de feliz permanência em Florianó- Ria., 27 (A. N.) - Faz anos, ho

polis e de pleno exito em sua
je, cólJeg? Olímpia Melo, preside!l-

. - 1 te do 1'l'lbunal de Contas do DIS-
mlssao. trito Federal.

Pret Arll Bauer
Acompanhado da distinta senho

rita Nazira Mansur, cansagrada so

prano catarinense, honrou-nos on

tem com sua visita Q sr. Adelermo
Mattos. um dos grandes valores do
bel-canto em nosso país e que no

momento integra a companhia de
artistas de Iracema de Alencar.

O sr. Adelarmo Mattos que é na

tural do Pará, onde fez seus estu
dos de canto, posteriormente aper
feiçoados no Instituto Naci'onal de
Musica do Rio e ainda no curso

particular da Senhora Benzanzoni
Lage, proporcionará um grande
recital no dia 2 de março, nüs am

plos salões do Clube 12 de Agósto,
sob o patrocinio da Sociedade' de
Cultura' Musical.
Nome vitorioso em nosso país,

pois já realizou aplaudidos recitais
nas cidades mais adiantadas, ü sr.

Adelermo Mattos colherá em Flo-

tido Comunistas, cuja chapa vem

encabeçada pelo major Henrique
Oest, que, apesar de não pertencer
ao partido de Prestes, foi por vota
ção deste eleito' deputado federal.
A outra corrente, conservadora, de-
nominada "de ação e união", apre
sentava como candidato á presíden
cia 'O coronel Delmiro Pereira de
Andrade.
Esta chapa saiu vencedora, sen

do, portando, derrotada mais uma

pretensão comunista.

Ceses por 55
mil cruzeiros
Hio, 27 (A. l\.) - O General Du

tra inaugurou ontem as duas pri
meiras casas do plano. ele alvena
ria mixla do arquitéto Moaoir Fra
ga, do LI\iPETEC, localizadas em
Ramos. As casas são dotadas de
três quartos, sala, banheiro, casi
nha" varanda lateral e seu custo é
ele trin la e cinco mil cruzeiros, in
cluindo-se os seguintes requisitos i.
Mobília completa, equipamentos de
sala de jantar, tais como faca, ta
lheres, garfos, chicaras, copos, ha
leria de casinha, depósito de gêne
ros alimen Lícios, panelas -chaleiras,
assucareiro, rar ínheíra, sendo que
a amortização mensal não supera
a imporlância de trezentos cru
zeiros. Devidamente aprovada ,pelo
presidente do Instituto vai ser
constn1ida uma vila em Para Lu
cas, com ri1il e oitocentas casas des
se Lipo. O Presidente retirou-se da
li bem impressionado, visitanelo
em seguida o hospital do mesmo
instituto, tendo ass'istido á entrada
do primeiro doe.nte naquêle esta
belecimento. Trata-se do estivador
BenÍcio Francisco Lapa.

iiSp. de
Por ordem superior fica sustada II exe

cução da portaria n. 15, de 19 de feve
reiro corrente e referente à nova tabela
de preços nos ônibus que fazem o servi

ço de transporte d e passageiros nesta

capital e nos municípios vizinhos, pelo
prazo de trinta dias a contar desta data.
L V. T. P. em Florianópolis, 27 de

fevereiro de 1948.

Nuno da Gama Lobo d'Eça

de utensilios'

Serão filmados·
Rio, 27 (A. N.) - De aogora em

diante os cinegraHstas acompanl1a
rão os comandos sanitários, anm
de filmar os estabelecime.ntos onde
forem encontradas imundícies ,e
outras i lT0g'ularidades.

PARA FERIDAS,
E'CZEMAS,
JN-F lA!M_AÇOE S,
C4()"'C:E I R A S,
F R I :E I R AS,
ESPINHAS,. ETC.

l

feri-lo, não conseguindo em virtu-'

de ela pronta ação dos guardas e

iuvcstigadores que agiram a casse-'

tétes. A .rnenor Miramar, uma das

vílimas, declarou-nos que vinha

em companhia de sua mãe, quando '

começou o barulho, tendo corrido

então para entrar num caté da rua

da Mí ser-icórdia. Diante dos tiros

ugarrou-se com um rapaz gor-do.
Os comunistas contra êle começa-

Procedente de Brusque está em' ram a a tirar dizendo ser este tam

Florianópolis o ilustre 'deputado: hérn investigador.

r:au1 Schaefer, �.l1b-lide.r d� maio-j O r_apaz gordo de qu: fala
..
Mira·'

na na Assembléia Legislativa. mar e o espanhol Laur eano Fo lho,
O prestigioso politico que conta que foi tomado pelo investigador

entre nós com inumeras amizades. Cordeiro mui Lo parecido com .êle,'
tem sido muito cumprimentado. de corpo.

o RaG .. dD Sul e o acorno peiUico
Porto Alegre, 27 (A. N.) _:_ Fa- "Não tenho dúvida em afirmar

lando a nossa reportagem acerca que os 5 membros da Comissão Di-'
do discurso proferido. pelo gover-

I retoro do PSD, da qual faço parte,
nadar Valter Jobim na cidade do estão plenamente de acórdo com OS'

Rio G. disse o sr. Pacheco Pra- conceitos emitidos pelo sr. Valtêr
tes membro ela Comissão Executiva Jobim".

.

do PSD, que o mesmo foi uma in- COLABO.RAÇÁ>O DE TODOS OS
Iei-pretação fiel do pensamento da PAlRTIDOS
grande maioria, se não da unani- Porto Alegre, 27 (A. N.) -- O go�
midade da uornissão Diretora de vernador Valter Jobim, falando {;:
seu partido, acrescentando, adi- reportagem de "O Tempo", da ci->
anle: dade do Rio Grande, disse a res-

"Somos iodos por uma poÍiLica peito da Yia:bilidade da colaboração
de lolerância, mas sem transações, de todos .QS parLielos políticos, que-'
e nem isso desejam, tamhém, os reafirmava o que dissera em seu

demais par lidos, que vêm apoiall- discurso, acrescentando, que é' ne
do as medidas propo'stas pe'io go- cessária essa colaboração, por isso'
vernador do Estado do illlerêsse que os prÇl'blemas decisivos para'
geral, sem. preocupação de oposi- ada a gleba gauoha ,pairam acima,

ção sislemáti'Ca". dos interesses e competições de

Inlerrogado sô'bre se o PTB par- caráter parLidário.
.

ticlpara das conferências em Pa- Falando a respeito do que mau;:

lácio, respndeu: o impressionára na,quela cidade,
".sim, o P118 participou. Foram declarou que os problemas que di-·

conversas mantidas no mais eleva- zem respeito á habitação, que é de'
do ,ponto de vista". E adiante:

,
visi\',el precariedade, ali pai§. que

"Aliás, o sr. Valter Jobim rece- viu a concentração de mais de 1.000,
berá com o maior prazer as SUS1es- "rrialocas" com cerca de 6.000 al
Lões de lodos aqueles desejosos de mas, que ,,,presenLam Mpécto de'

propugnarem pelo engrandecimen- gravidade qua.nto� à saúde, dadas
Lo da terra gaucha". E voltando ao as suas precárias instalações sani-
dis-curso, declarou: Mrias e falta doáJgua.

FRECHANDO ...

Os escrevedeiros do órg'ão udenista não querem que a

nossa polícia tenha em sua organização um choque. E não que
rem que a da Bahia deixe de ter o seu. Para a terra de S.

Revma., o· sr. Cô.nego Mangaibeira, Ludo. Para nós, nada! Os pa
ranaenses e paulisl�s do Diário até parecem baianos. Será qU0

já foram a BaJhia? Então vão. E fiq\.lem! É o único Estado em

que há choque e há democracia. Nos conflilos, quando o cho

que entra em ação, nunca ninguem ouviu falar ,em desmandos.
O's milicianos da Boa terra não usam caceletes. Usam balas de

açucaro Os 30 feridos do último rDmpe-rasga, r'ecolheram-se
aos hospitais com dóI' de barriga, por que abusaram das balas r

ISe Salvador, com 300 mil ou mais habitantes, tem seu cho

que de 300 ou mais policiais,' Florianópolis, com suas 30:000
,paca'las e evang-élicas almas, não poderia ter um choquezznho
de 30 milieianos?

E como são bonzinhos os nossos comunistas! Todos, can
didalos à Academia e ao Prêmio Nobel do Bom Comportamen
to. Terra privilegiada, a nossa. Tão feliz, que os udenistas vão

comer os banquetes e beber os coquetéis cJo CeI. Negreiros,
la na Empresul, e depois de o turibularem a bom ,:aler, vê�
vomitar aqui as iguarias comidas .e as misturas bebIdas. Sera

CJue os deputados da U. D. �., quando foram a Joinvile, pa
garam os comes e bebes? Ou será que d.eixaram a �onla para o

Dip ela Empresul? Paremos, por aqUI! Para evitar choqtws.
Guilherme Tal.
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