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o presidente Trumano convQCoú," urgentemente· o Congresso afim de
estabelecer o estado de emergência� DOS Estados Unidos, dada a

gravidade da situaçã.o 'internacional. -- ,_.
ee"""'''''''''''''''''''''''.''''',�••,...... "._-"-�"'-"'!!:!:_�""""',."..",..,.,.....",..-,�._.� "-��-.""-","","""'''''''''=''''''',""",,'''''''''''''''=''''''''''''''''''''''''''''''==''''''''='''''''=='''''''==''''''''''''''''''''''''''''''="''''''"'''''''''''''''';''''''''''''''''''"''�'�'�
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RIO, 16 (A. N.) - A comissão diretora do PSD está ultimando as

negociações paro a compra da sede propr ia do partido, no oitavo an

dar' do edif'icio Piaué, na Avenida Almiraníe Barroso, onde serão ins
taladas todas as suas dependencias. A sede terá um salão de conferên
cias para duzentas poltronas.
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A .

vantagem 'da reeleição
nas Assembleias

das

Florl�n6polls-Quarta feira, 17 do Mar�o de 1948 N.
RIO, 13 - Antes da reunião dos pai-lamentares udenístas, o sr,

Prado Kelli, falando á imprensa, disse dos motivos a .que obedeceu o
cri teria da reeleição das duas mesas da Câmara e da Senado. Esse cri
teria - conforme afirmou - visa apenas garantir a continuidade de
uma ação que só causai-ia transtornos aos trabalhos Iegislatívoa se fos
se interrompida.

.

"Como sabe - explica l() Iider da maíorta - cad-a novo presidente'
leva pelo menos três meses para aprender ,ã 'manejar o regimento. Até
que faça e se enfronhe em outros particularidades atinentes ás atri
buições '00 cargo, os tcabalhos parlamentares terão sofrido um atraso
consideravel. Além disso; devemos considerar que, se fomos todos nós
eleitos por quatro anos, que mal faz que as comissões diretoras rece

bam O· "seu mandato por igual período? Afinal de contas estamos den
tro de uma só Iegtslatura ... "

Estados Unidos
para a guerra

WASHI�GTON, 16 (U. P.) - o Presidente 'I'ru rnan, ao que 'informam os círculos oficiais, apresen
tará aman�a, durante a sssão conjunta do Congres so Americano, urgentemente convocada para exa
minar a sítuação internacional, um vasto programa de "preparação", baseado no potencial aéreo dos
EE. UU., destinado 'a apoiar a política externa da Amérioa do Norte. O programa foi elaborado de modo
a. g:aranti;T' a segurança dos EE. UU. contra quaísqu er consequências que possam resultar de aplicação
�,a d�)lltrlDa_ d.� Trurpan e 'do' apôio da América a tectos os paízes europeus que resistem á pressão teta
ãitaria comunista, Segundo declaram fontes f'idedig nas, a doutrina de Truman extender-se-é, agora; até
a Escandinavia. As medida, lesgislativas que serão propostas pelo presidente não' remam ainda. revela
das, porém, IlOS cÍI;culos oficiais reina, a crença de q ue ás mesmas incluem forte pressão por parte de 'I'ru
man para que seja efetuada imediatamente a eom.presstva mobitísação de todos os reebrsos dos É,E.
UU. para ser anteposta uma barreira intransponivel a quaisquer desígnios expansíonistas totalitarios e
a ameaças a integridade das nações europeas que sob a doutrina de Truman constituem baluartes á ,

segurança dos EE. Unidos.
-

As medidas em discussão nos círculos oficiais. incluem "o reinicio da conscrição militar, reestahe-'
Iecimento dos controles de guerra sôbre a Indústr-ia amecícana, restauração da; "Ieí -emprésüimo por ar
rendamento'' e declaração dum estado de emergência nacional. A situação atual é comparada nos EE.
UU. COIm � que adveíu após a queda d13 França cm' 1940, quando o- presidente Eranklin Roosevelt pro.

'. clamou � Amér-ica do Norte. o estado de emergên cía nacional e solicitou a imediata execução do pro-
grama de preparação em todo o pai-s. ..-

Os pr,epara�·se·

o enterro d� Masaryk
PRAGA 16 CU. P.)' - O presídente da 'I'cbeooslovaquía, Edt�ard.o

Benes, chórhu hoje durante as exéquI-as de Jan Masaryk, que fOI m�
nistro das Rel'.l.ções ExtériDres até o' momento d� sua morte e. do _llals
qu.e agora os oomunistas querem converter num;'Estadn totahtarlO.

Eleito o candid�to unico
B. AIRES, 16 (U. P.) - A Confir'mação �elor COl�s�lho, de EsLad� (�?

PUl'agu-ay da el,eiçãa para pr,esldente do SI. �atalIcJO GO,nza�,ez, sela

empossad'o a q:g,inze de ag'ôst? _vindo.uro, depoIs. de sua Vlt,ÓTJIa. num�
. .eleição 'em que �foi candidal-o UillCO, ":lsL? ter,en: fIcado a Il:1'fl:l gem da !el
todos os demais p-artidos, s!llivo o pToprlO par�ld() c!e morlllI&,o (�OIOIa
da), Todos acredlitam ,entreta�1io, ,que }dor,JnlgD nao esiá d�spo,::;to no

'poder. É voz corrente que ate ag'osto mUltas oousas poderao <tconte-

oer no Paraguay".

RIO 16 '(A. N.) - R-el-a.tivamenYe 'ao desaparec1menw do avião da

Cr.uz>c>u·; do Sul, saído do: mo, dí rígtndo-se para �ã.o Paulo, sabe-se que
o: aparelho chegou a sobrevoar o aerop?rto de Oongonhas, tendo-se C?
munícado com a torre de controle pedindo a pista paea descer, seuuo

atendido. De subito cessaram as çpmu�li�ações Õ(e bordo, supo?-do-�e
ter havido uma panne no aparelho do rádio. Como a desclda sen:a fel.
tá no escuro rícou impoi?sibilítada a laterri,sa8'em qyue descida serra fel-

RIO, 1,6. (.A. �,) - Com a cassação dos mandatos comunistas a Câ- M!!ll�U;; 16 (A. N.) _ Atendendo ,em:rôo o�p;o'; utjljz;iando totalmente RS.,indiCaç?eS forn:e�i?as .pelo rádio.
mar-a Mum<;I:pal fICOU com 32 veIle'arlorelS, sendo 10 do PSD, 10 d·a (JDN, aos a elos da im rensa o overna-

A V1,sfu dISto, o pI,I«?to r.es·olveu, pm�cUl,ar outro loca� pal� desc�r onde
'10 do PSB ,e 1 do PRP.' Por isso s1:-'o necessaTios ae.ordos pUI'a, a elei- PP' .. g

• fi visibilid:adi8 permItisse a marwbra dIreta SoEml aupl],;> do râdl�.
Çã� �a m��a, tanto mai,;; ,q:re a eâmara Jnst�üa-se a prTffi>�iT'o d.e abril ,�or Leo�oldo Ne.ves proIbm a pra-, '

Entr€tanto, tll6,inforI?-aoóes l?heg,adas a,gQr;a. ,anunCIam" ter slclO"Jo,.
IH·oxImo. DIZ-50 que o pl'e1eIto começou a ooordcnr.r a eaudH:iaLlÚ'a Aleu- hc.a do ,Jogo aqUI. ('BIlsado· na Se7'ra Juquen o apar�lho, As auf.orIdad-es partLI'am Ilat>:.t ()

castro Gl1il!lariies, do PT]), para pr"�l�':J1fe da qàmara Mllni�ipal? yç:-, I =-..-=--,�""'.,.....�......�._..""........----- .I local, afim doe conh(',Qer- a extRnçao do d.(}Slastoo.
.

-.:Ptl', (I ;!!)\'Jq,,�nte ,n��ti·fl. sabendo ,clfJ f.AI'o, �om1t;'nQ��, Y�:mdo rtS Uél1'loIi'J I��pt;rlitn bft.manQlt�r·I'1:.
.

:. -'_-:�".. __ ,�_, '.' -_ :" . � � � ,."" C',- ,-: --:., ,". ,-
"

nhe;;, ,s.encto dada aS�lm marchal're a tõd�� àS úúmbml'lçêlíJi ênLIIe o PSD me a u ii lB: U U ,,,:'. . ,,'c � P l'B. O Ga].. Dutra .veria indicado. que as ('�mhííJ,ã.çÕes teri-am de ser ;:São Paulo, 16 (A. N.) - As sete, queilclas do .desastre. LObo ap.o� to-
feüas C0111 a lJDN, devIdo aq Môrdo intêl'pai'tidario. Belo I-:l:br.i.zonte, 18 tÁ. N.) - Fa- horas da manhã de hoje a caravan·a' mar conhecllll'ento dessa, notiCIa o

--;, � -c=r

leceu, aqui, � conhecido industrial organizada pela Cruzeiro do
;
Sul diretor da Cruzeiro do Su!, organi-

tiS russos nrOU{lC�D1 a flllerr� c fiIan�.l'ejpõ cOl'o11el Benjamin Gui- deveria alcançar as matas de J�_lt �ou lima carav,ana para �r .. ao .10-'
V

.

'p . , U II . UU li marães, á qUêm deve-se inumeras queri, onde foi localizado 'e destrUI- cal, fazendo p�rte .dela varIaS J01'.-

�b 'lesLoh -Carolina do Sul, .i6 verLir a 'Russia que os Estados obras de caridade em todo o Esta- do totalmente o, avião Douglas DC-3, nalistas
.._. . . .. '. ,

(D. ;) _ James F. Byrnes, que qnidos irão a g'uerra se,o imperia- do, como a fundação Benjamin Gui'- desaparecido desde sábado passado, A �egIao e mu�to dIfICII de.�lOdo>·
foi seeretario -de Estado d.u�ante l�smo rnsso ch��ar a aleLar a Ita- marães, o preventório e sanatório ná viagem noturna Rio-São Paulo. que somente hOJe pela �lan:ha ah

a guerra, ins�ol_l ps. EE. DU. a t�. lia França,. Gre{.na ou TurqUIa. 'para os filhos dos tuberculosos. O avião foi localizado precisamen- caravana deverá estar atmgmd? ?
Jtla�em uma 1:;I'Clatlv.a na Orgafi: Advertindo que a 'c1'is7 pode che- .

te a trinta quilometras da �ase de local, espe1'ando-s� para as proxl-:r.aça:o das Naçoes Dmd.ast em �e he gar ao seu- ponLo eulmmante, no
C b' a entre a serra Juqueri e mas horas, novos mformes sobre o'

ção com o golpe comull1� a na c
prázo de uma semana, o ,ex-secre- IJI"�I·"" paraDaS'use

um le, . _

coslovaquia e.a pres·sao que a
. "r '1' un '. Nazerete. Segundo mformaçoes

che-I
:(ato. .

União Soviética está exercendo so- LarJO recomendou um I apldo au-
Curitiba, 16 (A. N.) - A impr�n� gadas a essa. capital,

o avião destro-
1:\' I d' mento das forças armad'as dOE Es- -

. .bre a J"m an Ia.
, d d D'd

.

sa l'egistra aqui, com jubilo, a vi- çou-se de 'encontro ao solo, nao

D- h
-

emDisse Byl'nes que se devera a - la os III os.

tória do jovem fisico Cesar Lattes, havendo probabilidades de que os. 10 elro
_

natural .desta capital, onde reali- quatro tripulantes e os dois passa- -

I ca-Osou o curso primário e iniciou o geiros tenham escapado em c,onse- clrcu a... .

secundário no eonheeido colégio
Belmiro Cesar. Lattes nasceu a 11
de janeiro de 1924, na casa numero

40. da Avenida Sete de Setembro,
sendo seu pai o sr; José Lattes, o

qual foi por muitos anos diretor do
Banco Frances e Italfano.

Ia 'Comara do·· Distrito federal· "Proibiu' o jogo,- ....

.

I"
Rio 16 (A. N.) - ,Segundo dados�

mmbaleX!ldor, IDO es da .a�ixa de Amortização, a29 de fe-
I II vereiro passado, estavam em cir-
São Paulo, 16 (A. N.) - Na qua- culação 20 bilhões, 405 milh_ges

lida.de de hospede oficial do Es- 349 mil, 438 \!ruzeiros ·e 50 venta

tado, encontra-se aqui, acompanha- Vos.

do de sua comitiva, o sr. Neville ----

II tButler, embaixador da Inglaterra Pre�o em aorao e
no Brasil. Falando a imprensa, o

Rio 16 (A_ '1'1.) _ Armando Dia-s,
diplomata mostrou-se satisfeito 'em Carn�irb, guarda civil aposentadO,
visitar São Paulo, afirmando a pra-foi ,preso em fLagrante no int.erior

Pósito que a Grã-Bretanha está ea- do ho!,el IRivi.era,� quan�o r.eceb�I�"
. . _ ,do \PeIxoto Sl],veIra, a lmporta:ncli:l

da vez .maIs em eondlçoes favOJ:a- de ,quatrocentos cruzeiros, refe-
veis para atender os mercados lll- rente a. dois meses de juros dum'
ternos. -�l .. ,,;� §J; emprestimo de dois mil Cruzeiros,

Assim age a policia ud'enÍsta
Anapolis, 16 (A. N.) - Esta ci- nada se provid·e-nci-ou e o destaca

dade esta atravessando días de in- ment.o prossegue na desel1lfreada
lensa inLl'anqtiilidade. lMal ilumi- sanha.
nada, embora a J;:mpresa cobre ain- ,MAIS ESPAINCAMENTOS
da .a taxa. de, Cr$ 1,40 l?o-r !CIlowat Há questão de dias -apôs, um
dos con�nbmntes 0:8 C1da.daos pa- outro pobre foi surrado por poli
catas e:vILam andar as il1ot.tes par� eiais na sua ,Pfopl'ia residência, um
não -caIrem ·em bul'alCOS ou· serem. casebre da ,parte super,ior da cida
vitimas de assalt�s.. 'de. Agora mais quatro cidadões
ESP_A,�lqAlM-FiN�ÜS POi)J�lGr�IS são presos e tres espane.ados, eem
A pOlIc,ra, dommada por lllSll1Ua- motivo. Um chofer, ao ver solda- SÃO PAULO, 16 (A. N.) _ O sr. M'artinbo Diciero, que el�a U�1) ar-cões de Jagl�nç?,& de certa corren· dos maltratarem em pl·ena rua um doroso oomp'anheiro do sr Noveli .JÚnior é agora um dos maIS vIbran

te. politk.a d1s,sld.el1te, promov,e es·
preso, foi i.ntervir, pedindo aos tes def,ensol'es do sr. Ader'n-ar d,e Barros. 'Está ,em grande ati'vid3.de. po-'

pruca!nent?s ?lar.Io�. H� 'P�U.âo fcon· pOliciais ,que não b?-tesse� no bo· lítica, d.e,sperbando curi'osid,ade o' fato do sr. Dictel'o ter. �onf,el'enCJa�'")ciegulU surraI 1.res I apazes III e es��, mem. A resposla fOI um tiro, que

l.com
o sr. Cesar Lacerd-à. VergueÍlro, Informa-s'e que DICI'ero estaIlai

e trabalhadores'd além
A dbe tPrende fel izmen,te, não acertou a al'V(}. . procurando ,óbter o .apoio daquel>â; ala para a eorrente do' governador.

no xadrez uns ez. o' a er num
._,

.

-:--

���1!n�es�cl'l'Ü���ql;:rg�ni�zi�� n��� cum�:�O�!!tu��B���T!�as �ri· Importante' conferenC·'8'redator d'''O Anapolis", pois as vi- sões' se efetuam a torto e a dIreito '

,

liderança �:a o ftO����I��n�����i:Fs�e;�r�:i�f â!l�t�,e n�a�r���{f1iCha;I�d�·eo!lafr:��e .

'

'

1

Aracajú, 16 (A. N.) � Na sessão
ra a isso. O mais in.teressante e �o dIa Seg�lIIlte, se um advog�,d(.

de ontem da Assembléia dos depu- que os pr-esos ate hoje procuram mtervem, sao sol,tos e o caso f1pa RIO, 16 (A. N.) - Conferecia,ram, n� MOJ:,!roe, o .sr. Jo.sé Amêri?(I�
MI Rib eira renun- saher qual o motivo que os-Ievaram, para !?er acu:qlUlado aos que terac da UDN, Acúrcio Torres, lider d'a maIorIa, VItorIno Fr·elre c1? PST,

tados o sr. anue
.

z
. até a cadia para serem espanca- que vIr.

.
Artur Be,rnardf's do PR, Nerêu Ramos, do PSD, e Prado Kelly, l'lder da

.

lados o sr. Manuel �.belr? �enu�- dos. Um, 'que' é guarda-livros,. f�i �is a 8itu,ação .da pol,icia em. Ana- UD�, na Câmara. Após os sm. José Américo, Acúrcio Torres, Vitorir.o
que seus correligionanos llldIcarao1 até a Goiania, exibir o c�rpo j�n- polIs, � maJOr, centro mdustl'lal e FreI1'e e P!'ado Kelly rumaram para' o Catete, p'ara conferenel,n'€ln

b t't 't
.

do A Lé hOJ'e- decorridos vITlte dIas comerÜlal do Estado de GOlas. 1 com 'o pr\esIdenl'e Dutra .

.p su s 1 U O. .

__,,_
• J"-..., .

Ação contra
a União

Rio. 16 (A. N.) -- A Falbrica C�
carola intentou ao juizo da terc�l
ra vara de fazendD publica, uma

ação contra a União. �or um d�
ereto-lei o governo hav,Ia deter:y.n
nado que o aumento dos ?a!a�lO_S
concedidos pela firma por llllClatl
v.a ,proprÍa, seriam 1C0�siderad?s
aibono. Agora uma poriarIa do mI

nisLro do trabalho manda integrar
esse wbono em salarios·. Alega 00-
{lacola que uma portaria não pod�
revogar, um decreto.

Defensor do governo· Adernar

Renunciou à

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informacões
_,

.�,�----------�--�------------------------------------�----

Âuto-Vlação CataTinense - CUritiba
- 5 horas.
Rodoviária 8u�-Braail - POrto Alegre I

.

_ 3 horas:
. 1

Rapido Sul-Brasileiro ...,. Joinvllie -

'ás
5 e 14 horas.

TIDRÇA-FELRA
Auto-Vtação Catarinense - POrto Ale-

gre - 6 horas, .

Auto-Viaçãlo Catarl.ruinse - CuriUba
- 5 horas

.

Auto-Víacão : .CatM'inense -. JoinvUe
- 6,horas.

tt.88INATUlUS Auto-viação CataTinen.se, - TuobIlrio

:Na C.pU�l
- 6 horas.

..._ C Expresso São Crlstó"âo ...,. Lagúna ...,.

._1Il • • • • • rS' !!tl).- 7 horas.,.' . .

•1'iIfttre • • • • • • oCr8 'I." Emprêsa Glória - Leguna - 7%
�� ...... Crl .a","· e '�;?pr!�a,s'Bruaquense ...,. Brusque _�fe ••...•

�..c...
Gr� n '3,,", 16 horas. .

«__ u •. Ç-;.-i: 3.3. .Ihto-Viação :J:taja( - Itaja! - 15 ho.
, .

. lltUtrl.,·'., ras.
-

,

Rápido Sul arasllelro ...,. Jolnvlle - às
.... • ••

' .,.�.'.... Ct$ 1H...
.

5 e, 14 noras.
.

.

�r••••••• , Ctt Q,oe . . QUMtTA-FERA
. __.. <. , .. ,-' •.•. , '. AutQ-Viac;lio Catalrinense...,. CUrWba

" ti'ri&tetl�. , .

crt '�,� _ 5 horas.

.........,... ,',.Cri _""""1 -;6:,:3�O��hto�;.. :=�n:
.. :;: O." Pi ,E 'C,,

'

...
.dó A·ss.o· c·l�a.···d'.',,\'o"�!:'

.;' -, �.·.úd,;"." _"._101ill'l lI'd>�..çs--�&e .��

,

! Rápido Sul Brasileiro - Jomvlle - às
, 5 e 14 horas.,: .

"

I
0., .d«1� .�•., W!�""

.

EJepresso 8110 Crlstovflo· - Laguna - I' "À
•.

P d
.

I d
,. -I'" - .' I'

o ....U.:.dol!r.nlo liI�d# ,
.7 horas:

.

,

:.:14'..' .

. OS .. B US.rlarIOS·
__ deyol....4011..,·· .16��· Brusquense.- Brusque',.....

.
'

" ,'n , '\", "I '.,'

a jir..çl!l Jilo
o

se $!IllIl\!.:Ir.! ,A.utG:YiaÇa.o 'Itaja! - ItàJaI - .15 ho- '50 CAPíTULO
"

.. '

.

�iUza peIoa eOllceAw· ras.. ' .

.� odt!1W8 nÓl!! ..-tI..
. Expresso BruBquense - Nova 'n'ento

,
ANTES POUCO DO QUE, N.,'\DA ,

;
"

.

uabl....·
.

- 1'6,30 horas.
.

,

A'
_,______

,Rodoviária Sul Bra.sll _ p� .AJegl'e aposentadoria não {dá. para o associado, viver· e à pensão; tam- :
----

- a horas. Q�A-� bélll;; não' dá' para tôdas as 'despesas -da faniilia dele.

farmacias de plantão lTu��:!o��=:' _ eu:: vêze��mt:��ai:�o,co�::�s iuxíli?s' iá ,representam alg'Úma coisa, e às �

, DURA1�T� O ,)IES DE ).fABÇ0 ES- �A�t!:.;�âO CataiPi_e. -:-
.

Jollwile �sse ponto' precisa' ficar bem explicado, porque costumam fazer ., -
,

TAlUO DE 'PLANTÃO AS SEGUIN - 6 horas. muito barulho em tôrno diss'o. Pal'abens 1

..-FAR,.:,.rA'C"'S: A.,!-'tt.:2.·.·3_c;!!o eatar:1nense � �o Real nt' _.

I t't't
'.,

'1'
.u::. l� .LeI. " ,............

me e, o ns I li o paga, as vezes, aUXI lOS pequenos.

-:-- Rua Trajano. AUto-Viação C;ttarinense - Lagtma Mas nós vamos ver .a razão disso:
• -. ;:;_. 6,30 horas.

13 Sábado _ FarmáCIa SaaIP Expresso'São Crl.stovl1o _ Laguna _ LEI:€ LEI Mas, ,não ·esqueça. que � melhor.

Agostinho -:-' :R� Cons�lheiro Mafra. (1 ::�sa Glória _: Laguna _ 6 1-12
Em p:rimeiro lugar, deve ficar bem claro o seguinte: como já sa- pr-esente para o seu "J.>IMPOLRO-'

14 Domingo -'- Farmácia Sànto.e 7 1/2 heras." hemos, não é o Instituto que fixa o' �alor .dos benefícios; esse valor é é' uma caderneta do CREDITCl,�
_

'
. ." Expresso Brusquense - BrusqUlI! -

Agostmho - R. ConselheIro Mafra. 16 horas.. fixado por lei.

20 Sábado _ Farmácia Esperança Auto-Viac;!!o ltajat - lta,jaI - 15 bO·
.

AI�m d�'lsó, t Instít�to não é cas1J_ de carid,ade, niü .dá esmolas; o

_ Rua Conselheiro Mafra. l'a�ídO Sul Brasileiro"'" JoinvUe - ls Instituto é uma e;spécie ide companhil{ de seguros, que faz pagamentos
21 Domingo _ Farmácia E�perança � im��e�rst Oeste Ltda _ Xapecó _ ás [� quem tem direito de receber; e' nós até já vimos que esse seguro sái

:.._ Rua Conselheiro Mafra. - 6 horas. muito barato_
'

.

.26 (Sexta-feira) - Farmácia da
Fé - Rua FeÍipe Schmid.t.
27 - SábacÍo L Farmácia - Mo-

derna_ - Rua João Pinto.
,

28 bómingo _ Farmácia - Mo
derna - Rua João Pinto.

- O serviçó 'notUrno será efetuado

;pela Farmácia Santo Antônio sita
á Rua João Pinto.

... "dor Dantas, ., - f�
sndar

N .....924 - Rio de JlUIlflllrlll
RAUL CASAMAYOR

.. J'eDpe de on.,..,�:r� n """
,

8- andlllll'
... Iw'8'l3 - .8ãu 1'01.

I lIor8rlo das, 8mpre ...

I sas rodoviarias'
i
I

I
t

1:I�-FEIRA
Expresso São Oístõvão - �

7 horas,
.

16 horas,
Auto-Viação Itaja! - ltaja1 - 15 (ho.
,Expresso Brusquense - BTuaque -

raso .)

�presso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas"
Auto-Viação Ce.tarinense ...,. Jo1nvUe

- 6 horas.

SEXTA-FELRA .

Rodoviária Sul BrasU - POrto Alegre
- 3' horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 �ras.
Auto-Viação Catarlnense...,. Joinvlle

- 6 h.oras.

Cm-itiba

Auto-Viação .Catl'rinense· - La.!nma
- 6,3'0 horas.
Expresso Sã.o Cristovão - Laguna ..-

7 h.oras.
Au.to-Viação ltaja1 _' Itaja! - 15 ho

ras.

Exopresso Brusquense
16 h.oras.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile ..-

O :BataJhã.o 'Barriga-'1:,erde às 5 e 14 horas. ,
.

, . SÁBADO
foi constituidp. de catarillen'ses Auto-Viação Catarinense - Ourlt�ba

destemidos e o "Colégio Bar-·
_ �p�g�a�ul Brasnelr� _::: Joinvlle ...,.

rlg'a�Verde", lIsará a mesma às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

bandeira.

Por último, precisamos �aber que a lei fixou um limite; nenhum

beneficio pode ser de menos de 70 por C€lruto do salário minimo do

lugar onde o associado trahalha.
O CÁLCULO É FEITO A BICO DE PENA ALVARO MILLElv

Os bene,fícios são calculados de acôrdo com as contribuições do SILVEIRA
associado e as contribuições são descontadas de acôrdo com o ordena� ADVOGADO
do .dele; assim, os benefícios são gramdes quando as contribuições são MARIO CLIMACO
grand.es e são pequenos quando as contribuições são pequenas.' Quem SIl VA
ganhl,l pouco contribui com pouco, e quem contribui com pouco não 'JONTADOR

pode, como é claro, receber auxílios elevados. CaUilas Civeil e Comarcialat.
O Instituto não pode receber contribuições pequenas e pagar an- Contra tom.'" Diabeto.. etc.

xílios grandes. Isso' seria um milagre e nós já vimos que o Instituto Serviços .de Contabilidade
em geral.

não faz milagres.

'I
Caixa Postal. 105

O cálculo do benefício que deve corresponder a uma determinada Florian6polilll - S. Catarina

contribuição é feito de maneira muito exata e muito segura.
-

M!!iII_ilIII!ll41!1i1l1&i!\ljt!ll_Ililli_IIlI"""'Illl"':G!iIl'll!I!III1:"l!l__�_IIIZIIIIBIIIl_"'.
Se o Instituto concedesse auxílios maiores do que concede sem

receber contribuições maiores, o modo de calcular os benefícios esta:--, FERIDAS, REUMATISMO E
ria sendo d,esprezado e o 'Instituto poderia até ir à ,falência; e isso PLACAS SlFILITICAS
seria um gru,n!de prejuizo para todos, pois. assim é que nin'guém iria re- 1Uixir dia �lfà�umeir!i!ceber auxílio nenhum, nem grande nem pequeno; e.!. antes pouco do mh s Uu 11Uy li li U

que nada. Medicaçõ.o auxiHCi4l' no tl.'otams:r..tr",
da aiflli..

Brusque

Auto-Viaçã.o �Catarin�nse - Jo,invile.
..... � • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • • • .. • • • • •

- 7 hor·as.
Auto-Viaç-llo Ca,tarl!nense - Tubarão

Aviso aos Estudantes - E�rf;�!:;' São Cristovão - L.aguna -U 7 horas.
Estudantes em férias que dese- Expresso BrU!lquense - Brusque -

Jem viajar conhecendo todo o Es- 14 horas. .

tado poderão obter os fundos ne- ra:.-uto-Viaçâo ltajal - ltajal - 13 lw-

pessários executando fa.cil tarefa Expres·so Brusquense - Nova Trento

que bem executada lhes proporcio-
- 9,30 horas.

nSl'ã ainda algum saldo em di-
E:xopresso G16ria - Laguna - 6 1/2

nheiro. ..,
e 7 1/2 horas.

.

Informações à rua Visconde' de If

�.-. ------'�--,.... ' .....

'Ou1'.o Preto n. 13 d.as 9 ás 12 e das 'V�aça- iii ae'r'eaH�riJU. ás 17. ,.' ! lU'
. ruo

I.,.' Dr. (LARNO G.
GALLIETTI

ADVOGADO
Crime .. cX.vel

Cc)!'i"tituição d. Soclsdod...
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórioll

'

Escrit. - Praça 15 d. No... 23-..

..

l0. GÁdar.
'

RHid. - �ua Tiradentes 47. I
�u ..... :.;�. � •••1��8••••� I

COMERCIANTE: .Dá mo y
'I'ro à Biblioteca tio Cemro :&Ci-
4ómioo XI dIe Feverek'o. Coa.
lribuirú. �5im., pa:rt,i fi fonu..
�o cultural dos �1ari:A1�

, l'ii) mrumhã I
\

.

("Ct>.'l'1lpanlMl pró-lh1'O� Ih
t.c. iA. XI 11$ .w��).

-

J.,,�

SEGUN'DA-FEIRA
Varig - 10,40 hora", - Norte.
Panair - 9,50 horas - N,one. "

Cruzeiro do Sul - Norte - 13',55 horas.
Panair - 9.40 h.oras - Norte.
Panau' - 12,47 horas - Sul.

TEiRÇA-FElRA
Varig·- 12,30 h.oras - Sul.'
Panair _ 13,07 horas _. Sul.
Cruzeiro €lo Sul 102.00 horas

Norte. ''', ?

.

QUAI!.TA-FEi!'RA
'

Panair - 9,40 Itoras -. Norte.
Panair - 12,47 'horas - Súl.
Cru;reiro do Sul 11',00 horas

Norte:
Varig - 12,30 horas - Sul.

QUINT.<\-Ji'EliRA
Panair - 9,40 h.oras - Norte.
Panai!' - 12,47 horas - Sul.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Oruze�o do Sul - I5,aO hOT'as - Sul.
CruzeIrO do Sul - N.orte _ 13,55 horas.

SIDXTA-FEIRA
VaF!g' � 11,40 horas - Norte.
Crtwelro do Sul _ 7,20 bs: -:- Norte.
P<liIlaJa' _ 13,07 horas - Swl.

SAB.AfDO .

Or-uzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
, Varig - l2,3Q hora.s _ Sul. .

Panalr - 9,50 horas - Norte.
DOMINGO

Panair - -9,4.0. horas - Norte.
Panai!' - 12,47 horas - Sul.
� do SW - 11.® m. - hl.

Reloj,oaria
COMPRE

Progresso,
de

.
JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
'

REEMBOLSO POSTAL

pedido por carta ou telegrama e ....<ague
sómente quando receber.

,

Fàça seu

N. 3 Cr$ 180.00
Fobrioação itlSlia�a
Caixa de nilJu\lll ,I'

N, 31 Cr$ 60a.OO
Modelo moderno. Trabalha
com 15 rubi•. Folheado em

ouro. cord·o:ná 91'0••0
.

Altura 16, cm.. .

e vidro alto .

No.I'OG rel6giCiI .ão acompauhadQe do. l'eapectivoa c.l'tificGIÍOfI
. de garantia. '

PEÇAM-NOS OATALOGOS:_ E�VI,I\MOS GRATIS
.

. JUCEND & ·FILHO
,Caritiba•• Praga Tirad.i\tel. }60 .- ,Paran,d ,

'

1
• 1 �{ -,

�-------------�.;...,._-;.......__.��,_.----.-_.-'�.-""' .

Assim" o benefício não é nenhum favor, é um direito que' o asso

ciado tem; o Instituto' "paga" o benefíoio porque "deve" o benefício
ao associado; mas está, claro que só pode pagar o que o associado tem

vara receber, só pod.e pagar Ul11a quantia de acôrdo com as contribuj
ções que tiver recebido. do assoC>Íado. Se o· benefício fosse um favor,
não teria de ser calculado com exatidão e não haveria auxílios peque

nos, porque o Ilnstituto não pode deixar de ter .grande bôa vontade para
com os seus associados.

Penitenciaria do Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da P,enitenciária do. Estado aviso ao co

mércio e produtores interessados que esta Reparticão aceita prop�st,as
para fornecimento de SORGO.'

FlorianópoIs, 18 de De:õembr$ de 1947.
IVO CÓRTE

Sub-Diretor Ind. lnt.

QUER VESTlR·SE COM CONfORTI
A

E ELEGANCIA'
PROCURE

Alfaiataria 110
Rua Felippe Schmidt 48

l

Oporjunidàde
";-

1
'.

Grande companhia catari
nGlnSI!l, quo ••tá llumGntarido
lIeu quadro de funcionarios,
precizn dI! dual (2) pessoa.

tie ambo. os leXOl\.

lnformagõ"'ll i'l Rua Viaoonde
de Ouro Prl!lto 13. dOIl 9 Gil

12 Q das 14 àll1 ] 7 hora•• �.•
· ..... " .

'" "
..

_
..... '. � ,. ...... '" .. " ..

SNRS ..

ASSINANTES

I

',1I•
i
!

Reclamem imediete
mente qualquer ines
�ularidade na entrega
de seus [otnees,

.

-

QUEIXAS B RECLAMACO•.
PREZADO

.
LlU�rOR: Se I) que !:IM

IllltJ:r>!!*'"' é, realmente, uu& pro'ridêra:l.
"""" endireitar Q. <!"e e.ii"... · <um... w

';.r. que, alaum&. falta alo .. r..,Jta; .'
MAO o� !lua .... re+_""
til ...._ poder#i -rir • -=ar, .......
__ , SJSCCAO JtJSCI.AlUtou,

, .. O JÇSTADO, Que o _ lei�
__ demora ao� d. �
.. dl�� recelJefodo. ,... u.-�.

... do· reaaltado..·� em al,wuu ....

_ de 1eia!D' pablica4o:a - •.,.. .

... .....�---
.

:�

o Crédito 'Mútuo Predial,' o:rer�
aos seus assoéiados o' melhor· piae
no/no méPtor �rteio; per\Cr$ õ,oG';t (

�meneais. , .'

· '" '" .:

'

_

- .

Muitas f-elicidades pelo nascimen",'
to de seu. filhinho! -

Ord'enado de;
.

CR$ 2.500,000 mensaes'
Pessôas capazes podêm obter c()oo'

locação para trabalhar n.esta Capital§;
ou nas seguintes cidades:
Itajai - J'Qinville - Porto Uniãc-,'

- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens;

....

em torno das cidades cj:tadas.
Cartas do próprio punho, si pos

tivel acompanhando fotografia, par$·
ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.
• •••••••••• lO

.

DA

DA

.

'

l • •• ........ • .... �. • •• ...... ...- ...

o TESOURO
Da instrução está ao alea:ooe

d,e todos. Dá esse tesouro ao teul
amigo analfabeto, l-svando-o a, '(])I]ÍjI!.
curso de alfabetização no Gru"
Escolar São José,' na Escola looua-.
trial de FlorÍ'a,nópo!ia ou na cate..·
dral Metropolitana.

Muitas felicidades pelo nasei:mea"
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melho:$c"

presente para o seu "PIMPOLHO"l'
é uma caderneta do CRÉDrrcr'
MUTUO PREDIAL.

.

,

,

Valorize O seu dinheiro, in&:
crevendo-se no quadro socia..
dos componentes do Colégi1t', -:
Barriga-:Verde. � j _ .. ",-V' 1

-

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ração
..

Declaramos que o sr. Munick de Sousa Affonso, foi nosso Inspetor
FfContinua O ESTADO fazen- Viajante parao Estado de Santa .Catari na, e nesta data deixou o cargo

,do distribuições de valiosos 11'-
por sua livre e expontanea vontade, nada tendo esta Emprêsa a decla- Os abaixo assinados, paroquianos da Paroquia da Imaculada Cem.
Tar que desabone sua conduta.

.

.

d
. ..

d T' bó t t
.,

..wros, inclusive romances 0- O t
.

d
ceíção ·e Arrozeíra, Município e .im ,pro es am com a maior vee·

.ti
y' rossirn eclaramos que o sr, Munick de Sousa Affonso, pres- meneia contra as perí'idas tnsinuações e torpes, calunias veiculadas no

ernos, entre as pessoas que
tou todas fuS. contas, nada tendo- a pagar a esta Emprêsa. "Correio do Sul", da cidade de; Laguna em. data de 18 e 25 de janeiro de'

,-r;onstam de seu cadastro so-
E por ser verdade firmamos a presente declaração devidamente 1948, contra o honrado sacerdote Padre Aleixo Costa, querido e dignís-

-ciel.
selada e com firmas reconhecidas no tabelião Bruno nesta capítnl. simo Vigário. Toda a escandalosa' ensenação que se pretende filze-t·

São Paulo, 4 de março de 1948. dito ] 1 d
.

é d desneit ti 1 d t I
As pessoas q'ue ainda na-o F

em I o joma na a mass > o que o .espei o de gen in la
-

erro ae a.

!L. •

• '1'ancisco de Ab1'eu Bastos - Díretor-Presídente, Arrozeira, 31 'de' jane,iro de 1948 •.

,J/íla,am
. p�eenchido o coupon (Assinados:)

.,que dieriamente publicamos Leandro Longo, João Florrani, Otávio Pedrelli, 'I'iberio C. Longo,

!ífJoderão faze-lo, agora, habi- C Ib I
Celeste Filippi, Ángel() Be-rLoldi, Luiz Agostini, Geraldo Busarrello, Dá-

:ii.tando-se, assim, a concorre- OD�O O !Jenion� da CRtltabt·ll·dada em rio Cr-istelâi, Sev,er,j,no' Stolf, Leone Paternollí, João Dir-igatti, Leandro
&1U n yft. U 1:1 UH V Berloldi, Artur Zanella, Márío Busarello, Leopoldo Menestrina, Aqui-

tlII'azn a tão interessante inicia-
.

�ant� 11, !.l!t�rl"n� líno Vioenzi, Cândido Alegri, Vitor Vioenzi, Albano Vicenzi, Erminio

·tiva realizada sob o patroci- à) u u Uu JUl OU Tornasini, José Oss-Emer, Germano Vicenzi, Fedele Oss-Erner, Artur
mio da LIVRARIA ROSA à

Lenzi, Guilherme Menestrina, Germano Mengarda, Quirino Valandro,
ln d

.33' EDITA'L
Juliano. Mengarda, Ig ino Mengarda, Alberto- Odorizzi, José Odor izzi,

_eo oro n. ,nesta Capital. Ge til Od
. .

x x x
.n ..l IDrIZZI, Artur Gampregher, A1ido Nicolodelli, Attilio Campes-

tr-íni, �lb8'rto Oampestrini, Albano Campestrini, Pedro Dalcanalle, João
ANIVERSÁRIo.S: Comuíeamos aos senhores c'ontalbilistas que a anuidade d=vída Cattom, Artur Fachini, Geraldo Campestríni, Attilio Campregher, ÜI"8!-Í-

pelo n
.

t t C II
.

tã d C $
tes Campregher, Alfonso Uber, Guilherme Campregher, Ftoravaute

Io.LANDO Ro.DRIGUES' ... �� 'l'egIS;o. nes e onse 'la, na Impor ancra e r· 20,00, deve- Cattoni, FiiOriUo F'achiní, Artur Gicvanella
.

Domingos Manuel Perão,
A

. ,

h
.

na ser paga até 31 de Março de 1948. Angelo Cattoni, Freder-ico Cattoni, Aleixo Bertoldi, Eiorindo Anesí,

fjove:V���arI�-S� ;:.�e, o estimado
J A falta de pagamento dentro do praso referido, sujeita o protís- Antônio Mosca, José Anesi, José Ramos, 'Rodolfo Conzatti, Luiz Ubet"

d /� o

dO IIgUeS, emprega- sional ao pagamento em dolbro, atem de constituir impedimento para lLar!o Cat�oni! Quintilio Valentini, Zeferino Valentiní, Augusto. j)o!'Í·

";.,1
o nEast °d lcm�s aa mprensa Oficial o exercício da. profissão, conforme di&PÕ�m os artigos 21 e 22, do nellí, Bonifácio Dalagnollo, Pedro Katzschaecwskí, Ângelo Zangheliui,

,.,.0 s a o. .

ti' 9 5 d
. Alfonte Zanghelíní, Pedro Michells, Eurioo MarcaVa, Mário BerLoldi,

'Por sua assiduidade tem 'd
necre ()- 081 n. .29-, e 27f5jHH5 e Resol-ução n. 23, de 30/5/:1947, do

A"n""'lo D�rtoldl', Carru'l() Odo.tizzi, A.l�an.{) F.ilipp.i, ALLilio .Pialle.zeL.', C�-
.- .

mereCI o Consel,ho. Fooera.l de GontabHidade. o� .D't>
•

-

";a estIma de seus supenores e cole- lio Largoura Gustavo Florianoi , Antomo GlamplColo, LUIZ �Volam, .Tu-

O pagam,mto sel'á '81fetua-do -em nossa Tes-ouraria,' na. séde provi- Há Od';ri.zzi, Otávio Schoiochett, Tiberio. �usarel,lo" HllarlO Zana_lla,

$a�os abra...os (rUe recebera'
' ,f\óI'ia deste ConseLho, li r,ua TranJano n. 33, sobradQ, sala 5,... no horã- Aldo Largura,. ,Túlio BusaI"elio" OSO'Z'lO E'ihppl� FW�e�l? Ca:mpest;',lll!,

, nesta rio da.s 9 as 11 e da.s 14 as 16 h{)ras (!li06 oS3Ib-ados só das 9 às 11 hb-l N�lo BusarrelLo, Coetan? La.zarm, Ange�O Branchel, I�rcll�o V�I<lll1,
�ta, juntamos os nossos. ,'. .,.

. J06é Tíso, Emílio Votatl, Alberto Vol,a.u, Leandro DorlgatLI, A1L1Ilo

ras) e medIante a apreoontação doa oatielra de ContabilIsta.
.

perUn, M'ateus Zatelli Eugênio Osto, Elidio Mattedi, Ernesto Bertuldi,
Os serllhore,s Contabtlistas 'l'eSid-entes no inwl'H.l-r pooerão e.t'etuar TerciIio Floriani" Jnsé Pradc, f!,everino BerLoldi, F,erri Lenzi, Luis Vas

o paga.mento media.nte remes.sa pe.k> correio {vale postal ou va.lor de- selai, Germarw Claudino, Dan:i.eJ_ Vass�ai, Aqui.lino Bo�a, Fe?eI.c Cris

cla,rado) ou por pass� bancário devendo citar o aumero de registro para to:folini, Mário, Çk�üdino, Hita:t'w L-enzl, AntônIO .N�.grl" 1?am�1 Valau-

. ,

. dro Liberato Tl'lSOttQ, Ang;e.lo Petns, Alfonso Per lfiJ , MarIO GlOvanella.
ll,alOr rapiodes ,em serem atendidos. Viiár Bortolotti Marcelo BNtoldi Ermiuio Tafner, ftodolfo Pedr(lU,

Flor,ianÓI>olis, 1 de Março de 1948 Germano StGolf, Luiz Odorlzzi, Marooliuo' .Bona, Jo-sé Bnna Pilho, Tlario
• L'indolfo A G Pereira Pl'es�dánte Trisotto GuílherllJle J.)aUm()l!1ico, Mário Bona, JO"3.o Longo, ..

I"eandro

_____�_...,.

•

__.__________ SéhusLer: Arnoldo Focli, Antônio Storr, Ovidio Luiz Macoppi, Evaristo
NàTdelli, Fiorindo Dalmonioo, Gihsepp,e Dalmonico, Giacomo Zobol!i,

Aquilino L. Cam!}estrini, João P'J'ade, Lui5 Devegili, Neio Dalabl'ii],l,
Eugêni.o Zenella, Manoel. LflOpoldo Agostini, Vitoriú Cri&telli, Bati�tà
Floria-ni GeJ'mano Dalpiaz, Daniel Andl'eazza, Ademiro Bona, Lucas P.

dos Santo.g João Berti, Fausto Bertoldi. Avelino M()ser', Silvano C.

da Silva, J�ãQ Vas&elai, Apar:icio Longo,. Emídio ·Lenzi, t\rtur Bran:
cher Tobias Bona, L,iborio Largura, AJfoll..'w. Bassani, LUiS' Bassanl.
11erc'nio Osti Alberto' Osti, Geraldo Trentini, Belli'no. Bona, Ilbr:mílo

Plllim, José 'Pu rim, Alari�o ':Dravagli:a, Livio Fl-ori-ani, Germano Fia

monc.ini, Alberto Floriani, José Cipriani, Al'ceste Giovanella, Augusto
Zanella, João Floriani, Luís F!oriani, Massimino Stomp, Fíorino Na�

sato, AI,ean(!.ro .Floriani, José Cri,stelU, H.ermene.gildo Lenzi, ·Narcisll

Marchetti, Sabino Uber, Guilherme, Tafner, Feliciano Nard-elli, Jacin[o
Bendottí, Leandro Bertoldi, Edoardo. Andre:aLta, FideU,o PisetJ;a" Albano

Perini, Erminio Dalmonico, Lois Vicenzi, Luciano Moser, Alberto Ale�
de

gl'Í, L.eandro Oss-EmeJ', Tercilio Dalpiaz, AlbinO' Dalpiaz, Antônio Dal

piaz, Pal'isi-o Mos,er, Lourenço Stolf, Camilo Garlini', 1?l'3ncis.co Volaui.
Angelo Ferini, Domingo' NardeLli, Silverio M.attcdi, Ca,rmelo Agosl.ini,
QUÍ'ntilio Bonatti, Arduino Dalpiaz, E1edele ZaLelli, Múrio Zariclla,
Conrado Richter, Ange.Jo Purim, A"elino Perini, AJbano DorigaLti,

;iI'--' Francisco Grignani, Fidelio Stolr; Mário P,eri-ni,' Ovidio Agostini,
Gentil ConU, Dani,el Agostini, Adri'ano Cury, Amadeu Bona, João Za

neHa, Ign'acio. Pegoretti, Gilio Menestrini, Teodoro GiovaneUa, Ma;'ino

Leitempergher, José CTistofoletti, Luis Busarello, Arcang-elo :B-ag'aHolli,
Davide BerLi, Ma,rcolino Junco, Francisco Demarchi, Naf.aJ V.enl;url,
QuiTino Bona, TerciHo Marchetti, Augusto J. Lenzi, Ângelo Ml1l'ara,
Sebastião Cristofoletli, FeI'nandes Bona, Paulo Ca\n:p:estrini, Fausti

no Fiamoncini, Luis PaternoHi, Jo(i.o Giovanella, 'J.1ercilio Chistofoletfi.
Desidedio SlYhiochet, AnS'elo Cbistofol.etti, Rafael Pisetta, Natal Pi

s'etta, LeopoLdo Nicolodelli, Bernardo Modjew,sky, AJfonso Metze.!', Au
gusto Grandez, Fioravante Zanella, Alberto Paterno" Yolanda. Agostilli.
Clélia Paterno, Olinda ZaneUa, Olianora Zanella, Tercilio Agostini.
Guj.jherme Vass,ehi, Ang'elina P,édrem, Hilário Floriani, Evaristo Fi�

lippi. Tiberio Agostini., Adelino Fachini, Clemente Gi'Ovanella, Harry
Block, AnLôniü Dalpiaz,.Vittorino Mo�'e'r, Marino Flori.ani, Le>andl'o·

Dalmünico, Mamelo Camp-e-strini, Otávio Tarner, Artur Flol'iani, 01'%
tes Mangarda;, José Marcola, Luiz Panini, Germano Fachini, José 1.'a-

temolli, Joaquim Busarrello, Felix Bona, Vitorio Coriti, 'rercHio Be'l'

toldi, Honorato Slomp, Manuel J. Z-at.eII j" Pasqual Car'lini, Angelo Za-

nella, Benedito Ba,ssami, Alfl'edo Venturi, Antônio N. Cllry, NE'lo 1"01'
migari, F.e-rdinando Valandro, Alid6 Trisotto, Roberto DaJ.abona, Pau
lo Dalabon:l, A<rtur Sandri, José Schuster, Germano Floriani, Alberto·
DO'I'i.gattí, Germano Dalmonico, AJealldro Lenzi, Mário Campestrini,
Juvena.J Mura.ra, João da Silva, Mário Vitorino, Germiliano l\Iosel' .

Atili,o Bertoldi, Francisco Schuster, Júlio Pisetta, Urbano Demarchi.
Elrcílio Demarchi, Ilelio Vioenzi, Lino Va:ssehl.i, Rodolfo Moser, Luiz
Trombelli, .Jobo Flormigal'i, José Flol'iani, Severino Gr'eUer, Silvio

V,enturi, Arno Osti, J,osé Cury, Genero-so' Bona, Alberto DalaJ)rida.
Emilio Dalabrida Filho,' Osorio Negri, João Floríani', Lilia Floriani,
Leandro Floriani, Catarina, A. Martins, Horacio Zanellla, Casimiro
Mutzjewsky, Roberto Fte,rI'e.ira, Luis Mut;zjewski, José llinto, Sebastião

da' Cruz José Furlami, Dioni,sio Busare.Jlo, 'P'rospero Da;lcanaIBr Vitl)�

rio Ped;elli José Lazarini, Ercilio- Filippi, Antônio Wienewsky, Nelo

Busarello, Áugustino Campestrin'i, Fra'IJcisc9 Campestrini, Angelo
'.vomas-elli Irma Campestrini, Olga Camp.estrrna, Gertrudes Cam.pest.ri
ui Hilari�, Camp'8,strina, Esper-anç-a Campe-strini, Luis GiovanelLa, Esi�

li� Zanelloa-, Valentim Busarello, Quintilio Dalcanale, MassimilIli Zo

bolli Uonorio Giovanella, Albano Zobolli, Luis M-ette-i, Domingos Cam

pestl'ini, Alm�ro ��b()lli, I.�opol�o Andreabl:a, DBfi.one Andr8azza�
Abilio Zobolll, LIVlO F,eltl'lm, Angelo Zobolh, T'erclho FiOltrtm, Ho

nório J. Carnpestrini, Natal ,Schiochet, A.le:x:ancll'Ü ZObolli, Gentil An

dreazza, Tibéri'o F,ellrim, José Zobom, Fi'orello Zobolli, Anibal Zo··

boli, Ernesto M'engard'a, Leopoldo Tomasini, Alselmo Feltrim, Fábio

Zobolli, Vir.gili{) Andreazz.a, Giacomo Andr.eazza, Hilario Zobolli, 80-

iano Furlani, F1autino F,elltrim, Ângelo Andreazza, Aquilino PUl'im,
Gentil da Veiga, Angelo Tr3JvagUa, Arcangelo Lomb'ardi, José Bar)),'l

reco, ,Severino Chiste, Augl.lstinh{) Lombardi, Paulo Barbar0sco, Ores

tes Barbaresco, Hilario da V,e,iga, Leopoldo da Veiga, Alcesl,e ZObom,
Dante Zobo·lli, Paulo Mattei, Alfr,edo Zobolli, Amelío- Zobolli, 8er(�no

Brancher, Al-cx,andl'e Prussek, F1elício Venturi, Guilherme Campestr ,ui.
.

Abilio Lenzi, Guilherme Demarchi, Eugênio DalcanaJ.,e, Honorio �\;al ..
catlJale, Hilario Dalcanal-e, José Zanella, ':Dercilio Camp·eslrin i, Tibur
cio, Leite'll1pergher, T-ercilio Filippi, Arturo Mauric811z, Vital Maur1-

cenz, Emilio Mengarda, Âng,e.Jo Campestrini, Fi-o,r-elo' Pasquali, Quü'i
\ no Feltrim, José Camp'8strtni, rtoracio Gampestrini, Marcelo Giaeo
I mozzi, Mareiso Campestrini, Emílio Dalabrida, O'l'f'lio CampBstl'ini,
I Bonifacio Meng.arda, Daniel DalcanaHe, Cirillo Agostini, Esido"'o M('n
I garda, Joaquim Poltroni,eri, Horacio Bassa.ni, Gildo Campestrini, l::\a
bino BusaI'ello, ÂÍlg'élo Busarello, Erasmo Vicenzo BaneJ1la, Ang.f'lo De

back'er, Domingo Mengarda, ToMas L,pitempergher, Dario Campest.rini,
Ernestú ZanghBlíni, João AndI'e.azza, TerciHo PeIlin, Hilario Buzeeello,
Mário Bracnher, Vitorio Pedrelli, Leandro CampesLrini.

"

SRA. LARA RIBAS
Transcorre hoje o aniversário na

','lalicio da exma. sra. d. Carmélia
'.:Ramos Ribas, espôsa do Tte. CeI.
':Làra Ribas, sub-comandante .da Po-
]icia �lilitar do Estado. /

Ás homenagens que 'hoje r,ecebé
'>rá do seu vasto circulo de suas re

·\lações,. juntamos os nossos respeito
rsos umprimentos.

o.SVALDO MACHADO.
Comemora seu nat.alício nesta da

·.,ta, o sr. Osvaldo. Machado, diretor
.da importante organização c()mer

·�,cial Machado & Cia.; desta' capital,
.

'.e destacado vereador municipal
•do P. S. D.

Muito estimado em nossos meios

-:��ociai.,; e econômicos, receberá nes

":ta q.ata, as manifestações de apJ?eço
-de seus nurnerosos amig9s, às quais
juntamos as nossas.

Fazem anos, hoje.
_ A menina EI�resis, filha do

·,sarbento Davi de Moura Lima.

_ A srita. Eclai1' da Costa Lima,

·.complementarista.
_ A sra. Santinha Machado Viei

-;Ta, espôsa do prof. Fernando. Ma

,.:chado.
_ A sra. Anastácià Spyrides Pas

·,.coal, esposa do sr. Apostolo Pas-

. ,coaI.
- O sr. Dio.nisio Souza.
_ O menino Sidnei, filho do sr.

'rCid da Silva, motorista ,da S. J. E.

'.;{T,

NASCIMENTO.:

Ocorreu, dia 15 deste mês, na Ma

'eternidade de Florianópolis, o llas

-cimento da Jeanete-Maria, que veio

!.:alegrar o lar do sr, Antenor Augus
'to PlaU e de sua espôsa d. Maria

"Flatt.
Parabens.

x x x

FALECIMENTo.S:
PAULO. Mo.RITZ

Repentinamente, faleceu ante-on

't-em em Brusque', onde residia o sr.

''Paulo Moritz.
. Hábil operário e pessôa de mui-

,·to bons sentimentos, pae e marido

-exemplar, além de outros predica
orlos de que era dotado, o extirito
$e tomara pessoa grandemente esti

'mada naquela cidade, motivo por

'que seu passamento foi muito la

'·.mentado.
A família 'e\llutaaa, enviamos sin

·,,eeras condolências.
_..-....._---.---..-..-�",..,._.

POLYPHENOL
'() Desinfetante da atualidade
""ferror dos microbios, ochi'-se

à venda neqt� praça.
"';Pedioirrs a J. MARTINS &

SI1,VA. Rua J0ão Pinto. 16

Caix;'l Posta! n·. 332

I

inistério da leronautica
Quinta Z()na Aérea

DESTACAM�NTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA DE AVIAÇ,IQ DE SÃO PAULO

O COMANDANTE ,DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE

FL0RIANóPOLIS, avi.sa aos. oand-id1atos que já apr€J&entaram os docu

montas ele inscrição a Escola Técnica de Aviação. de São Paulo, que fa�
rá I'·ealiizar no dia 30. dei· corrent.e, mês, ás 09,00 ho-ras, novos exame.3 de

admissã.o para a T,e1\erida -escola .

NOTA -,- A condução p,ara os candiuato.s, partirá da Pra.ça 15

Novembro,"ás 06,50 horas; do mesmo di.a.
ARY LOPES BUONO

Asp. Av. RC. - AJUDANT:E; DO DESTACAMENTO

MINISTÉRIO DA AERON.4.UTlCA
Quinta Zona Aérea

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
AVISO AOS CANDIDATOS À' ESCOLA DE A VIAÇÃO DE SÃO PAULO

O COMANDANTE'DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE

FLORTj\.NóPOLIS, avisa aos candiid,atos ao. concurso de Ad'missão pa
ra. ii Escola de Aeronáutica, que ,a.té o dia 25 do corrente mês estarão

abútas ,as inscricões para a referiaa Esoola, Outrossim, avi;ga qUPJ os

candidaLo,s já inscritos anteriormente poderãO' l'enovar as inscriçõ%
mle.di:anie d·eclaração ,escrita. As instruções em vigor são as mesmas,

exc,epto o limite de idade, o qual passará a. ser 20 anos compl,et.os, até
31-12-48. A data da Prov.a de seJ-eção, será pr.eviamente divulgado .

ARY LOPES BUONO
A<sp. Av. RO. -.,- AJUDANTE DO DESTACAMENTO

«VELOX PROPAGADORA»

COBRAFliTE
COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM

Avenida Capanema, n. 38 - Caix,a :Postal, n. 224.
CURITIBA - PARANÁ

15
Algumas centona,s -de acionistas doe COBRAFITE - Compa

nhia Sul Bras·ileira de Fiação ,e Tec·elag.em, que compõem. o oa

pital primitivo da Companhia, Cr$ 6.130.000,00, conhecem pelas.
publicaçõe.s que lhes tem sido ,enviadas o des.enroJar das aLivi-

daq,es de sua Companhia.
-

Esses acionistas, em memorável Assembléia Ger,al realizada
ehI 11 de novembro de 1947, dellilieraram unânimemente elevar

aquêle primitivo capital de Cr$ 6.130.000,00 para,
Cr$ 16,000.000,00

medida que, acertadamente, julgaram indispensável para. a cron

cr,etização do programa de trabalho e de 'ação, consubts,anciuclo
no

PLANO DIRETOR
da Companhia, que prevê um des'envolvimento metodisad'o pura
um período que vae de três ,anos rnínimos á cinco an·os máximos.

As's-im como' uma máquina que, para trabalhar perfeitamen
te bem, preci;;a ,esta'r com todas ,as fluas peças a.justadas, assim
t.ambem a Administ.ração de COBRAFITE cuidou de reajustar to
dos os pr,esentes e fut.ums negócios d,a Companhia, clentr'o de mu

progTama meticulosamente ,estudado, p.erfeitamie.nte planificado
garantindo-lS,e aos acionistas da Companhia, e a prQpri'a vida dl�
Empreza, uma segul>.ança abs-oluta, um sucésso marcante, de um

desenvolvimento natural ,e sincronilJado com as possibilidades do
momento presf;nte a aç,ão,

Tudo ,está previsto para os bons como para -os' máus momem

tos, podendO a Administração aSciegura'r que 'não decepcionará
nos que pa.rticipam. ou, como- nOvos aci,onistas winham parLici
par do fnturo da Comí)anhi,a Sul BrasHeira de Fiação e T·ecela
g,em.

I ----------------------------------------------- __

.'
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Empreza de D-avegação

NAV!O-MO'lJOR HESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadcrias

Agentes em
'

FlorienSpplis GÁRLOS HOEPCKE �. A.
, -j .'

I Telàs Fosrerose It.Telas bronze· fosferosa (largura 91 cms).
malhas .611 80 - H)O - 120 - 160 - ':'l0G.
Telas de seda -.- Suissaa -- largura 102 ems.

ti ·.'�tl malhas. g
Latão e galvarnaado i - pronta entregn. �

MARIO SCHAEFER. _O. �}lix:a Postal 5756'

ITelegramas MARIELY .. S. Paulo
.

B�tjrnze

:,Vende·se.
Um barco. Ver e tr&)tar na

firma Reinisch SIA.
Rua João Pinto. 44

A bel-eza é
ob.-igação·
A mulher tém obrigação de ser

bonita. Hoje em' dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei-
çoam dia a dia. ,
·

Agora já temos o creme de alfa
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caractestza por sua ação ra

piela para embranquecer, afinar e

eefrescar a cutis,
'

Depois de aplicar 'este creme, eh
serve como a sua cutís ganha um ESOOLA DE APIRENDIZES DE
ar de naturalidade, encantador á MA1UNHEIROS

vista. Acham-se abertas na Escola de
Aprendizes Marinheiros dêste Es-

A pele que não respira, resseca tado, a 'Partir de 9 de fevereiro de
e·torna-se··horrivelmente escura. O 194.8"a: 23 de março de 194&, as ins
Creme de AJ�-ace' "Brilhante" per- crícões de civis candidatos. á ma

mite á pele respirar, ao mesmo trtcula nas Escola') de Aprendízes
Marinheiros.

tempo que evita os panos, as man- O exame para os candidatos íns-
chas e asperezas e a tendência pu- crítos será no dia 24 de março do
ra pigmentação. corrente ano, ás oito horas da ma

·
O viço, o brilho de uma pele vi- nhã, na Escola de M. MM. em Bar-

· reíros.
.

va e sadia volta a imperar com o
Tôdas as informações que se fi-

uso do Creme de Alface "Brilhan- zerem -necessãrías podem ser ob-
te". Experimente-o. tidas na aludida Escola, no 50 Di�
É um produto dos Laboratórios trito Naval, na Oapítanía dos Pôr-

!Alvim & Freitas, S./A.
'

. tos, nas suas Delegaoías e Agências
. • , e nas Prefeituras 'Municipais de to

do ° Estado.

•• iii •• • •••• "_ ....
"

••••• ., .... -:;
�

&taqoin8 de escraver
Compea-ee uma· portati l •

Tratar nesta redação,
Â Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me se-rve - Tiradentes,

'4
....................

t, .' _ � " * " "." 4 ,., "

• tI! •• ti .'. •• ti ti. ti. ti •••• ti ti ti ti • ti ti •

Sala �o centro
.

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes ne 5

Telefone 1393.

tJt ,filttUfo tl.�l1Ke�
ADVQGADO· CONTABII.ISTA

CIV!;:t.. E COMERCIAI.
CONSTITUiÇÃO DE SOCIEOADE:S

CONTA81UOADI: GERAI.

Ft.ORIANdpOI.IS·S.C. •• ti It .. ," • ti ti ti tI.JI> .
.,
. ...

SENHORITA!
A ultima creação em reiri
l!l3rante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acómpanhando a moda.

:.0 o .

NÃO ESQ U E ç A!
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais da
eídade para lavar, passar e tingir
_pelo sistema suíço.
R. 'I'iradentes 44 - Fone 1022. Não receie em comprar

ações dó "Colégio Barriga"
Verde'� por que ésta organlsa
�,ão está sendo zelada por vee

dadeíros idealistas.
"

'11 " .. •

-

••• ti •••••• ,

Empregue bem o seu dinhel
r.()� comprando ações do "Colé
.gio Barriga-Verde".

_'

, I

..

, .

,I

d. compra, ocima do Cr$ 200,00 •

REÚASÔLSO POSTAL· Por 65te slstemo remet,:_mos Tc:. ,

Iheres a.ul,os, faqueiros ate 48 peços c/ estala, Ma-

quinas e �erros Elétricos. . .

Para os 'compras mais volumosas _o.u SUlelt�5 o que

bro _ que não podem ir pelo 'Correlo, ped.mos 9""
.facilil.em nossa trabalho enviand?-nos, com O pedido,
O pagamento correspondente. Porem, oceltam�)$ tam?e,m
"adidos com a cobrança o destin?, po.' mtarmed,o

09 Banco, quando o cliente provar o Idoneidade.

Sôbre o vclor da compra ocrescente·se CI percentagem
de 10%, paro eMbologem especial, selogem, carr,eto ..

agência, No caso de talheres ou faqueIros. 'o 5%;
A despesa da frete, sempre de poucos cruzelros,sera

paga no destino, 00 recebe' o compro.

RemeSsas e Correspondência 00 O·PTO. 00 INTERIOR 00

��/� _

V. ERASMO BRAGA, 277·13: And. Sos. 1302· RI

•

CAN�VE1SS "Rodger�lI, cQ�tvaie,
5uê-tc! a SU!ÇOB inoxidó'I(Hi" FA
CAS IIRodgers", 5:U8CCifl � uqça.""

payü (alinho e F�t'o pa�. MA ..

QUINAS ong!ê'lI$ p. fot"ss <!o
pão CUEliio prssunto, etc. !'<I'A.�
ciut'n';'..s elé;ricft1 poro IJt,Vaêfn9.'�
BATEOEIRAS olélri«" paro CO%I

'nhe.,' I'ANElAS de pra.sóo". Uni;
vsrsel". eoxe tem r!:lpidol: e d�
bom ."bor, MOINHO "Co'1I" et
Iric" moO Q calá, na herc. Ui •

lOUINAS p. cornl! "Unill&1501': .

MOINHO "Carona" p�rCl h,�a.
JARRO térmico, 1 9aluo. �ANe-
LAS e BATERIAS do aço m''''''

elével, HFrocalanxo", FA�Ué�ROS
"Wolffo e tlFroc:oJonzQ .

I
I

Qu.eremos que todos façam
parte. do qUi8dro soQial dos
oomponenteS do '"Colégi6 Bar
ga-Verde". Por isso, o paga
mento da ação é 'feito em 5
prestações.

Quer estudar á noite7 AdQUf
ra uma ação do "Colégio � -

I1ga-Verde",
O'VA.LE DO ITUAl
Procurem na A-gêllda

Progre.sSG,
LIYRA..RlA 43,�

ROSA:

•••••••••••••••••••••••••• ., <W1

PASTA DENTAL
ROBINSON

!.i

(Marca reg1sf

Bn � ",:u--·U'ISSIJt!�A··�:t, ..51!"- :' ,�,• .'x.
...

l
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DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) � Nos têr-

Marsh 11 f 1
.

.

, ... mos do Projeto 520/47, poderão registrar- o� seus díplomas.
. . �

,
. a a a ao 'povo QlllerlCanO RE,GISTROS DE P,�O,F;ESSORES: _D��erao, requerer a substiutição

. '

I dos seus registros provisorros por derínítívos .

.W:as.hlllgton,. ,(U. P.) - O ..... tão importante como agora "julgar sa liberdade para dizer o que nos PROFISSION��S ESTRANGEI_ROS: De acôrdo com o Parecer 22f.cretàrío de Estado norte-amerIca- com calma para se ter uma idéia satisfaz e fazer o que bem dese- do Consultor JUI'!dICO, podem registrar os. seus dlpl?mas.no "'enera1 George Ma '1 II di .' . - i . . . DEN'I'IST� ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas,
,

.'" A

" rs la, Ir�- Justa e compreender as condições: jarrnos e 'O nosso direito a ter a! TRAT!\.MOS· DE QUA.LQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO,gm um apelo ao povo norte-amerí- militares, politicas e espirituais em' religião que a nossa consciência' '-.
:J

ÊUREA U ' UNIVERSITÁRIO '

.cano para que "julgue com calma" outras partes do mundo". Disse nos dite".'

I Av. AlLe. Barroso, 11, 10 andar - Cadxa Postal 3.932 - Rio
nêste� momentos de "graY� crise" que: como secretário. de �s:ado, ! Marsh�ll pediu, depoi�: a rápida Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZE�
.mundial. havia procurado mantê-la equíltbra-: aprovaçao do plano de ajuda ii. Eu�

F' IA
Sua declaração foi feita na pre- da, porém admitiu que, no que se:, ropa c disse que êsse plano

,nosl'-sença do presidente Truman e de referia ao seu h-abaÚlo de .dirlgen-' levou, hoje, "a um vigoroso e prooutros altos funcionários, durante te da politica externa dos Estados missor esfôrço para formar uma As
..a reunião do Conselho Federal de Unidos, ela havia sido somente "um sociação (ela Europa Ocidental}, IIgrejas. dos muitos malôgros". ! que bem pode ser o primeiro passo ITal declaração é formulada viu- "Devemos compreender" _ pros- para o que tem sido o sonho de mui- I1e e quatro horas depois de haver seguiu o secretário de Estado _' tos grandes cérebros preocupados,.o secretário de Estado advertido "que todos os olhares estão volta-: pelo perigo da desordenada situa-I DIREÇAo,: .-que a situação interna e externa dos 'para nós, seja com esperança, ção existente". i An;éUa M 'lflIOZZl
d! "muito greve" e poucas horas de- devido às nossas riquezas e segu- i Terminou dizendo que recaia sô-'
'pois de 'O presidente Truman ter rança, seja com antipatia ou ódio,' hre. QS ministros da Igreja e mes- RUA ALVARO 'DE-dito, durante sua -habitual' entre- pelamesma razão. i tres da juventude uma grande res- ,

,

"vista com os' [ornalistas, que os "Ao considerar as reações, daría ponsabilidade. TEUS FILItOS Que �� MiIlbe--recentes acontecimentos mundiais a situação dêsses povos, devemos Falaram também John Foster Dul- aplaudirio ,tea resto, õido &naU"�.. ....';,haviam afetado, algo sua confiança ter em conta, por comparação, .as les e o Bispo Episcopal de Washing-
q""'

__ ..J.. L__
,

11_ 90 notumo psn. �� • ier e
.

1 1P.IíIlU.. souu.......... "'!!-- na- a�. p� um�.na paz urnversa . nossas próprias bênçãos, o nosso ton, Angus Dunn,
,._.............s ....,. .d "D_-,,--I..&lI_.i....__ I sef'!IliIr;o á too Pátria.� _e-.Marshall disse que "o mundo en- confôrto, a nossa prosperidade, as Essa cerimônia realizou-se na Ca- Uoralt�e pro ft��

i t.I'OpoUfAma Gil Gl"UPO liIIIriIoiilIir SIC•eontra-se em plena crise, inf16� nossas grandes Iiberdades e a nos- tedral Nacional. to da Saude do Lãzar.. '

José..mado pela propaganda, malentendt- -------------..;....------...:..--------------------,-.---------------,

--I,dos, coléra e receio. Em meio a

-êsse torvelinho, complicado pelas
-dístrações com a campanha eleito-
::ral, é importante, expressar os sen

\':limentos pessoais sôbre a situação,
.em termos moderados".

Também declarou que nunca foi-

TER.RENO
vende-se- ;��:nZ:-
aueâo à rua Irmão Ioequim,

Tratar na Alfaiataris. CA
.RIONI, rua Saldanha Mari
:nho, 1.

1 022
Telefone a esse número e a bi

-cícleta da Tinturaria Cruzeiro l'àui
.damente irá buscar seu terno,

R. Tiradentes, 44.

'VENDE-SE
Uma o tima propriedade,

contendo 2 casas, garage, po
imBr e pasto.

Tra tar em Rancho Queltna�
.âo na' Fermecia Pilar ou em

-Cembirele com Raul Sell.
• • • • •• • •••••• ,. ...... 4

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo horário

A PARTIR DE ·1/3/948
NORTE - Segundas - Quartas

.- Quintas
SUL - Sextas - Domingos
ESCALAS:
NORTE Curitiba -São Paulo Rio

de Janenro
SUL Pôrto Alegre,
NOTA: Os aviões de quinta-fei

>xa, tanto rumo Norte, como rumo

Sul, não farão escalas em Curitiba.
AGENTES: Syriaeo T. Atheríno

,& Irmão
Rua Conselheiro Mafra, 27 Fone

.1.553 .

• • • • • • • • " •••••••••••• ii .

Apressando-se em dar seu

'nome 'para delegado da A�:ão
"Social Catarinen...,e no seu quar
teirão, v.s, já estará fazendo ai

,�de otil:
tEMBRA-TE I

Inúmeros sere. hmnua,
que já foram femu cmoer

tu, aguardam teu amxílio '&M
ra que pOisam volbr 6 ...

ciedade. Colahora III. c...
puba Pró R.estabelec.im.te
d� Sau.d@ do L6..zaro •

.. • � ,. ÕI ••••

Costureira
Moça sabendo cortarofere

-ce seus serviços para costu� ,

rar nas residcncias:
C<>r·tas parâ Irene lidaria

Ferrdra aos cuidm10s ele Os
mar JI,{eha, Ruà Laies

,
.

,.

Conespondenda
Comercial

M&TODO:
Moderno e Efieiasl.

Confere
Diploma

'AAV_LHO.65

,�
.. '\

)
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CORRENTE

CONVIDA SEUS. ASSOCIADOS E TORCEDORES PARA OS SEGUINTES FESTEJOS: DIA 21 DO
REGATA INTERNA E BATISMO DO 'NOVO BARCO. DIA 3 DE A BRIL GRANDIOSA "SOIRÊET" OFERE-

CIDA/ PELO GRÊMIO LIRA.

Sábado e domingo próximos, sob, o patrocínio da FVMSC, serão efetuadas nesta
Capital varias regalas em disputa ao" Campeonato . Catarinense de Vela, Veleiros da
Ilha, Iate Clube e possivelmente o Siderurgia, de

��- .,.-'-

as REGATAS DI -IATE elU
Vitoriososru!:ri��DdaCDs�el!a e !dolio

•.•"!!.M��:..t.,�.m"'I:.� IJ

I
Florianópoli.

4lcançaram extraordinário :brilho lileu Sirnas, classificou-se em ter- Fpolit.. 16 de MarIo d. 948_
as regatas internas detuadas doo: ceiro lugar. O "Iightning" "Escor-

mingo último pelo Iate Clube, mar-Í pião", comandado por Waldir Faus-
:--------------"...;

cando o inicio de suas atividades to Gil, sofreu um acidente na hora C AS-Ano corrente ano. da saída, impossibilitando-o de
Ás 9 horas, com a presença de correr. Vende·.e Q ruO ConlJalheira

diretores, associados, velejadores .Ao meio dia, foi servida uma su-
-

. Mafra n.o 116 -

do clube e convidados especiais, culenta feijoada aos velejadores e Tratar com. Albino Zom.r.
iniciou-se a festa esportiva com convidados especiais,
o hasteamento do Pavilhão Nacio
nal.
As 9,15 horas, foi dado inicio á Rio, 16 (A. N.) - Chega, hoje, ao

regata em barcos "Sharpies", em
Rio o Vasco da Gama, que tão bri

disputa da taça "Rotary", e decor- lhantementc levantou o titulo do

ridos mais 15 minutos teve inicio torn-eio de S-antiago, Não virão to

dos, pois' os [ogadores do Vasco,
convidados para a seleção que dis

putará a Copa Roca, irão para Mon
tevidéo. Os esportistas preparam
calorosa recepção 'ao campeão dos

campeões sulamericanos.

Tubarão, serão

VAE REAPARECER O BANDEIRANTE BASQUETE CLUBE
Apurou a n�ssa repor.tagem que Ba�deirant� Basquete Clube, cam-, Para tanto, os interessados, en- Andrade, Ondinaldo Pinto de Olí

um grupo de Jovens afeiçoados do peao catarmense de 1945, que se
- tre os quais os srs. Dr. Altamiro veira, Walter Mussi, Lauro Batísto

esporte da cesta vãó reorganizar o' encontra inativo há dois anos. j Dias, OsIti Barbato, Arno da Luz ti, Alvaro Selva Gentil e Darci Pe

reira, estão realizando OS 'necessá
rios preparativos para. pôr em ação
o valoroso clube.

A noticia da volta do Bandeirante
é deveras auspiciosa para os seus

"fans" . e adept-os do basquetebol
que no momento atravessa fase
brilhante no cenário esportivo de
Santa Catarina.Direção de PEDRO .PAULO MACHADO

Lira e Barriga Verde firmes na

Iideraaça do Torneio Municipal
Derrotados o figueirense e o Ubiratan.

O eDcD�tro de, boj�.
Com a presença de grande públi- Os quadros Jogaram assim for-

co, realizou-se ante-ontem, 1;Ia mados:

quadra do Lira Tenis Clube, mais Barriga Verde - Chocolate (6),
uma rodada em disputa do Torneio Bítinho (5), Dino (7), Walmor (6)
Municipai de Basquetebol, organí- e Djalma (2).
zado pela Federaçuo Atlética Cata- Ubiratan - Nazareno (13), Aldo
rinense. (4), Marcos (2), Vadico (2), Níldo,
Dois jogos sensacionais.

-

foram Niltinho e Humberto.

apreciados na noitada de ante-on- Juizes: Ponciano Martins e Os
tem. Os quintetos do Lira, Tenis valdo Meira. Cronometrista: Paulo
Clube e Barriga Verde consegui- Otto Sch'eidemantel. Apontador : Jo
ram abater os seus adversáríos, sé Gusmão de Andrade.

continuando juntos á f�ente do cer- A rodada de hoje
tame. Munl'cI'- a regata entre barcos "Lightning",

Continuando o Torneio
inédita em Santa Catarina.

CAMPEÃO DOS CAMPEõES

paI, será efetuada hoje, á noite, no
mesmo loal, a penúltima rodada do
1° turno, que constará de um só

jogo, sendo disputantes os "fives"

do Lira Tenis Clube e Clube Doze.

Esta luta promete ser renhida e

sensacional, considerando-se que
o conjunto do Doze está em grande
forma ·e disposto a quebrar - a in

vencibilidade do ser poderoso an

tagonista.

Lira x Figueirense
O prélio inicial teve como dispu

tantes os quadros do Lira Tenis

Clube e Figueirense.
A primeira fase finalizou empa

tada por 8 x 8. No periodo final os

alvi-negros, jogando como nunca,

tendo em Ibio o ponto alto, apre

sentam vantagem no marcador que

foi
-

desfeita pela eqfipe da "coli

na" em magnifica "virada", logran
do assim,

-

sair vitoriosa 'pelo esco-

re de 17 x 14. .

As duas equipes jogaram com os

seguintes elementos:'
Lira Tenís Clube - Galileu (6),

Helinho (4), Barbato (3), Biduca

(2), Sales (2), Pedrinho e Joe1.

Figueirense - Ihio
'

(8), Jair (4),
Isaias (2), Monguilhot e Rui.

Como juizes serviram os srs.

Ponciano Martins
-

e Aldo Nunes.

Como cronometrista atuou o sr. Ca

pitão Mauricio .Spaldíng e como

apontador o sr. José Gusmão de
/Andrade.

Barriga Verde x Ubiratan

A segunda partida apresentou as

fortes equipes do' Barriga Verde e

Ubiratan, que teve um desfecho

sensacional, s-endo vencida brilhan
temente pelo primeiro, por 26 x 2.1.

Ao terminar o primeiro tempo, o

Barriga Verde venda por 14 x 6,
o que bem demonstra a reação do

lbdversário no período final.

O Ubiratan jogou sem o concurso

de Érico, um dos melhores do qua

dro. Vadico, embora adoentado, fez

questão de entrar na liça, aos 10

minutos de jogo em substituição a

Humberto, entrando êste na fase

final em substituição a Marcos.

No "team'; vencedo'r todos joga
ram bem, notadamente Chocolate,
Bitinho e Din.o. No - Ubiratan desta

car,am-se Nazar.eno, Aldo e Vadico.

A primeira prova foi vencida bri
lhantemente pelo comandante .Ar

noldo Suarez Cuneo, tendo - como

proeira Hézio Silveira de Souza. Em,
segundo lugar classificou-se o co

mandante Gilberto Pinto de Olivei
ra e proeiro Luiz Simas.
A s-egunda regata despertou gran

de ínterêsse -por parte dos afeiçoa
dos da vela, de vez que era a pri-
neira que se realiza em nossas águas. "" lli*PIIiIS.-_·...._I!IlilII!IIII..,_IItIIi&IIIl...

Denominada "Prova João Pinto de

ANIVERSÁRIO

Rio, 16 (A. "N.) - Comemorou,
ontem, 34 anos de fundação o SC
Mackenzie, um dos grandes clubes
amadoristas do Rio de Janeiro.

Concurso para lente
de PSicologia
P,SICOLo.GIA GEoRAL, DO INSTI
TUTO DE RDUOAÇÁO DIAS

• VlElliHO
Teve início, no dia :15 último, c

concurso para o provimento do
cargo de lente da caldeira de Psi
cologia, Psicologia Geral, do Insti
tuto de Educação. Dias Velho, que
hoje, proseguirá com a realízação
da prova onar.

Perante banca examinadora

NÃO SERÁ DlSPUTUDA A "COPA constituída dos 81'S. ABTUR E OLtI-

ROCA"
VEI'RA,. pi-esidente, JO..AJQUIM MA
DEJ1RA NEVES E HENRIQUE S'fO�

Buenos Aires, 16 (United Press) DIEOK, os candidatos inscritos
_ A Associação Argentina de Fute- suhmeter-am-se já a duas provas:

boI resolveu não realizar .os jogos escrita e leitura da prova escyita
d "C R" b 'I'

A pi-ova oral, conforme disse-

a. "opa oc� com os .rasI erros mos, r-ealizar-se-á, hoje, ás :14 ho-
e imciar no dia 11 de abril o Cam- ras, no Instituto de Educação Dias

Ipeonato Oficial da Primeira Divi- VeLho, com assistéucía franqueada
são. ao público,
________________ ,__ Nesta ocasião, os candidatos ins-

CONVIDADO O PALMEIRAS A crítos serão submeüdos á arguição
_ 'pela banca axaminadora, na ordem

VISITAR O PERU seguânte : João Batista Tezza, Ha-
São 'Paulo, 16 (V. A.) - Divul- milton Abade Valente

.

Ferreira
Estamos seguramente informados ga-se aqui a .noticia de que o Pal- Lidio Martinho Callado e lssar Car

de que � desportista Sidney Noceti, meiras acaba de recebe·r um convi- los d1e Camargo,

presidll>�lte do Clube de Regatas te do Perú para realizar uma tem- No dia 18, dar-se-á o s_orteio do

"Ald L" d l' t d d
'. . 't 1 ponto para a prova pedagoglCa que,

.'ti G uz e um , os a lmen a 0- porada e tres Jogos em sua capl a

'l finalmente será .realizada perante
res "'lO movimento para amancipar mediante 50 mil cruzeiros livres por alunos do' curso normal do Insti

o r,l'mo, recebeu credenciàis

dOS,
jogo, com despesa de viagem aérea tl;lo de .Educação ,Dia,s velho, no

clubes da cidade de Joiuvile, para e estada pagas, devendo a resposta dIa se.guInte (19), as 8 hor�s, .

,

, " I Para esla prova tamhe.m sera

,.ePl�l'lsenta-los nos t�abalhos d? .fun- segUIr para LImà dentro de uma fl'anqueada a assislência ao públi-
daçao '�a nova enhda,dc aquatIca. I semana.

.

"
co.

.
,

FEDERAÇÃO DE REMO DE

SANTA �ATARINA
Oliveira", a regata em barcos "Li

ghtníng" teve um desenrolar sensa

cional, vencendo o iate "Eolo", ti
moneado por Adolfo Nicolich da

Silva, tendo como proeiros David
da Luz Fontes e Almir Pereira Bai
xo, Em segundo lugar colocou-soe

"Pinduca", timoneado por Roberto
da Costa Souza, tendo como auxi
liares Luiz Pinto de Oliveira e Edy
Silva. "Silvia", tripulai!') por Na
zareno Simas, Noé Mendonça e Ga-

Em face da situação em que se

encontra o remo ilhéu, pretendem
os clubes locais, como já foi noti

ciado, reorganizar-se em Federa

ção, tendo para isso tomado as pri
meiras providências, fazendo con

sultas aos co-irmãos do interior.
Podemos afirmar, também, que,

caso se coueretíze a idéia, é pensa
mento dos esportistas náuticos ele
ger presidente da futura entidade
ao sr. Walter Lange, um dos mais

antigos batalhadores do esporte
catarinense, notadamente o remo,

pois foi fundador de vários clubes
no Estado, sendo portanto de jus
tiça que 'me atribua a presidência
da projetada entidade" á qual s. s.

dará, temos certez-a, todo o seu es

forço e á>- engrandecerá pelo prestí
gio que u seu nome desfruta no es-

porte catartnense,
-

os concorrentes ...

III GRjl6NDE PREMIO CIDADE DE
SÃO PAULO

São Paulo, 16 (V. A.) - Na pista
de Interlagcs, promovido pelo Au

tomovel Clube do Brasil, será rea

Iizado, domingo .próximo o 3° Gran
de Premio Cidade de São Paulo, do

qual participarão representantes
dos seis países seguintes: Brasil..
Argentina, Itália, França, Portugal
e Uruguai. Pela primeira vez corre

rão no Brasil as máquinas "Sinca"
e "Ferrari", pilotadas por Pintacu
da e Besana,

Antenor Augusto PlaU O
d. Olga Maria P.

-

Platt
,po.rticipIJ-m ao. amigo•• pee
.00.11 dá suas relaçõe., o na.

oimento de • a filha

.
Jeanete-Maria

CINEMAS
ODEON - Hoje ás 6 e 7,30 horas

Sessões dedicadas às Moças
JOAN FONTAINE - em:

....OS AMORES DE SUZANA .•• �
Tendo como astro principal Geor

ge Brent.
No 'Programa:

1} - Vila Braz _ Nac. Imp. Fil-
mes.

2) - Azes do Ski - Short Cala-

rido.
Preços:

Cr$ 4,00 - Sras, srítas. e Estu-

dantes - Cr$ 3,00.
Geral 2,00.
LIVRE - Creanças maiores de

"5 anos poderão entrar na sessão de

5 horas.
IMPERIAL -r-r- Hoje ás 7,30 horas

última e definitiva exibição
ROMA, CIDADE ABERTA

com:

Anna MAGNANI e

Aldo FABRIZZI.
No Programa:

1) - O Esporte em Marcha :uGt

124 - Nac. Imp. Filmes.
2) - Fox Airplan News 30 x ta

_ Atualidades,

•

Preços:
Cr$ 4,00 (único).
"Imp. 14 anos".

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas

Robert Taylor - Vivien Leigh -

C. Aubrey Smith e Madame Maria

Cupenskaya - em:

A PONTE DE WATERLOO
No Programa:

Documentário n? 5 - Nacional.
Preços:

Cr$ 4.00 e 3,00.
ROXY - Hoje ás 7,30 horas

última exibição
Vivien Leigh - Claude Rains e>

Stewart Grangcr - em:

CEZAR E CLEóPATRA
No Programa:

Noticias da semana - NacionaJ..
Atualidades Warner Pathé - Jor

nal.
Preços:

Cr$ 4,80 e 3,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: CUrso de Guarda ..Livros .em sua casa
Feito em 12 meses. Escre\l'a a C. Po�tal 3717 -. S. Paulo,

pedindo informações,
S-ejà tambem nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiso:

Dr. Polydofo S. 'Thiage
JIMico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente dá Maternidade

CI,INlCA M�DICA _ DI�TUR·
BIOS DA GESTAC:AO E DO

. 'PARTO .

J)oeaças eles orgãos internos, espe
cialmente do coração

DoenÇas da tiroide e demais glândula.
internas

MEUROTERAPIA _ ELJilC'fRo.
CARMOGRAFIA - METABOLlS·
,

MO BASAL
Cmsultas, d�riamente das 15 ás

18 horas
Aknde ehamaoos a qualquer' hora"

. inclúsi'l"e durante a noitt!.
Col\9u.ltílrio: Rua Vital' Meireles, 18.

Fone. 702
;Ileeidêncla:' Avenida Trómpomki, 62:.

Fone 7.(\0
.

-

Dr. Savas Lacerda
Médica.cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz _ Garganta
Prescrição de lentes de cantato.

Reiniciou sua clínica
Consultório: F.elipe Schuádt, 8

Das 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas _ Telef. 1418

Dr. Paulo Fontel
Clínico e operador'

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: l.4()S

Cousultas das 10 ás 12 e das 14 ás

15 hrs. Residência: Rua Blumenau,
22. _. Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhau,seu
Clíniea médica de adultos e crianças

Consuliórío _ Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 har"s
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Newton D'Avila

'1tiradentes 4�
.

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo�

Profissional competente .. Servi�o rapldo e garantido.

B 10
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

corta de 10'/� ao ano com recel:Jimento de juros m�nsais.

Informações nesta redação. .

WR � � �·--���������------

f,ARMACIA ESPE_RANÇA
do FarmaeêlLtteo lflLO UUS
Hoje e IlIIunhl aori a il!P preferià

Pt� JlKhuw. o ..traqeiru - BOIl!lMPátiu ..... p�

Dariu _ .AI�.. '6 h.nulall.

Seraate-M 1\\ uata ...."'!'lela U lI'cceitlliM ..Wt«<.l.

I
i

CAPITAL E RESi.:tRV.J.iS Oro 8a.90a.to6.Jo IRegpon\!j!'lbBidl!ifl�� Cr$ 5.91S.4c1.755.97

i Recete • 67.o53.245.3c,

i
Ativo « 142.176.603,80 i

I Sini.tro. P.... fto. ""'In.. 10 .n.. '8.681.016,30 I� Re.po1.l�fll;Hda1e. c :16.736,4i,;11.316.2c

Ii DilT'etoreilll

I
Dr: Pampmlo' d'Utra Freiu'! d,e Caíl''i'�rho, Dr: Frlil!lC11llC-:: �
de Sá, ADilio M&'.iorrll, � Dr. Joaquim Barreto de Araujo �

.

e Jos6 'Abreu,· b
�$Ha��r""'����:"'�"""'���lI!r i. ,.:��,,��

Empresa Sul Oeste Limitada

Estatistíca
-()-

OOMÊ'ROlü EX1®H.N:0 ;DO BRASIL
\

Decisioa a predominancia da re

gião meridional
A dístrfbuição percentual dos

:fia valores alcançados p-elo nossos co-
••••••• $ •• >O ...... It.& .... C'>d"'1t .. foo ..... "'.,. .... ;r.to.fI".4o(1� • ., •• ,,"' .... �4.{t'''�IJo .... �". .mércío externo, na'; diferentes zo-

� (a) •••• ..

. 'TIas f'Isiogr-éfícas e nos
.

Estad,os,
e a W.dI·· .. � .. •••• "'&,.ojo " .. 'fI. •• e ea e e .. \Y.'1I � IdUl'ant� o .pçrlodo compreendido

�
.

entr-e janeiro e novembro do ano
"

, ..� .S> •• 0 ." � .. fi' e •• " �..,:t '9fo" t:>� �'l'q q� ., "'.'1 •• 'Irf' lpassado� permite caracterlzar, mais
.

uma vez, a preponderancia das 1'e-
� iio·l!-I!d (�) . ...,.•••••••••••••••••., ••• < •• , .•• " ••••••••.•••• " .••••••• giões meridional e' oriental, sobrê

tudo da primeira. No curso dos
....... "'fõ aa.Ou9 .. �"II!' Q'fIft.1It ••• "''''' .. ,p "" *''''.'''�''Uf'Qo I.\1.,.,.. t'ril'l •• ' onze meses apontados, couberam ao

Sul (São Paulo, Paraná, Santa Ca-
-otl)1l$ .. o"�"C�i<�,,··"'·· .. ·)�I('O.Il*r.(1Q ••IIj.,Qj�:. • .)a ..... .;..� ... (...... S' ......... f' ... � ••• q. .. � ...... <1I(o.&'< tarina e R.ió Grande do Sul),

66,23% do valor total das e:x;porta
ções nacionais e í9,63% das impor-
tações. .

Esses e outros O])OrtUT.lOs dados
sóbre o assunto, publicados recen-

I
temente Ilf'lo Serviço de Fé.ai.isti-

::
ca Econômica e' Flinanceir-a. "dó Mi
nistér ío da Fazenda, órgã.o inte
grante do sistema. esta trstico

.

do
BGE, oferecem a medida do dese
quilihrio mencionado, A regtão
oriental, reunindo os Estados de
Sergipe, Bahia, Mi.nas Gerais,' E
pirita Santo, Rio de Jll'l1·ei-ro·;e 'O

Distrito Fe-deral; figura com .;...
21,85% das exportações e 42,74.0/;
das Importações.
A .predominanoia econômíca 'de

urnas sôbre, outras regiões mais se
acentua quando soe considera que
somente o Estado de São Paulo, na
zona meridional, aperece : com
50,72% dos embarques efetuados
no país inteiro e 13,�5% das ím-.
portações e, na' zona 'o!'r�nta],

.

o

Dr. Roldão 'C'onsOnJ' Distrito F{l.dera-l réune 12,31 % das
eiportações e 40,22%" da:s impor-

CIRURGIA. GERAL - AI':IA Cl· t
-

d d t'
RURGA _ MOLÉSTIAS 'DE: $ aço.es, compneen. en 0-&8, nes as

NHORAS _ PARTOS c.tfi'as, o movimento aLdbuido a{)

, .

Formado pela Rlculdade de Medi· ,Estado. medi,terraneo de Mi.nàs Ge-
.. ina da Unlversidadé de São Paulo, rais. 1. !

onde foi· ass;"ten�e por vârios anos do '

Serviço Cirt'rrgica dô Prof. 'AlÍpio EpJquanto O Sul e ° Lesh:l se pro-
Carréia Neto j>(3tam dessa maneira no comércic

CirUJ'gia do ests>mago e vias circula', d
.

N d t (Mres, intestinos delgado e' grosso, tiroi. ex"erno O pal.S, O J ar e·s·e . a,

de, rins, próstata, bexiga, nÚ!ro, ranihão� ,Piauí, Ceará, oHio Grande
çvá,ios e trompas. Varicocele, hidro- do Nort.e, Paraiha, ·Pel'namibuco e

Consulta�e:leD::ri:esáse 5 hro�;!:. à �u';_ Alagoas) ape�as cOl1trilbuiu. com
Felipe Sêhmidt, 21 (altos da Ca5a 9,32, quanta as -remessas, e 6,2{1%

. • �araiso). ·Telef. 1.59� no conC!8rneute aos, recebimentos
Resld:ncla: Rua Esteves Jumot, 170; <convindo notar que se trata de umaTelef. ]\f. 7M -- d·'·

'. '

------- reglao ou 1:) s'e con6entram mais de
DR. A. SANTAELLA dez 'mi.lhões .cl� ha,bitant'8s. Das

(Formado pela Faculdade
.

Nacio· U
.

d d F d d
.

nal de Medicina da Universidade nl a es. e era as aí situadas, é
do Brasil) . Perna.mbu<c que, ocupa ° primeiro

"'Médico por concurso da Assistên· pôsto, tanto nas -exportações .,....

cia a PSiC�e�:�al do Distrito (3,32%) .como nas importações'
Ex·interno de Hospital Psiquiá· ,(4,37%).

'

tt'ico e MaIlicômio Judiciário As duas ,regiões r8sta,ntes, do
da Capital Fedei'al t I tEx.intemo da Santa Casa de Mi. nor e e ,eencl'o-oes e, mais exteíi-

sericórd!a do Rio de Janeiro sas e m,enos pO'Voadas, apree.ntam
CLíNICA MÉDTCA - DOENÇAS insigni.ficanLe particilpação no Í11�

consultõrio�ER:��i� Amélia ter'câmlbio ooonômico do país com

Neto - Sala 3. .
O esl.r.ang·eiro: a primeira com

Residência: R'ua Alvaro de Car, 2,52% nas vendas e 1,31% nas com·-
valho, bO�s 15 às 18 horas 'pras, e a se.gunda com 0,0-8% e

Telefone: 0,03%, respectivamente.
Consultório - 1.208.
Residência - 1.�05.

Operações - Vias oiUrinárias -

Dr. Lm's Neves·

I
Doenças dos intestinos, réto, anus •

Hemorroidas. Tratamento da colite
Moléstias de senhora amebiana.

Consultório _ Rua João Pinto u. 7 Fisioterapia _ Infra' Vermelho. I
_ Sobrad. _ Telefone 1.461 Consulta: Vitor M<!ireles, 23. Atende !

:Residência _ Rua Sete de Setembro 'diàriamente às 11,30 hrs.·e á tinde. I
_ Edi:&ício I. A. P. da Estiva) das 16 hrs. em diante Residência:' I'
___�el:fon..:_ ..

M.
__8:� �_, __.. _::�::_�aO!�s.:_ n:_��=-���7 !

TINTURARIA CRUZEIRO

QUANDO TEUS FRH05
te per.gm1iarem O qal é

tIID lízaro, dize-lIles filie j
tIID enfêrmo qae podeJi' rlie
caperar a sande com A @M
.uIIio.

rnMPAr.tmü ii.Atll�N� DA BAM ti!

'à� lá 111$ -- �: IA�A
m�niOI B. �:�u.]nJPéj.H�

',J'

L-inha de transporte eoíetrvo entre
FLORIANóPOLIS - Xavecó - Joacaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Ve:rsa.
.

S�lPAS. PE FL()RIANÓPOLI�;. Troas às 5�. feiras às 6 hOr&8 da
manha.

.. .' i',
SAlDAS DÊ XAPECó; Todas às 2". feiras às 6 horas da ma.nhli.
INFOR-MAÇõES 'NA; AG:êNCIA GLORIA.

Prac_� 15 de novembro. 24 - Florianópolis - Fone i.431.

Neg'ocío de, ocasião I1 elevador WA�NE' para Gutomov.i.
'

'

2 talhas· parG 3 tonelada.

I1 ma.quina de lavar
\ ,

.

Prateleiras. balcões etc ...

Tratar'· na G.A.RAGE D' E L A :M B E R T

..

I
_________________� � w � _

·a··$a$
A EMPREZA CON�UTORA tiNrvERsAL

Avisa aos sens plDTtaàores de titulos já integralisados ou sorteadú.l
de acôrdo com o decreto'lei n. 7.9'30 que tem a disposição dOs mesmoe

CASAS, para pr..onia �trega. - Palia maiOres esclarecimentos dirigir-se
ao escritor centrai de Floria�Élp(lU� ..... Rua 'Felipe ScJunidt, (Edifici.Q
Am.lia Neta). ',:

Ouçam, diàriamente, das 10 às l4 horas, as audjr;õe� da

.

ZVII ... fi Radio Difusora de Lagaal,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Sánta Catarina - Brasil

Dela'mbert
LAVAÇÃO

-

e' PolimentoJá. executa serviço de

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

TI'On5porteill regi,üar'ijli de cargcu do . pôr.to da

s10 FRANCISCO DO SUL para NOV1 YOBI
FJorian6rolis
São Franci.co

Informaçõe. com os Agente.
- Carlos HoepckeS/A -01- Teleione 1;.212

õoiSul-Carlo8 Hoepckc SfA--CI-- Telelone 6 ( End. ::elt;gJ
M00REMACK.

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

Fabl'ioant6 e distribuidoras das afamada. oon
f$Cçõ.. -DISTINTA- .. RIVET. Possue um gran.
d. l1ol'tlm.n'tc de ao!"emirah. .lI'laoadoa. bl'inl
banI! e bGl'ato•• algodõell,�mc.1nlll ,. C19iamltnto.
pOI'G alfai'Gtecsi que l'eceb<'l dii'etamfmte dali

Snnh Ccm�l1'ol_tl$. do lnt&::,iol' ao 8ontt&o d. 'lhe fa.,izo.m 'Imo

FlOl1S(igd�poH., � FILIAIS em Bh:uL'IIenQu � Laiec.

M 'NEGO

I"
I' _1".... Mb••ca.: � c...� .,. OilPITAV cham.... atosgBo doo

.,.J"\ll:a o-ntll!" d� �tifbl"':f'U'l.'\ !HV�IJ "ompl'\'\,,� MATRIZ .na

1'"fMj'.'d'*_ -.!!!1WM!F'!§7=I3!f!I\4" *'iM� III!Il-=I1IlII ..__�_.I!II-lISiiõIrl·IIl!lIl:'__I!II'I.J·Wi8_lS"IIIiI_'''_�_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Majorilario' o P. S. D. na,' Bahia 50· da morte de Atmosfera carregada na Europa
_ SALVAl?.9R; 16 -:- Serviço especial de A NOITE) _ Com a realiza- Cruz e Souza São Francisco, California, 16 (U'I esta é a unica defesa possível con-»

çao da reuruao do díretórto estadual do P. S. D., nesta capital, surgi- N di 19 d t f
" P.) ,- "Toda a Europa exprime o' tra a agressão russa.

a-arn rum.O'I'els de possíveis exigências dêste órgão ao governador Otávio laIa o corren e, ara C111-

IMangabeira, em cumprimento ao acôrdo feito por ooasião da eleicão quenta anos queJaleceu o extraor- receio de uma· nova' guerra. Nin- As intenções ,de transigir comr

rlêst� ú10mo. El�1bora mantenha o' propósito da rotatividade dos cargos dinár io poeta Joao da qruz e SO_?- guém sabe quando rebentará o con- a Russia só podem terminar CoIJl"�

de dI�e9ao da gamara estadual, 110 que, aliás, é secundado por elernen- S'�', nascido ne�,La Capital, então flíto.

I
derrota.

tos varies da U. D. N., o P. S. D. tu,do pretende em hal'tnOni'a, ' valenolo-11C1.drade do �esLêrro, a 24 de novem-
Todavia essa guerra virá em con- De Valera se inteirou do suici-:

se da �sua, situação Domo partido majoritário na Bahia, conforme de- bro) de ,136:1. .

'

. .

claeação 0:.0 seu presidente nos 's-eguintes têrrnos : No dia do oinquentenário, realí- sequência da politica que segue a dia de Masaryk quando viajava por
. ,- "A nossa.. situação l;oliU:ca é, sob todos os aspecto«, a, mais aus- zm:á ..o I�s,tituto Hittó�'iICO e Geo- União Soviética", declarou ao INSI via aérea de Washington a São-

piciosa, Conseguimos a maíoría das Prefeituras a saber, 67 contra 63 gráfico d� Santa Catar ína _uma co-
o ex-Primeiro Ministro Nemon

D�
Francisco. .

da U. D. N .. Em liegendas, possuímos, 1.200 a mais que a União. Demo- mernoraçao, á qual adedíram c .

crátíca, �� temos motivos de nos felicitarmos diante dêsses fatos, após C!ube de Cooperação Cultural 'e _0 Valera, que chegou a São Francis- A noticia de que o famoso esta-

tantas vícíssítudes exper-imentadas".
. CIrculo de Arte Moderna. A sessao co para participar nas cerimônias dista tcheco tinha posto termo à;
será publica e sem convites espe- comemorativas do Dia de São Pa- vida - para não dar a sua tacítss
ciais, realizando-se na sede .do Ins- .tricio, santo padroeiro da Irlanda. aprovação ao golpe comunista, co

titulo, á rua TenenLe Silveira, n

69, ás 20 horas.
. A propósito do conflito, deu a

en-I
mo supõe a opinião publica estran-:

No mesmo dia 19, a Academia tender De Valera que o seu país geira, causou profunda comoção-
Catarlnense de 'Letras inserirá em teria necess,áriamente que partici- na natureza sensivel do Iider Irlan-.
órgãos da Imprensa local escritos

par na Terceira Guerra Mundial. dês.
glorjfícadores .d'o autor de MISSAI_ Não o disse exnlícitamente, mas ----.-------------
e BROQUÉI'f:;, que é patrono de

p
. ..

4 t IIuma ele suas cadeiras. por. inferê�cia: ao �econhecer q�e I remlO S O O
ÁS, homenagens assocíar-se-á a as Ilhas britanicas sao um dos mais

Prefeitura Municipal, mandando
vu.,ln,eráveis alvos para a- União se- Rozendeornar de flores a herma do glorio- b (j

so .í'ílho desta .cidade, no Largo VI,ehca, no caso de que re ente con-
,INSI1l'rUTO DOS A..'DVOGADOS

H
Benj,amim Constant fhto. ·1 _ O "Premio Astolpho Rezen-:

omenagem ao' coro.ne,.�, "

M�ri,�ho ',e 'a Cr'Ul do' Amor naR���:���I-��á:Uit:n;:�:s ��r!�:i:� �I��;g�fS���!�âe,P���á �,;�f��d':I�
t t l-L R�b

tas. De Valera declarou que isso melhor tr�alho sobre a "Posse e

ao enen e-corooe 9ra I as '

.

1 d . .
,. .

11
suaproteção", apresentado por qual!

,

"

'.1
.'

' p; ',O grande acontecimento teatral Vll1 la emo_?stI .aI que e lml�ossIve quer jurista ao. Instituto dos Ad-

,Na hcmerragém . que ,antigos ad- do conforto; 'a anulacão -, 'dO ','eu" deste mês' será, encenação da im- a uma naçao fazer consessoes àl vogados. '

míradores do CeI Mar-inho e Tte . J f" d I
iW., ,

' União. Soviética, sem pagar caro 'as 2 _ O trabalho deverá consís-
C' I L

.

R'l,'
•

,

. :. em )?ne Imo a co .etívidade. pressionante peça sacra
-

I
' e: ara IIJjas! o sr. Lqurival AI- E éssas .qqalidades, e êsse carm- "

. consequências.. �ir cm uma di.ssertação origirtal.e
mel_?a pronunciou a' seguínte sau- nho, ,Seb;ho.res, temos que reconhe- '.

- A CRUZ DO AM�R :- Enquanto à Tchecoslováquia Inédita, em dOIS exemplares, aSSI-

dação : ..

:. cer -i- foram os fatõres da posição em 3 atas rle rara grandiosidade e , "
nados com rpseudommo. e aco<illpa-

Meus Semhor-es e prezados Amigos como n�erecido. premio, que des- que constituirá o terce,iro espctá- prestava as ultImas homenagens: nhados de uma solJrecart.a lacra-dro

A�l1IiPI'8endl.do e honrado hOJe frutam os dois amigos, na sooietla": cuIa do Teatro do Estudante funebres a Joan rdasaryk, ministro' com o nome do autor.

ICtruO, �om p convite para fazer o .de catarinense. ,'.
.

das Rclações Exteri-br�S .da Repúbli- 3 _ 9s 'or�inais, um? vez €nt�f7'
,?.fer�Cl'illen�O désta hOmel?agem 'de Honra, poi,s, ao mérito, e que os .

- A CRUZ JDO AMOa -
ca o estadista 'irlandês disse' que gues, na? s�rao devolvldos senao,

· ..mrdlal .amlsa�e,. '!OS dms r�cem-i seus exen�plos fruLi.fiquem e .pon-·
VIvendo um. d5ama lmmano de pro-

' após o JUllgamento <lo co.ncurso.

;promo.vldos ofI�l�l,ti da nossa valo-, tuem a' orIentação dos que desejam funda emotIvIdade; ap.r�senta, 'Cm 4 _ Os trabalih{)s deverão ser'

r?sa Força Po]JClal _ Coronel Ma,"'j vencer na vida. . : cenas sublimes as aregrias do es- J
-

N A t-
entregues :á Se;cretar.ia do InstittuGI

rmho e "Tenente Coronel Lára RI- ,

'
, "

'
,. , , ogo

'

r l'naS até o dià 31 df} julho de 1948, de:)

�,�� �ef�u :�g��J���o.d����g�SC�l:I;, HO'J·:e· 'DO" passad' '0' ,���I�� ::t�;i:��:��. com a fuhhda- E!:á em iIorianópõli:� de�de dias, ���o.o �� di�r��i��Pri��e�:r�o�;'
.

mtnha mcompeteIliCla, em ,corres-" . _ A CRUZ DO AMOR _ o' sr. João N. Artigàs, ativo Inspetor mesmo, ano, data. natalícia do Dr,-

!ponder, neste momento, a e1istinç,ão. A
. 'I' d'}' 'd

'
. _ A.�toIPlhó'lRezend,e."

,

da incumJbênci-a que, me foi dele- ' dªta je ho.J'c recorçla-nos que: eva-nos a sImp lCI Me de uma Hegional d� vitoriosa �,rgamzaçao 5 - Os Presidente do ln�titutci'
gooa.

' _ e� 1723, por_ ordem d9 go'Ve�- choupana de pescador ao. doce en- industrial COBRAFITE - um dos d€S'ignará opor,tunamente uma 'C9--
Entretanto, na carência do -tem- na?or ..

00 M�ra1}ihaD e Gra�-P:��a le\;o de um co.nvento de IrnÍii,s, atra- mais arrojados empreendimentos do mi,ssão' Julgadora de.3 -membros, R"

do e na inoo.mp,étência do -Orador Jo�o, da,.Mara da G-a.mat o. CapI,tão vez dos caminhos admiráveis e'm que espirito pacional no setor da fia- qual pOd,el1á ',propô!' a Idlivisão do

se dest.ae.am, a au:rili:á'::,1o em "ema-
Joao Pals do Amaral sal de Bel€m

D premio entre dois tra/balho.s ou opi--
U com (lonô.as armad s em g e r eus, na sua infinita sabedoria, "'';0

1'31a .a tarefá, o.s ínérito's e qUãlid'a- "
'. a, "

.

u r a, "..... . mil' .pela 'sua não concessão, caso�

des mames dos homenageados ofe-
pa.ra av�r!gua:r a eXJ-stencla

..

de conduz as almas esco,lhidas, para S. s., que veiu a serviço da 'im-
em que será reaberto. o concurs�

recendo aJJUndan�e mésse ,em q.le a m.aI"C9s ,dlv}'sórlos dos dormnI<?s terminar .

num quadro. empo�gante portante firma, deu-nos ontem' o nas mesmas ,condic;:ões.
'

imagina,ção
-

rião. _ Jem dificulda�, po:·tug,�eses e Jrancezes,
.

os qua:s qUe suspende os corações e os unge prazer de sua visita, dm:ante a <tual 06 _ .o Iparecer será subme.tido á:!

-em expriniir-se 'o co.l1hêI" pl'eCiO$D
fOI am, encontroo,os no Dlapoque._, de suave espiritualidade. tev� ocasião de nos i,nformar ,da aprovação do 'Conselho Superior

maLeri'al. , ".
'

.

"

---; em 1827,. e� _Londres, SIW, do Instituto, ,<!UIe: entretanto, não'

O ,Coronel 'Marinho 'e' 'Tenent'é tr:oc(Ldas, �� �atIfl�açQeS da.�o.nven.L ..;_ A CRUZ DO AMOR - marcha brilhante <lo.s negócios da poderá moq1fic'á-Ie; lU.aS., ai[!ena�_�
Co.ronel Lalla Rilb�s se fiflerurn p&.- Ç.uo'l�l}.tre 'o tr�s11. I! _a Gra.JBreta- que será representado quarta e Cobrafit-e em sua fase de instalação aprová-lo ou re-ge.itá-h , .•

lo esforço próprio, em que ,predQ. n}1a, 'V�&ando a exlmçao ,dt1 ;comér- quinta-feira santa, será aconsagra- e do entusiasmo' de todos os I 7 _ O pI'emio será de : ... ,., •.

minaram as o3lI'acteristioas funda- .\}1O de eSf��V:6·Os.í d
. ção définitiva do Teatro do Estu- acionistas pelo' grandioso pro"ramal Cr$ 10.0úO,00 em dinheiro., além �

�nentaes ele Sli-fIi8 .personalidades d .

_ ·em
,

sao nomea os, adnh,- d P'
. . '- ," i de um dilploma alSsin,a,do pela Co-'

escól' a leal"'ade a
.

t l' ê "

e lllstradc4r da Tipografia Oficial r'
ante. ar lstO mnguem deve per- a ser executado e (fue tao. destaca- .� -. Jt I do a pelo Pre-sl'de�'

.

_ ,

u , lU e 'lg' nela, 8 D
.

..

D'
�

,,::f t 'Id'
. ,

h
..

f
ml,�sao 1 ,ga r, � �

dedi�a9l1o as obrig'ações do c.argo e omlU�OIi: las de '�o.:l'za Me�elf'àS', u� a� o.por Ullll � e �e aprecH1f �ssel !.:l�l;Il1ên�� VIra onr�lJ: !t lndustl'la te d-o Instituto.
.

8 trato àife,tuoso, J?ara,
Gom t.odos,

e .,t1.I?Ooraf,os, M�Xm1l'an€l,' Gomesl éspélhculo, destmado a. agradar

.aJ brasileh'a,;
RlO,

15,
?,e outUl�I�a de

19,47.,ipod�r6eos ou hum�ldes. rlibelro e
<t>
Teadol o �mad<?r, aque- tOdOs'f porque é uma história que Arl'fiidéc�ihoa à «entnesa do. sr'., T(J,1'gmo R1Õel!1"O�, Prejml'ente'

Nos, os seus -amIgos que os co-
e 'Com cr", 30,00 e este com ,···1 I 1'<1 .•

'"

\.+
."" i d fii

,.

nhecemos intima:ment� bem ava-
cr$,S 20,00. A TjpogT3Jfia esteve inK- fa a a to, os. - JOão 'b A'l'tigas e fazemos votos pa- \

Para 011 peilsoas e 11\0)

liamos a justiça e o ,acêrto de &uas'
talada em um compartimento. do ,

... - l'a. que sua permanência em Floria- paI (111ot . C.ofé Otto é

.promoções, .que e�ta.mos solenisan- Quartel nloS,campo do J\1anejo; ,Curf.i:!ott$. de AJ�A, nópolis se coroe de pleno êxito. ! uml por.
,do; e, por I!SSo.,. nao podiamos d.ei- .

em 56, o c�menIdador Jose ,t:;:,.., � u I�-
xar passar sem um gésto dle soli- Mana. da ,Luz (,fOI do - Marechal b"" "... ,.; &l;
<ltariedade, que r,epresenta esta reu- Fran�ls'�o ,Carlos da Luz) OIbteve etlZil (!��P
nião _ �ongre-gando a,quêles q1.le perm�s'8,ao par<:_ fundar a capéla P

.

� �,aU ':ui

:senter.n no_ íntimo oe seus corações, de_Sao Sebasbao;
. . marecls� ...�m()S 13ecundar cada vez

li satIsfaçao que os empolga, pelo. em. 186� chega ao '�IO a notl-
,

s. efIclentemente, a campanha de
ireconhecimento do taverna, nas c�a ?a dmc�s�o gara.g11ala na Pro- P

..úabetização de adultos em bôa
;pessúas dos dois ilustres oficiais Vll1CHI e a o rosso.

_ hora desencadear.la el� govêrno.das quali,d'ades de �aI1áter que aca- -: em 1880, a grande Lapa, 1\1a:"
p

bámos de desta;ca,r çomca da. Inglaterra reco"'n�
• Dutra.

" MeuS' 'senhoreS'
. ''';,

�� I gr-aUQe .onente do Lav� ü'(f" R
,�, dt! E' dever de cada um de nós, e

,t
•

Tllhê'rO) 'omo vel'r' ,,� la .10 e

º alOmem na�C6 ê ,se cria, tra-!·J.
I ,?. ".,,(!1d,cira pctên-' dever de alto patriotismo, cal abo-

zendo . em seu in,timo, aos qUalida-,
cla macoll!rca,;

,
rar nessa campanha,.. encaminhando

,das ina�as, 'que o f-arão um lleróe " b--
em 1�4Q-., ir.'esta cidaid-e, falece aos cursos de alfabetização que fun

.óu m'n J)andidQ, cciiforrnf; ô, dh'�� D e.nemento "e humanitário médi
ção ,que iimpdh1i:f !loS seus. 0ü.le7 to" ,ld?lo �a ;pabreza, {�eneral Dr

cionam à noite, o maior numero

,Uvas OU a est!:',ll.da que esco.lher na Anlo,n1O Vlc'mte, Bul,cao Viana passiveI de analfabetos.

V!(1a, S�r'á um indesejaYS1_ na -80- naS�I(�o. em 11 de Janeiro de 1877, Um cidadão arrancado das trevas

,cledade, se rumar .pela ,esquerda na !Salina" da ignorancia é um cidadão
.....
con-

que r'epl'esenta o predomínio das 'Andrrf Nilo Tadasco quistado para o progresso do Bra-
qllandades il1Jferiores, os víeios, a

-.....,___

S'anância, O egoísmo, o. exclusivis- �!IIIL.e 15 de 4n,o@toSil•mo pessoal, o ódio, a vingança, U V ti q LJ Seja 'este pensamento a mola de

orgulho, a vaidade. Entãó, confur- Prosseguem os trabalhos de ter- nossa contribuição para tão nobre
me forem os elemel1los inLele-ctll'ais raplanagen no terreno de propri-e- iniciativa.
e de resistenlCÍ'a de 'que venha dis- dade do Clube 15 de Outubro, e on
,por, ocupaI1á, né:ssa zona e&Cllra
lugal' humilde ou de destUique llC

de a vitoriosa sociedade fará cons- Ca'�é QUo traduz q'ualicladel
mal. truir hrevemente, su� imponente e Peç�-o 00 seu fornecedor.

Ser,á, ,porém, um heróe, um co- ampla sede social.
laborador na 3Jspiral aSCenGellte da A atual diretoria, a cuja fr�nte se
evolução, se se,guir o ·caminho da
direita, em que predominam a le-

encontra o sr. Astrogildo Machado,
aldade, o aItr1,1:Ísmo, o .amor ao está vivamente empenhada em levar

próximo, a dedicação ás suas. obri:- à realização essa grande aspiração
gações, de homem público ou par- social e assim Florianópolis conta
ticular, o des�nteresse no resu'ltado
da ,ação, uma vez que o dever não

rá, dentro de pouco tempo, com no-

ficou em ,segundo plano - o reco. vo e importante melhoramento..
nhecirmento de uma fo.rça superior
que está acima de Lod3J& as coisas
e que exige o· sacrifilCio, em vez'

, j
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Por estes dias poderemos infor
mar aos nossos leitores, o local on
de se realizará a primeira exposi
ção de pintura do jovem artista, con
teITaneo, José Silveira diAvila, pela
qual já reina grande interesse nos

nossos meios sociais e inteléctuais.
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As el,eições municipais fizer,am ,ao. Br-asil duplo hem:
compl,etaram-Ihe a cons-titucionalização e pacificaram-no.

No, p,i'auí, por ex,emplo, -O P. S. D. venceu na mai'oria dos
municípios. O gov,ernacUor Roeha Furtado, com a derrota de
s,eu paTtido, ,amoJ.ec,eu a l'-ocha e1,e ,sua intransigênc-ia ,e não mais
se furtou a um sadio entendimento político. Em minoria na

Assemblléia ,e ,em minoTi.a. nas pI'efeituras, compr-endeu que era

mi,sber pr-estigi'ár a maiOÜ'ri-a pe&&edista. E a paz voltou ao Es-
tado.

'
'

Em Minas Gerais o P. ,S. D. ,eleg€u a maioria dos prdeit0s
nos municípios onde não houv,e clÜligação. Coligado, el€geu
também numerosos ,ed'ís.

E Minas ,está em c-alma, vo.ltados o go'Vêrno e o povo aD

trabalho siJ-encioso. -

Na Bahia, 'Ü P. S. D. ,etegeu 67 pre'feitos e '11 U. D. N. ape
nas 63. É .o P. S. D., partido majo:ritári,o.

E a Bahia está em paz.
Es,s,es excemplos dos Estados em que os goveJ'nad-or,es são.

'udeni,stas e as maiorias são pes-sedista.s, dev,eriam ser medita
dus pela .opo!SÍçâ;o caLarin'en&e,' para pôr côbro às pretensões.
die imp,eachment contra o Pr,efeito de Bom-Retiro. O que O'l

P. S. D. não faz, com os Estados, quer a nossa oposição' faz,er
co.m um município, onde a traição lhe deu mai.orÍ'a na Cillnu,
ra. Porque?

A I1esposta é fácil: 11o.S Esta,e1os citados a maioria do-, P:'.
S. D. não. é truta de inconfidencias. E em Bom-R-etiTo, os que'
trairam o partido não fazem caso de trair também o município,
·e os interêsses do povo. Uma traição a maiiS -ou uma trafç® a

menos, que -diferença Ihe,s faz? Infelizmente ,em Bom-ReGiro (}

jard'i'm nã,o possu,e figueiras, com galhos convida'tivos aos

auto- julgamenwls.
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