
A Russia �esenca�eará a guerra �entro
RIO, 2,3 (A. N.) - o "D'" , '

cal.hoje dizendo que o
.IarlO Cartooa'' publica uma to- imperialistas. Prestes e seu estado maior já estão em ati-

transce�dentes inJorm �overno do Brasil está de posse de vidades ilegal no território de São Paulo, sob a proteção
. da Russia e satélites aço�s segund.o as quais a guerra rrra de Adernar de Barros, visando a sabotagem. A ação dos
:1'Drmar-se�á em guerr�O?bra. aspotenCJas ocidentais, trans- comunistas seria dirigida pr-incipalmente nos meios agr a
Komiform já expediu Ol��:��a denlro de sessenta dias. O rios, nos centrGp principais de recrutameno para as forças
-dos países capiLali.sta' '

, ,� ?ara os parudos comunistas armadas e da produção de alimentos e outros produtos
__________�_l_n_Ic.:..I:.::a:.::r.::e:m:...:a:.luLa contra a guerra agrários.
,
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Contra o dominio brilanico Uma virgula
S'ANTIAGO (Chi! )

.
. 'Por que, os que vêm falar mal

•

l' I e
? 23 (U. P,) - O ministro do exteríor da Ar- • _'.gentína, Juan, B;.amuglJa, deolarou hoje nesta .capital que o govêrnn

de nos,. nao ficaram no lugar de
argentino apoiara sem restnçoes tôdas as nacões sul-americanas que

onde VIeram?

�frhsen�abremt re?toIu_ções exigindo a cessacão d� soberania da Grã-Bre- Só poderá ser por causa das van-n a 80 1'e errr anos do hemisfério ocidental dura te .'

ferência interamerical1a de Bogotá O Vi I d
n ta proxima c�n- tagens daqui e das desvantagens de

aer e t
.

d
. I U ar o ex error argentino lá Evid t· Iesc n ou �m a que apoiará qualquer moção que vise eliminar iodo

. VI en e, por ISSO, que o ma
e qualquer tipo de dominio "co lonia l" no mesmo hemisfério, O sr,

está nos que entraram, não gostaBramngtía encontra-se nesta capital a caminho de Bogotá, afim de

..
ram, mas não

s,aira,
m. Quam.do aosficipar da conferência interamericana. visitantes não agradam os. costu-

mes, o cafézinho e a' palestra dos,

Ra-o se 'curv!lra�o di�nto da 'força ;:�t',:O':-p,:ã�, é'::':::'°Á:'V::::'
li II IIlU" II no entanto, um bICO de sapato em

" I:0NpRE!S, 2? (U. P_.) - Influente órgão da imprensa britfmica, c()nt��to c.om as partes sentadoras
-o Time", discutindo hoje o papel da América diante dos recentes de VISitas msolanteg resolve. Depois
lllC?dntectlJpentos -lDternacionais, declara quo o objetivo final dos povos disso qualquer das baias serve.OC1 en ais era cooperar com Lodos os países do mundo. "Porém deve-se

'

ter /,emp�e' ,em mente - acentua o "Times" - que as potências oci- O hstl?en,ca�s s�.o bastante poderosas para defender seus Ideais e jámais se SU slltufo'lntImIdarao com ameaças nem tão pouco se curvarão diante dá fôrça". , Rio, 23 (A. N.) - Em virtude das
férias do professor Pereira Lira, as
sumiu a chefia da secretaria da
presidência da B.@u#l!.�a,- o Coronel
chefe th"l'IA<l del)'t� ,!ncw. '

I
-

-�--_·--'--�I-·--

Registro de Cf�otas
, Ri;, 23 (A. N.) - o Tribunal de
Contas ordenou o registro do paga
mento do crédito de Cr$ 307.500 pa
ra diversas despesas na rede da

viação Cearense.

,

I

P�tI!!��,r,�,,!!.:mc��.��
{los, Gal. l\Iar;; i) '1trlI, planeja perm�ne(ler. em Bogot_a, nu COlOmbI,a,: dy
rante toJo O transcurso Ja confere�cla lllter.-amel'lcana, que se InlJl�"
'l'á a 31 do coq-e''l.te e se l'll'olong'ara p.e].o e�paç'o de tres semanas. Ls�a

comunicação foi fe.ita hoje por um portaL-VOZ do J?e� ..do, Estado: ({u;
declarou que Marshall paltirá para BogoLÚ em prmcII?lOs da proxlT1!d
semana. A notícia da p.ermanência de Marschall na cap!tal da ColorebUl

seguem--se as especulações fei'tas pela imprens,a amel'lcana,. de 9-u� o

Sec. d.e Estado ter.ia de mudar seus planos, devIdo a tensa sItuaçao m-

ilernac.ional.

sovietico, e,xigirá(;omissões na O governo
tanlara LONDRES, 23 CU. P.) - Os observ::udores diplomáticos. ;80 os �uto-
Rio, 23 (A. N.) - Foram eleitos rizados desia capital são de parecer que as aut9rrdades s?Vlet,lCas ,len-

Presidentes e vice�presidentes das ira em breve poderão .exigir a l'eti·rada de BerlIm, do� tres alIados ?C,I
dentais, baseando-se no fato de que houve paral1zaçao. ?o, maqu�n,;rl(1seguintes comissões da Câmara: In- administrativo das três potências. As auLondades ,ofICIaIS brItalllcas

dustria e comercio, Millon Prates, locais negam-se a pr,ever qualquer acontecimento.
Hugo Carneiro, Miguel C�uto Fil�o I
e Rui Santos; Saude PublIca, Obras j C flllltPublicas; �linio, Lem,ós e I!arc11 On I O5 em
Gro�so; Agncultu�a: Jos,e

Hennqu(;s,
Trieste, 23 (U. P.) _ Um

pOliciai
A patrulha respondeu ao �OgO do

e LIma CavalcantI.
triestino foi ferid0 esta manhã destacamento iugoslavo, obl'lgandÇl-

N d b
'

quando o destacamento militar iu- o a retirar-se para a zona iugosla-

a a sa e \ goslavo rompeu fogo de metr�h�- va de ocupação.
o Intel' elado so- doras contra a patrulha da polICIa '

RIO, 23 (A. N.) - p
.. G t J de Trieste dentro da zona de ocu- Trieste, 23 (U. P.) - O Conselho

hre os rumores de que o sr.

t

e li j pação angio-americana _ anunciam Territorial, o mais alto orgão ad-
lio Vargas �reter:de toma,r lar

e

t e�, as autoridades militares aliadas. ministrativo de Trieste, enviou hoje
torno da dIscussao da leI o pe 1'0

i um teleo'!'ama ao ministro do Ex-
S ldado Filbo dedarou

f d
"

..1eo, o sr. a" '

. S men'o terior da URSS sr. Molotov, SOhCI-
que não sabe quando o sr. Getuh.o em aD a i tando o apôio do governo russo á

d t r do Rio de JaneI- , _-preten e re orna

I' 'N) _ Fon,tes bem proposta da Gra-Bretanhu e Esta-
. ,RIO, 23 (A. .

'U °d . t d T'!rO.
'1' elas' e II'ga'das ao Catete m- dos III os para o I e orno e n-

,
' lTl' arma <

, • ,.. •

A t ,I· t· 's
! formara,m ,DãO terem 1u!ldamentos este a Uaha - mforma-se aqUI.

SSIID OS PO I ICO I as noticias �orrenLes sobre a de-

Reuniu.;,se misão de Flfma Dutra, preSIdente -

Manaus, 23 (A. N.), -.
d sr do Banco da Borrac.ha. A matérIa

() PSD, sob a presIdenma .o .

ainda não está decidida pelo Ge- lIJ - .,Ie a'Alvaro Maia" .tratando de Glversos
neral Presi(t"ente ao que se in1'orma. l�aO ceu, r

assuntos polItlcOS. .

Trieste

Moscou, 23 D. P.) - A l,Jnião So
viética níio cederá facilmente seu

direito de se pronunciar sobre o

caso de administração de Trieste,
ao que creem os observadores lo

cais, chegadQs da O. N. U. Alega
se' aqui que a União Soviéticâ fez

pressão c<;msitente no sentido da

designação dum governador para
Trieste, tendo, declal'ado que o ob

jetivo ,da poÜtica soviética fora

apoiar as Nações antes que mino
rar suas responsabilidades.

,

L
._ B siIeira de Assistência, em San-

A C?missão Estadua d� egla9da;aas autoridades civis..�,iJitares
ta Catarma, tem a honra

_

e 00nVl
aI ara assiStirem, no proXlmo dia

e eclesiastioas e a P?pula9ao• e_rn ger, p
"'ura ão, _ na cidade de Pa-

27, ás 10,30 horas, a cerl.monl�'ad�A����1 R�mos da Silva." confessan
lhoça - do ,Posto detPUerlCt� pUela honra da 00mparencia.
-do-se anteclpadamen e gra

t'Pela L. B. A. em Santa Ca arma.
Ylmar Corrêa, presidente.

Por Interméd
cultura de São Par
com retraias de PI

Diz o jornal que
apenas encarado sob
mas também sob o cri

RIO. 23 - Pelo telefone) - O presidente da República endereçou
o seguinte telegrama ao sr. Nerêu Ramos, presidente do ParLido Social
Democrático:

"Acuso o' recebimento do telegrama em que v, exa. ,em nome do
Conselho Nacional do Partido Social Democrático, consignou em ata
um "Dto de soiidar.iedade a mim dirigido e de aplausos à. maneira com
que venho cumprindo meus deveres na direção do País .. Sou muito
desvanecido a esse honroso pronunciamento das forças poldt.icas ma
joritárias agrerniadas dentro das fileiras do Partido Social Democrá
tico e manifesto com satisfação OS meus agradecimentos a v. exa. tJ aos
eminentes memp, 'os do Conselho Nacional. Saudacões. - Eurico G�
Dutra",

.

A situação 'na Pàlestina
'Ji,ONDRES, 23 (D. P.) - o govêrno Britânico espera acelerar hoje

o arrêe-pr-ojeto de lei autorizando que terminou a jur isdição ingleza na.
Palestina, apesar de terem os EE. Unidos retirado o seu apoio ao nlano
d� par�ilha �a Terra Santa. Churchill, entretanto, apelou para-uma
d!.scussao,mais .detalhada dessa "questão agonica", enquanto o- sr. Her
bert Morrison, Iider dos comuns, declarou que a atitude americana "não
afetava materialmente, a posição bri,tânica quanto à questão.

'

Não pode '.aceitar
. ROlV�A" 23 (U. P.) - Disse um perta-voz do, ministério do Exte
rror, refer-indo-se à oferta da Yugoslavia sôbre 'I'ríeste, "É evidente
�lU'e a Itália não' pode aceitar uma separação .de parte do territórioitaliano por outra 'part� do território italiano". A resposta da Itália à
�f,e,!'La da Yugoslavía veio apenas poucas horas depois de grandes mul
h&oe_s terem realizado 'a manif.estação gritando: Viva Trieste! em re
cepçao ao primeiro ministro Degasperi e ao ministro do Exterior, condeSforza, que retornaram 'a Roma.

Ipaziguados OS Chavantes
RIO, 23 (A. N,) - O sr. Francisco Gomes Meireles, inspetor dos

Serviços de Proteção aos Indios, em Goiaz, ora. no Rio, falando ii re
_ ' portagem, disse que os chavantes 'estão completamente dominados já

não havendo perigo para os desbravadores. A persistência e a fôrça
de vontade venceram finalmente a mais poderosa tribu indígena de
Brasil Central.

PAg ·':A" _da _II "'--: ��a,j ,'p'Q(IJ1Ç�Mwil. llllCl'ÓÚ-s0 101'te,,��1'�Vl:r; )
110 psI) 'minei},'o no sem.ido de s� acabaI:em. �s alas fre�:p'::arlO, �� t ri,

", ' enfraquecc o pai-tido. Serao feitos es orços no sen J '

d�ll��;�r°a�u�nídade do pessedismn mineiro, sendo possível que � c:
��� nacio�al aceite muitas r.ei,vindicações dos renovadores e dlssIdel

mine.iros.

Ovos pela ·hora da morte
mo 23 (A. N,) - Os .ovos estão pela hora da morte. !:- duzta, �,C

ovos de'granja custa dez-oi to cruzeiros e os .ovos comuns sa_o adgull1-
dos p.or dezesseis cruzeiros a du-zia, havendo amea,ças de maJ'Oraçao de

precos no decorr,er d'esta semana. ..

.....
I

Alegam -os comerci.antes atacn.distas 8 vare'Jlstas que � alta provem

das f.ontes produtoras, sel!-do. ainda desviada &,ran�e quaJ?Lldade de 0V09

para Belo Horizonte, prejudIcandO o abasteclmelIto carIOca.

A UNOLIAA IT
LAKE SUCESS, 23' (U .. P.) -:: Uma _fonte digna de c:'éd�to disse

ontem que 08 Estados Unidos estao conSIderando a pOSSIbIlIdade de

a resentarem ao Conselho d·e Segurança uma proposta para que o c.on

s�lhO aborde imediatamente o pedido da Itália para se �orn�r m�mbro
da ONU. Um porta-voz norte americano :ecusou-se a dlscu.tIr .a. I�for:
mação. A referida medida estaria de acordo c,om a atual POlI�lC", do,"
Estados Unidos, que desenvolyem tod?s_ os .esf?rços para obter a del

rota dos comunistas nas próxImas ,el-elçoes Itahanas.

Um verdadeiro recuo
RIO, 23 (A. N.) - N?ticia-:se que os par�idos in�eressado� na, in

tervenção 'em São Paulü, lDclusn:'e a, UDl'�, terIam p.edIdo o parece,I ,do
sr. Sampaio Doria sôbre a c'OnsütUCIOnalIdade da medIda. O ex�rmUls
tro da Justica .elo govêrno Linhal'es, em a:uplo e�tudo, conclmu, pela
falta de base constitucional no'S prctextos lllvocad s

. pelo� mo.tIvan
do tal' parecer um verdadeiro recuo nos mesmos p> rtrdos, InClUSIVe na

UDN de São Paulo. !

Verificação ! Roma sem jornais
I Roma, 23 (D. P.) - Não sairá

de preços hoje em Roma ,nenhum jornal em

Rio, 23 (A. N.) T" O Ministro da \ vista de ter aumentado a extensão.

Agricultura, o vice-presidente da \ de greve dos gráficos na noite pas

C. C. P. e o Assessor econômico do sada,

presidente da Republica, continuam .....--------------

reunindo-se para estudar as ques- Viagem inesperadat5es referentes aos preços e abaste

cimento, yisando. a unificação dos

orgãos de preços e abastecimentos.
Rio, 23 (A. N.) - Chegou ines

peradamente aQ RiQ� Antônio de

Barros, irmão do governador de

R.odufla-o de pr�co�
,

São Paulo, d�rigindo-se .i�edia'ta"U \I fi " mente do gabmete do mlllIstro da'
Bruxelas, 23 (U. P.) - Foi anun- Justiça com quem conferênciou.

ciada hoje, pelo ministério da Fa-,
'

_--'1 _

zenda, a redução tios preços dos Empregue bem o seu dinho!
viveres de primeira, necessidade, Iro, rompralldo a('õ�s do E'Col&
como carne, pão e manteiga. j gio Barriga-Verde". ,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esta maravilhosa obra está sendo lançada pela Editôra das Américas em volumes

mensais de 500 páginas, de acôrdo com a reforma ortográfica; acrescida de um

vocabulário-apêndice dos têrmos mais importantes encontrados no decorrer da"

(1!:iiura de cada volume. Compor-se-á de 20 e poucos volumes e dará fec�ho ao mo-

\numental trabalho um album ilustrado com cerca de 200 gravuras; impresso CIID

12apel couché em volume, à parte. Preço Cr$ 50,00 cada volume. Já se acham à'

venda os 1°, 2°, 3°, 4° e 5° brevemente o 6°. Vendem-se em tôdas as livrarias" Fa-,
zemcs •

rein�ssa pelo reembolso postal para qualquer localidade a quem os re·

qnisitar à Editôra das Américas (Departamento B), rua General Osório, 188 -,

São Paulo.

Quer estudar á. noite 1 Adquf
ra -uma áção do "Colégio Bar"",:

riga.-Verde",

PO;O ···tERMENei·
.Rio, (A. ,C.) - Na mensagem que para fortalecer o Brasil - econô- Vende se tamanho:,

acaba de dirigir ao ,Congresso -na mica, ,politica e militarmente uU.-" 10x38 si-,
abertura de seus t·rabalhos, o gene- incluindo-se nesse conceito tudo tuado à rua Irmão 'Joaquim._ral Dutra aborda um por um os o que sirva para aumentar o bem Tratar na Alfaiataria CA�grandes prÜiblemas nacionais, di- estar de ,seu povo e ,estreitar entrend •

t f 't ' RIONI, rua Saldanha Mari-''ze o o que O goveI\no em eI o nós, os liames da solidariedaõepara.a solução e o que é ainda ne- soc.ial". nho, 1.
c'ess,�rio fazer. •. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }.Q exercício orçamentário de Foi Tlara servir' a êsse intento fi1947 encerrou-se 'com um saldo de acrescenta o chefe da nação, que ujnantesco incendio:

A

460 milhões de cruzeiros. A emis- se empenhou em alcançar uma ba- Y U
são de papel moéda foi paralizada se pal'a a cola'boração dos partidos Bogotá, 22 (U. P.) - IrrompeU"
e com os resgates efeuados já em democráticos e nacionais. hoje um incêndio de gigantescas
31 de dezembro o montante em cir- Ü govêrno iem um programa dc proporções no põrLo de Magangue,
culação era inferior ao de um ano realizações e empreendimentos

sôbre o rio Madalena, 300 casas fo'-'
antes . .o poder público tem poupa-j que está sendo seguido e será ago-

ram destruidas pelO fogo e os da-'
d nos são calculados em mais de-o e economisado o que pode. ra revigorado com os recursos qUEEssa poupança, entretanto, frisa se pôde poupar. Resta a parte do

500.000 pesos.

�e:r;n o PreSIdente, fem um alto ob- Congresso e das agremiações poli-
••••••••••••.....• • •.••••••.•••.•

Jehvo. ''<Devemos poupar severa- tico-partidárias. O ,que o Executivc 1 O 2 2
ramente os nossos recursos, decla- necessHa do ICongresso está por- Telefone a esse número e a bi...
ra o general Dutra, para aplicá-lãs meno,risadamenLe a'pontado n; cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràpi-p';;';;:;:'�=mente no Ique concorra mjTsagem do pr'esidente. damente irá buscar seu tel'no.

I .. �: .:i::�::,. :�N��' .

I . . �?':�S?� .

f,- V�nde ..se
,. Um barco. Ver, e tratar
j firma Reinisch SIA, Rua João Pinto, 44
i
i
I

f
1

Dorario das empre-I
sas rodovia.rlas

�.nA-FEIR.A
Expresso São 01st6vtl.o - Laguna

7 horas.
16 horas,
Auto-Víação Itajaí - Itajaí - 111 00-
Expresso Brusquenae - Brugque -

raso
,

Expresso Brusquense - Nova T!.-ento
- 16,30 horas.

_ �U�����ãO Catarlnense - Jolnvlle

"MODERNO TRATAMEN.."
Auto-Viação Catarinense � OUriMba Jrieste será devolvido a IlaUa- R��r;:ia Sul-Brasil - PÔl'to Alegre TO DAS TOSSES E

- 3 horas, Turim, 22 (U. P.), - O sr. Ge- lativamente a Trieste, devendo ain-

I
ás�P�d�4 s;:::a;�Sll'elro - J()invlle -

orges B.idault, \ministro do Exte- da ter um efeito incalculável nas BRONQUITES
Auto-ViaçãoTg:�:-:e��- POrto Ale- ríor frances, anunciou que os Três eleições italianas,

_ FJGA'!lOiSSE é o preparado de-
gre � 6 horas, Grandes, Grã-Bretanha, França e

A propósito. o sr. Bidault decla- xarope de g!icos,e, ,extratos vegetais
_ \ut��';��Çãio Catarmense - Ctix'ltiba

Estados Unidos haviam concordado '. I
e óleo de fígado ue hacalháu, qu€"

Auto-Vtecão Oataeínense Jomvlle
em que Trieste deveria ser devol-

rou que o fator essencial paTra, tO os médicos estão receitando para-,
- 6 horas.

, . .. ,_ perfeito funcionamento de fIes e
as bronquites e tosses.

Auto-Viação Catarlnense Tuba<râo �Id� a Itália. Tal c.omulllcaçao c�ns- era a cooperação, entre a Iugosla-] FTIGA'DOS:SE contém o óleo _de>
- �p��:s�· São Cristóvão - Laguna -

títuíu um verdadeIro. petardo a.tIra-) "ia e a Itália, mas tal colaboração bacalháu que os nossos al�tepassa-7 horas, do contra os comunistas, em

suai f f 1 d f a s "razão pe
dos tomav,am para as raquezas=E..A G16 I �& 7'L . , . ora a a a ao rac s o, -

I 'mpresa r a - - ?li

campanha eleitoral na Itaha. l'.pu monares.e 6'h horas.
.. la qual o governo' frances C 1CgOU FIG!\.Wo:SSE deve ser usado sem-l6E�giae:.so Brusquense - Brusque -

O sr
.. Bidault, �ue aqui se ,e�con- a conclusão ele que o regime de ter- pre q�e �ocê tiver toss,e ou b1'on--

ll'-;to·Viação Itaja! - Itajal - 15 ho- tra a fim de assinar uma serre de
.

t" li
-',

possível" , quite e quiser proteger 'seus p ul--raso 1t' li d 1 l'l orro rvre nao e '

'

.

Rápido Sul Brasileiro _ Jolinvlle - às acordos com a a la, ec arou que mões.
5 e 14 horas. a França havia chegado' a uma con- O ministro do Exterior da Fran- FI�GATOSSE contém passiflora>QUA!RTA·FERA

clusão relativamente a solução pa- ça disse ainda que somente os enér-] que prc:duz n�s doeultes dte tfosse e'
Auto,Viação Catarinense Curitiba,

.,. ,bronquIte efeito ca man e, azen=-- 5 horas,
ra Trieste, a qual so poderia ser gICOS protestos da Iugoslávia, por do-os dormir melbor.Auto-víacãc Catarlnense Jolnvile

- 6 horas, '''o retorno puro e simples ao terrí- ocasião da eloboração do tratado de F.IGA'!lOSSE
Auto-Viaçlío catartnense Laguna tório italiano". Tal comunicação paz italiano, tinham impedido que Para maiores esclarecimentos es�

- ��?doh��'BraSlleIrO - JolinvIJe - às deu um apôio que jamais a Itália os aliados tivessem lutado para que crevam 'Para caixa postal 3.06,1 --
5 ���e��:a�ilo Cristovão _ Laguna _ esperava em suas rei.nvidicações re-' Trieste permanecesse italiana. RIO.

7 horas, :- ....,-;
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas,
AU'tO-Viação ltajaf - Itaja! - 15 bo

ras,

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.

'

Rod<l\>iária Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas.

-QUINTA·FEIRA

Farmacias de plantão 'Al*���!:or�:::::
- 5 horaJS,

DURANTE O MES :BE MARÇO ES- Auto-Viação Caw1nense

TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN. '_ 6 horas.
Au·o Via""o Catarinense - Tubarão

TE FARMACUS: '_ 6 "h��Q
R T

. Auto·Vlação Cata.rlnense - Laguna-. ua rajano.
_ 6,ao hôras.

13 Sábado _.:. Farmácia SaJIIt Expresso São Crlstov:io - Laguna -

Ágostinho - R. Conselheiro Mafra. �=êsa G16ria _ Laguna _ 6 1/2
14 Domingo _ Farmácia Santo 'e 7 1/2 horas,

Expresso Brusquense - Bru.sq� -

.Aaostinho - R. Conselheiro Mafra. 16 horas,
S _ R�a ConselhêYl'Ul:1ct.� Esperança Auto-Viação ltajnl - Itajal - 15 bO-

a .
, .•

u. �� 14 hÕras, ""
('

21 Donnngo - Farmacla Esperança �presa Sul Oeste Ltda _ Xapec6 _ ás
- Rua Conselheiro Mafra. - 6 horas.

p 26 (Sexta-feira) - Farmácia da
Fé - Rua Felipe Schmidt.
2', - Sábado __, Farmácia - Mo
derna - Rua João Pinto.
28 Domingo _ Farmácia - Mo
derna - Rua João Pinto.

O serviço nóturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
ii Rua João Pinto.
.( ••••••••••• lo .. to .

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarlnenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga·Verde", usará a m�ma
bandeira.
..............................................................

Aviso aos Estudantes
Estudantes .em férias que dese

�em viajar cOI1hecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos nB--
'�essários executando í'a{lil tarefa
qu� bem executada' lhes propor-cio
n8l"á ainda algum saldo em di-
nheiro. "

Informações à rua Visconde de
Ouro ,Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
.H ás 17.

I Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• cível

Con.tituição d. Soeledadea
NATURALIZAÇÕES
Títuloa Declaratórios

ElOrlt. - Praga 15 d. No•• 23.
l°. C1Adar.

R••ld. - Rua Tiradenteo «7. ,ro'NE ". 1468 '

�-----..:
,'_ o

..

COMERCI.AN"rE: lU Im! Y"
(WO ii Biblioteca 00 Cerntro A:ea
timíoo XI d'e' Fevereiro. Coa.
tt1buirú, uaim, pc1"a a fOl"Blia-
elo cultural 00.

e&Win___/O\ ft amanhã !
.. '(·C�8iDhA pró-lh-ro"! ih
t JJ. � XI di '�l� J1J,Ulf

I LENHA ���
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO r,,� I

.\

Movida a eletricidade '�

POrto

................... lo ..

•

.. .. .. .. ..

ESCOLA DE APHENDIZES DE
MARJN'HELROS

Acbam-se a<bertas na Escola de"
Aprendizes Marinheiros dêste ES
tado, a ipartiT de 9 de fevereiro da-
19M1 a 23 de março de 1948, as ins
crições de civis candidatos á ma
trícula nas Escol9-s ct.e Aprendizes>
Marinheiros. •

O exame para os candidatos ins
critos será no dia 24 de março da
co.rrente ano, ás oito horas da ma

nhã, na Escola de AA. l\'LM. em Bar
reiros.
Tôdas as i'nformações que se fi

zerem necessárias podem ser ob
tidas na aludida Escola, no 50 DisG
trito Naval, TIa Cap-itania dos Pôr
tos, nas suas Delegacias e AgênCias"
e nas Prefeituras Municipais de to-·
do o Estado.

CuTitiba

JolnTlle OUIlANTE TODO DIA.

nos VAIiCJOS

t1

f

SEXTA-FEliRA
RodovIária Sul Brasi1 - Pôrto Alegre

- 3 ho.ras,
Auto-Vi.ação Catarlnense - Curitiba

-- 5 horas.
Auto-Viação Catarmense

- 6 horas.
Auto,Viaç.ão CaJtl'rmense - Lazuna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna _

7 horas.
Auto-Viaçlío ltajal - ltajaf - 15 ho

ras.

EXlpresso Brusquense
16 horas .

Rápi\:lo Sul Brasileiro - Jolnvlle _

às 5 e 14 horas,
SÁBADO
Cata.rlnense - Curltiba

ibem estar do
.Joinvtle

Brusque

Auto-Vlaç:io
- 5 horaoS.
Rápido Sul Brasllel1'o -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Jolnvlle -

Auto-Viação Catarinense - Joinvlle.
- 7 horas,
Auto-Viaç.âo Ca,tarlnense _. Tubarão

- 6 horas.
EXDr�sso São Cristovão - Laguna _

7 hora.s,
Expresso Bru5Quense - Brusque _

14 horas,
Auto·Viação ltajal - Itaja! - 13 ho

ras,

Expresoo Brusquense - Nova Trento
...;. 9,30 horas, �Expresso Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 boras. OOMP.ANmA fiAWN� DA 11m"

'-ft_ _ iI'" "- Hfi:' I IA a Ir.
OCJlDJIOI :§j rmulFOlIHI

Cifr8U do B�janço d. 19441
.

/

80.900.606,3"
5.978!4cl.755.91

67.053.345,3c
142.175.603,80

Viação aérea",��a
SEGUNDA·FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Panalr - 9,50 boras - Norte,
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas -, Norte.
Panair - lZ,47 horas - Sul. �

TERÇA-FEtRA �
Varig - 12,30 horas - Sul, 1 áPanair - 13,0'7 horas - SUl. �Cruzeiro ào Sul 12.00 horas

_INorte Siniltrolt pego fi no� Último. 10'QUARTA-FEIIRA r' n L '!'d �
Panair - 9,40 horas _ NOl'te. �e.pOnt!!8(.' 1 8,..ee
Panalr - 1Z,47 hora:s - Sul.
CruzeirQ do Sul 11,00 boras

,Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.

QUINTA-PEIRA

I
Panair - 9,40 horas - Norte. '

Panair - 1Z,47 horas - Sul.
Vartn,' - 11,40 horas - Norte.
Cruze�ro do Sul - 1:5,30 horlllS - Sul.
CruzeIro do Sul - Norte - 13,55 horas. -�-_"""'''''''''''''''_...�_v",__.",,�'

• SEX'l1A·FErnA --'-.--.-"-------_,,_.
Varig - 11,40 horas - Norte.

I
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs,' - Norte.
PanaJ,r - 18,OJ�- Sul.

,

•

Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
vang - 12,30 hOf'as - Sul
Panal!' - 9,5Q ·horas - Norte.

DOl'dlNOO
Panalr - 9éO horas - Norte.
Panair - 1:t,47 horas - ,Sul.

"

� do 8J!I - iIIJ» _ - bit::;

CAPI'rAL E RESERVAS
ResPoolsbilidane#
Recete
Ativo

Cri
Cr$
«

..

- 98.587.816,30
« :16.736,401.316,20

Diretorelll
Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de Sá,' 'Anisio .,Mallorra,; Dr.
e Josê �Abreu�

de Cll!rv�lho, Dr: -

FranC:íl\lCO
JO!iqvim Barreto de Araujo

Delambert
.

Já executa serviço de LAVAÇÃO e PoHmento

.'1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3
........... ', •

lira I. Clube

,,CAlP. TIMOTEO' BRAZ MOREIRA
Transcorre hoje o aniversario

.natalícío do sr. Cap, Timoteo Braz
Moreira, Delegado de Ordem P01I
lica e Social, que receberá hoje as
,\homenagens de seu vasto' circulo
.de relações.
..... �.- � .

:FAZEJM ANOS, HOJE:
- � .sra. Almira Goeldn�. espo

rsa do' sr. Orlando Gbeldner ,en!;c
nheiro.
- o menino Sérgio Marcia, fi

lho do sr. Demerval Rosa.
- o sr, Nilo Laus, farmacêutico

::;proprietário da Farmacía Espe-
:'l'ança.
_' o estudante Ênio Oesar Pe

.;reira.
=-a sta. Dirce Noemy, í'ilha do

Ue. Mauricio Spaldni,g.
_ o jovem Ayrt.on João de Sousa.
- o', sr. ALberto Morítz, runcío

nárto aposentado.
� o sr. João ,Silveira.
- a sra. Paula Barhato, esposa

,do sr. José Barbato.
- a sta. Marra Míríam Mayvorne;

filha do sr. Pedro Mayvorne.
_ a sta. Nimar da Costa Bí tten

.eourt, fHha do sr. Ernani Osmar
.Bíttencourt,

ROSA MAlRIA LEHMKULiL
An1versariou-se, ontem, a sta

Rosa' Maria Lell;:tmkull, 'filha do sr.

Afonso Lehmkull. -8 estudante do

(Colégio Coraç1io de Jesus.

Jacg .
Arêas e, Senhora

purticipo.m' aoa aeUB parantes
e amigo. o na.cimento de

.eu filho

CARLOS JOSÉ'

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

'SERV!ÇO DE
,METEOROLOGIA
Previsão do tempo, até às 14

'�hora8 do dia 24 na Capital."
Tempo: Em gefal in.ttlvel.
Temperatura: Esta ...el
Vallto.: VariavlSill, fre.co•.

Temperatural extremaI da ontem
ú-maxima 28,6. minima 22,6.

A tampe atura maxima, de (in

"tem ocorreu em l!JruDsanga com

:.34.4 e a menor foi registrada em

.Xancerê eom 13.1.
...............

'

,

CIA GATARINENSl
DE TRANSPORTES AÉ�€OS lTOA

•• o •••••••••••••••••••••••••

.;Café Otto traduz qualidade I

.íPaçC\-o ao seu fornecedor.

COM VARIADO NúMERO DE SURPRESASt:

TÊNIS ,CLUB ao C. R. Aldo Luz.
DIA 3 DE ABRIL, GRA NDIOSA FESTA "SOIRÉE",

"ENTREO CÉU E o MAR", OFERECIDA PELO LIRA

tanque "ESSO ROCHESTER", o

maior navio do seu genero que já
deu entrada no porto desta capital,
trazendo carregamnto de óleo com

bustível e óleo Diesel destinado ao

Rio e Santos. Foi construido em

1943, tem a capacidade de 153.704'
barris e pertence á frota da Stan
darl ou Company Of Brasil (New
Jersey), da qual a Standard Oil
Company Of Brasil é filiada.
O. uso de petroleiros maiores, co

mo "ESSO .ROCHESTER". contri
bue para a melhoria das condições.
atuais de transportes e forneci
mento de côiribustiveis para o 'Br'a
sil, Entretanto, a enorme procura
de produtos petrolíferos, em todo
-o mundo, continua a exercer os

suprimentos. Embora a industria de
petróleo esteja fazendo esforços
para satisfazer necessidades de to-

dos, deverá decorrer algum tempo
para que haja equilíbrío e, até que
isso ocorra, a escassez de comlius-
tivel se fará sentir em vários

seto-,repOLYPHENOLw D
I

O Desinfetante, da' atualidade
Terror dos mierobícs , acha-se

à venda nest 1 PfHÇ�.
Pedidos a J.' MARTINS &.
SILVA. Rua Jcão Pinto, 16

Caixa Postal n'. 332

Preços: Cr$ 4,40 3,00 ás 7,30
ras Cr$ 4,40 único
Censura livre.

ROXY hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

Louis Hayward - Barbara Brit
ton

A VOLTA DE MONTE CRISTO
No programa: Noticias da sema

na - Naçional - Metro Jornal 32
x 19 - Atualidades

Preços: Cr$ 4,80 3,00
Censura até 14 anos.

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

CADERNETA PERDIDA

Foi perdida uma caderneta de

Matricola do Instituto de Educação,
pertencente a Ondino Dário Viei

ra. Seria grande obséquio entrega
la nesta Redação, visto, ser Indis

pensável ao interessado.·

AG

--

tambem usará

KOLVN05
diz.
Dana

]indtew!'
....--

i,"

Hoje, a estreia
HOje á noite, conforme vínhamos

"y,_ anunciando, será o terceir-o espe
�i", Continua O ESTADO fazen- lácu lo do Teatro do ltstudante
"do distribuições de valiosos li- com a emocfonanle peça - "Ã
,lITros, inclusive romances mo-

CRUZ DO AíMOR -, em 3 hetissí

d t mos atos, com a qual será estreia- ernos, en re !,!S pessoas que do o palco do Democrata Clube.
'JcC?nstam de seu cadastro so- A êsse espetáculo poderão com-
,-&1.al. parecer menores até 10 anos.

As pessoas que ainda não'
.

Corno são m.ni�as .as pessoas .de-
rlha;am preenchido sejosas de. assistir a peça, e VIstO

• .

o COUpon ja estar vendida a casa de hoje o
<que '!_larzamente publicamos 'reat.ro do Estudanle previne a to
rlPoderao faze-lo. agora, habi- dos que devem adquirir ingressos
,fitando-se, assim, a, concorre- para o espetáculo de amanhã, á

i,!'am a tão interessa t
. " mesma hora ,e com o mesmo pro-

. .

n e InlC1.a- grama.-tiv« reelizeâe sob o patroci- _

ardo da LIVRARIA ROSA, à O ma.-Ar petrn1airoDeodoro n. 33, nesta Capital.' U "hH

D. MALVI'N�xV�'E.JjRA VAZ que já velo ao Brasil
,'9omemora seu aniversário nata- Chegou, domíndo último, o navio-

iâlC!(?, hoje .a exma. sra. d, Malvína
Vieira Vaz, esposa do sr. Joaquim
'�az, procer pessedista no Esíreito,
.e senhora de destacadas virtudes
.de coração. Por tão auspiCiosa data
será hoje muito cumprimentada
;,pelo vasto circulo de suas relações.
.. ,. ,. ..

'

.

O Clube de Regatas "Aldo Luz" agradece aos com

ponentes e ao maestro da banda de musica do Abrigo de

Menores a colaboracão prestada aos iesteioe de 21 do
corrente.

Agradece tambem ao Diretor daquele
-

educandario e

ao D.D. Juiz de Menores Dr. - Alves Pedrosa que gentil
mente atenderam ao apelo que lhes foi feito patÍi per
mitirem a referida tocata.

Florianópolis; 23 de Março de 1948.

COIR F I T E

'"

:., VOCE

'amo,o astro de
Somuel Goldwyn
que aparece em

#'0$ melhore, Ano'
<U> noisa Vidq/J. �

í

t,

COMPANHIA SUL BRASILEJRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM
Avenida Capanema, n. 38 _ Caixa Postal, �24

CURITIBA _ PARANÁ

19
Os acionistas da Companhia Sul Brasileira de Fiação e Te

celagem, tomaram a deliberação de elevar o capital da Compu
nhia para

Cr$ 16.000.000,00
preparando a Companhia para enfrentar a Intensa atividade que
se.avisínha e que fará de COBRAFITE uma das principais orga
nizações industriais do

SUL DO BRASIL
Efetivamente, para que um empreendim-ento possa ser de

senvolvido de forma à assegurar um mínimo de garantia, é pre
ciso que disponha de recursos finanoeir-os suficientes. ,

r, Si- as indústrias que COBRAFITE está instalando> ou vai ins-
talar, por si so constituem um excelente negócio, muito mais re

sultado eles deixarão, quando 'essas' indústrias são- ligadas umas

à" outras.ide tal f'órma que não haja "sobras" ou que essas so

bras sejam aproveitadas integralmente, como no caso do linho,
referido nas publicações anteriores, que será aproveítado desde
ao raiz até as sementes.

. D PARQUE INDUSTRIAL
de COBRAFITE será uma incontestável afirmação do progresso,
do Sul do País e uma proveitosa realização, porque suas máqui
nas transfo-rmarão produtos de nossas colônias em valiosas uti
Iídades de consumo constante nos mercados internos e externos.

. .(. " .

A gasolina' "

y

Rio, 23 (A. N.) - Segundo certas
informações a redução do consumo
de gasolina será de vinte por cento
não, tendo sido ainda fixado o dirs
em que entrará em vigor. à medida
do racionamento.

,

DOENQAS lf..E:RT��Aà
0.. Gll Jlro.r� �* JI!i��

�.J� GltI 4GenÇliifi &erT"� 'Q1ill<\1II1l1.:e
Jmlta.a di tempo, Gláo'_ai. �
��a.�eDt:e remedib.ÜL O nru••
.iiU4<l>, rruto 4.. lporAaebl., � Jl�

.

,Ir$�d!e.r oa bullfrillHIIit a'''tGIJ 4t
"';:0 Glr4ermldscl!IGI. O Ser;r5te R..
1l1..� ..1 �s &&lli;U •••taJa _..
a� ua Amlbvd&ttírle, @l!H. '"0.... ti....
arltao'iJ!lt>Dttt �m fli ••e-&t!l''' lIlorvCttK'lf w..
ü.�_ lU. 1tllla D�4�", m �0Ii:-

@@�êêê

Regressou ao Rio
:Rio, 23 (A.. N.) - Regressou ao

Rio procedendo de Natal o sr. Eu
elides Figueiredo que assistiu as

eleições a convite do sr, José Au

gusto. Falando á reportagem, vatí
cíníou a vitoria de coligação da
UDN o PSD nas eleições municIpais
piotiguares. -,el

FIOS _ TECIDOS - CORDAS - CELULOSE _ óLEOS

eVELGX PROPAGADORA»· J
( '" .

• ...... - , ••••• '0- ....... 1.1.1"

Problemas admi
nistrativos
Rio, 23 (A. N.) - Mantiveram

coruferencla os .ministros das Rela
ções Ex,teríores e do Trabal.ho, sa
bendo-se que a palestra v'ersou so
bre problemas adnlihistrativop.

AFIA

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

Para oe pessoas de fino
paladar Oafé Otto é

'

.em par.
.

.

Visto em passaportes
Rio, 23 (A. N.) _ O Conselho dé

imigração e colonização baixou im.
portante e longa circular regula-'
mentando a concessão dó visto em

passaportes estrangeiros.

:URA TENIS CLUBE • DIA 27 _. SÁBADO DE ALELUIA •• CRANDIOSA SOIRÉE .. SURPREZA • DIA 28· DOMINGO MATI.
'.NÉE INFANTlL DA PASmOA COM IN! CIO ÀS 16 HORAS COM UMA PANTIDA DE BASQUETE INFANTIL ENTRE DUAS
:EQUIPES DO lIRA. FARTA DISTRIBUI çÃO DE rREI\fiOS E BOMBONS. RESER VA DE l\'IESA PARA A SOIRÉE DO DIA

.

27 NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 22.

Correspondenda
Comercial

Confere
Diploma

•

DIREÇXO:
Amélia M PigoUi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Rua Francisc!) Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

Ouçam, diàriamente, das 10 às l4 horas, as audições da

ZYII- 6 Radio· Difusora de Lugooilt
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

QUER VESTlR·SE (OM CONFORTO f ELECiANCIA'
PROCURE A

alfaiataria ella
RUI! Felíppe Schmidt 48

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTATUTOS DA CAIXA BENEFICEN·
TE DOS FtJNCIONARIOS PúBLICOS DO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAPiTULO I

Da organização e fins da Caixa.
Art. 1 ° - A Caixa Beneficiente dos Fun

cionários Públicos do Estado de Santa Cata
rina, fundada a 17 de outubro de 1936, com

a denominação de Caixa Beneficente do CJu'
be dos Funcionários Públicos Civis de Santa
Catarina, nesta cidade de Florianópolis, ca

pital do Estado, onde tem a sua sede, é uma

associação de classe, de caráter beneficente,
de duração ilimitada e com indefinido -núme
ro de sócios, reger-se-á pelos presentes Esta
tutos, pelo Regimento Interno e legislação
baixada por poder competente sôbre o as-

. sunto.
Parágrafo único - São seus fins:
a) - auxiliar a família do associado ex

tinto, com o pagamento do pecúlio a que êle
tiver direito;

b) - ajudar, pecuniàr iamente, aos sócios
de conformidade Com as normas votadas pelo
Conselho Diretor;

c) - instituir uma secção predial e outras

de assistência aos sócios e às suas famílias;
d] ...!- manter, em caráter facultativo, um

seguro de vida em grupo.
CAPíTULO II
Dos poderes

Art. 2° - Todos os negócios da Caixa se

rão resolvidos:
a) - pelos sócios, quando reunidos

assembléia geral;
b) - pelo conselho diretor; ou

c) - pelo presidente.
§ 10 _ As atribuições e poderes da assem-

bléia geral, do çonselho diretor, do pre

sidente, ou da comissão, fiscal, serão deter
minadas no regimento interno.

§ 20 - A comissão fiscal, composta
três membros, caberá a fiscalização do que
disser respeito às finanças da caixa.

CAPíT,ULO III
Das sôcios, seics direitos e deveres

Art. 3° - Serão admitidos como sócios:
a) - todos os funcionários públicos fede

rais, estaduais, municipais e os' autárquicos;
b) - as pessoas da família do associado,

desde que se sujeitem às mesmas obrigações
fixadas nestes estatutos.
Art. 4° - A admissão de sócios é processa

<Ia perante o presidente, por proposta assina
da por sócio quite ou requerimento firmado

pelo próprio interessado.
Art. 5° - É dever de todo associado:
a) - satisfazer pontualmente todos

.compromissos assumidos com a Caixa;
b) - acatar as resoluções dos órgãos t e-

11-t".esentativQs da caixa.
Art. 6° - Constitui direito ao associado:

a)-,: - votar e ser votado;'
b) - requerer, desde que apoiado por

maL,;' de vinte e cinco outros associados, a

.convocaçâo de assembléia geral .extraordinâria,
nela 'declarando o seu fim; Art. 24 - É vedado á caixa tratar de uso

c)!":"" apresentar, por' escrito, ao. conselho suntos estranhos à sua finalidade.

diretor, qualquer medida útil à caixa;. .
.

Art, 25 - O� SÓ_:lOS da caixa não res-

d)/'- delegar. a outro associado o direito ',pondem pelas obrigações contraidas pelos seus

de representá-lo, como votante na assembléia I dirigentes.
. . � ; .

..geral, desde que precedido de ato esento; I �t. 26 -:- O simbclo e dl�t1nllvoS da Caixa

c) - observar as disposições dêste estatu serao fixados no regtmencc Interno.

to e dos regimento". e regulamentos em vigor. Art. 27 - A Caixa Beneficente dos Fun-
Art. 70 _; Perde o direito de sócio, mde- cionár ios Públicos de Santa Catarina, será

pendente de qualquer aviso ou ato do conse- repre�en�ada ativa e passi,:,amente,. judicim e

lbo diretor, aquele que:
.

e:ctraJudlalmente pelo presidente do conselho

a) - deixar de pagar suas mensalidades diretor.
. .

1>Or mais de dois meses consecuti-vos, sem razão Art. 28 - A Caixa Beneficente dos Fun-

jw;tificada'
. cionários Públicos do Estado de Santa Cata·

b) _ apresentar documentos para a sua rina foi fundada pelos seguintes· sócios: An·

admissão que, em qualquer tempo,
.

forem tônio Olavo da Silva, .Antônio de Pádua Pe

comprovadamente julgados falsos, VICiados, rel�a, Adolfo B. da .�Ilvelra, Alcína Barbosa,
ou que não exprimam a verdade; Amt:, Medeiros AraUJO, Aldo. da Rosa Luz,

c) __ prejudicar, por qualquer forma, o Altair B. lV�m:çal, Alc��te .Barbos:" .:
Alfredo

progresso da caixa.
• . ....

Richter, Antônio P .. Philippi, Antomp R.
.

<los

Parágrafo único - O SOClO_ demissionáríe Pa�sos, Altino Pereira, Aprigio J. J:Ia Sllva!
ou compreendido' na letra "a" deste artigo, eo Ar! T. de Sousa, Alberto Carlton,1 Andre

poderá ser readmitido na antiga categoria se Wendhausen Jor., Alfredo Gomes, 1genor M.

-dpr"0et\tar atestado médico-csatisfatório e sal- Póvoas,. I!er:to A: '-:ieira, .Clara M,!ch�do sn

dar as rnensabdudee, a p�rfU: da data da in- va, Cristóvão Oliveira, Ceha Costa' Linhares,
ter rupção, Carolina Ferrari Mafra, Cândida ·fRosa da

Art. 80 _ Os sócios ficam obrigados a Silva Pinheiro, Diná dos Anjos, Dante Nati-

orocurar O tesoureiro para efetuarem seus I pa- vidade, Eduardo Victor Cabral, Euclides Fer- ..

�.d.mentos ou a enviar-lhe as respectivas rm- nandes, Emanuel R. Linhares, Euclides V.

oortâncias. .

. de Sousa, Eurico S. de Oliveira, Euclides J.
Art. 90 _ Dividem=se os sócios fundado- da Cunba, Eugênio J. de Sousa, Eugênio VaI

res e efetivos da caixa· nas classes seguintes: Grande, Edelvito C. de Araújo, Eurípedes R.

a) - l' com a contribuição mensal de Lopes, Francisco Duarte Silva, Francisco U.

Cr$ 10,00; Sena Conceição, Francisco Barreiros Filho,
b) _ 2", com a contribuição mensal de Francisco de Sales dos Reis, Fernando E.

Cr$ 5,00. Wendhausen, Floriano Táboas, Gervásio J.
c) _ 3', com a' contribuição mensal da de Sousa, Gregório E. Petry, Gualberto G.

Cr$ 3,00; Horn, Herculano Nunes de Freitas, Henrique
Art. 10 _ Será transferido, independente- da Silva Fontes, João Grumiché, João da Ma

mente de jóia, da 'classe atual para qualquer ta Freitas Noronha, João da Mata Bouson,
das superiores, o sócio que iniciar o paga- João P. de Morais, João da Silva Medeiros

mento da nova mensalidade, dentro em no- Filho, João O. N. 'Ramos, João Ferreira de

venta dias da data dã aprovação dêste. Melo, João M. F. da Silva, João B. da Costa

Art. 11 _ Terminado êste prazo, poderá Pereira, João Silveira de Sousa, João Marcai,
ser aceita transferência de associado desde João Silva, João dos Santos Areão, João Ca·

que satisfeita a jóia e o interessado tenha rioni, João D. Ferreira Lima, Joaquim da

menos de 45 anos. Costa Arantes, José Nicolau Born, Jooé 1'e·

Art. 12 - A jóia de admissão do quadro reira Gomes, José Pinheiro Dias, José Luiz
social será de Cr$ 100,00 para a prim�lra Junkes, José Batista Rosa, José Araújo de

classe e de Cr$ 75,00 para a segunda, paga de Sousa, José F. Steinel', José do Carmo FIo·

uma só vez ou em cinco prestações mensais e res, José Tolentino de Sousa, Jorge do Am!l"

iguais. ral Farias, Júlio P. �ieira, Jacinto F. Mafra,
Parágrafo único - A jóia de trans'ferên- Juvenal da Silva Pôrto, Jaciná de Sousa, Má·

cia para a classe imediatamente superior se- rio Lacombe, Marcos Nunes Vieira, Manoel

rá de Cr$ 50,00, paga de forma idêntica. R. de Araújo, Manfredo da S. Leite, M.nia

Art. 13 - Durante sessenta dias, contados Kunn Garcia. Maria das D. Lisboa Bri.i·

da aprovação dêste estatutos, será relevado o gh�li, Maria P. T. Oliveira, Maria Vieira
pagamento da jóia a todos os novos sócios. Richtcr, Marcolino Ignácio Dias, Mercedes

CAPíTULO IV CÚ!leo Cabral, Natálio P. da Costa, Nabor J.
Do pecúlio de Oliveira, Newton da L. Macuco, Narbal

Art. 14 - Por morte do sócio, a Caixa pa· Vilela, Osvaldo H. C. Ramos, Osvaldo P.

gará a quem de direito, depois de um ano <ia Maciel, Olga Neves, Oscar Scbmidt, Olíbic do
matricula: Silveira, Octávio de Oliveirfl, Osvaldo dos P.

a) - na primeira, segunda ou terceira Machado, Ondina C. Macuco, Osvaldo R.

clasSes, respectivamente, 10% (dez PQr cen· Cabral, Osvaldo N. de Oliveira, Pedro Mai·

to). 7% (sete por cento) e 5%. (cinco ror vorne, Rubens de A. Ramos, Rodolfo M.

cento) do capital verificado no balancete do Vieira, Roberto H. Pedroso, Reinar S. Ara·

mês anterior ao do falecimento do associado; nha, Reinaldo Alve.s, Rogério Vieira, Teodoro

b) _ os sócios fundadores terão direito ao Ligocki, Urbano M. Sales, Vitor Martins, Vi·

pecúlio correspondente à classe, acrescido de tor F. da Silva, Vasco de O. Gondin, Valdir

20% (vinte por cento). da Luz Macuco e Valter Ca1:doso.

Art. 15 - Qualquer dívida do associado CAPíTULO VI

para com a caixa será descontada do pecitlio Disposições transitórias

de funeral.
' Art. 29 - O primeiro conselho diretor

.

Art. 16 - 11: permitido' ao sócio deixar '"á compõe·se·á. de' dez (lO) membros, eleitos por

importância do pecúlio de funeral para quem UJn biênio, com mandato a terminar em 31 -de

entender, remetendo à caixa uma declaração outubro de 1949.

do próprio punbp, ou a rôgo, com duas teste· Art. 30 - Os atuais dirigentes da Caixa

tnunhas, .,de preferência ass9ciados, com firo Beneficente dos Funcionários Públicos do

mas reconhecidas. 'Estado de Santa Catarina. constituirão O :on·

§. 10 - Na falta de declaração, o pecúlio selho diretor.
será pago ao cônjuge sobrevivente' ou, na Art. 31 - Todos os casos omissos serão

falta dêste, aos herdeiros legais. resolvidos pelo Conselho Diretor, ad·referen·

§ 20 - Quando o falecimento se verifi�ar dum da assembléia geral.
fora da capital do Estaào, a caixa exigtrá Art. 32 - :E:stes estatutos entrarão em vi-

atestado de óbito. . gor, revogando as disposições em contrário

Art. 17 - As transações entre os �OCI0S e na data da sua aprovação em assembléia ge
a caixa serão determinadas pelo regim�nto ral, reali.zada a 28 de fevereiro de 1948.

interno e regulamentos especiais. Florianópolis, 28 de fevereiro de 1948.

Art. 18 - Em casó de dissolução da caixa, O ,Conselbo diretor: Eduardo Victor Ca·

por deliberação de dois tércos dos associados hral, presidente, brasileiro, casado, funcioná

quites, será o seu patrimQ_nio dividido entre rio público federal. Ildefonso Linharcs, secrc

,0S mesmos, na proporção da importância to- tário, bl'asileir,o, casado,. funcionário público
tal das mensalidades que cada um houver pago. federal. Reinaldo Alves. tesoureiro, brasileiro,
Art. 19 - A caixa não mais admitirá sõ- viúvo, funcionário público municipal. OctáviQ

cios para a terceira categoria. de Oliveira, brasileiro, casado, funciona71c

Art. 20 - A caixa poderá prestar . assis· público estadual. José Tolentil)o de Sousa,
-tência médica e auxílio pecuniário aos seus brasileiro, casado, funcionário público federal.

associados, quando permitirem as suas condi· Frederico Pedro Bavasso, brasileiro, casado,
ções financeiras e de conformidade COln o funcio�ário público federal.

·disposto em regulamento especial. Certifico ·qlt.' as fôlhas 14, do livro A,
Art. 21 - Para' efeito do benefício especial número 7, d�· registro de pesspas jurídi

tnarcado neste regimento, o conselhó diretor cas, sob têrino nún1ero 21H, registrei
fixará em ata os nomes dos associados consi- hoje os estatutos da Caixa Beneficente
<lerados corno fundadores. dos Funcionários Públicos dp Estado de

.

CAPíTULO V Sant� Catarina. de acôrdo com o art. 19,
Disposições gerais do Código Ci"il e art. 128, do decreto n.

Art. 32 - Cabe à assembléia geral aprovar, 4.857, de 9 de novembro de 1939. O re

aorcscer, modificar, ou rev�gar, os. estatutos ferido é verdade e nou fé. Florianópo
da Cal"" c seus regImentos mternos. llid' 22 de março de 1948. O oJ'jcial do
.Art. 23 - Ao conselbo d.retor compete Registro de Titulas e Docl\menlos: 1'1'0'1�'" '" !'o.-ta' IRS, re�t.lamentos, fIxando ou, tásio I• .,aI. Selado com Cr$ 3,80 de selos

lnterllrctando os dl:3POSltlVOS leglmental"s. � feUE:rals. �p_q. _

Empregue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe proporclonar uma das maiores iniciativas 'Catarinenses

.Acíq t.u ra ações da «C i T La»
,"v A .

o.

em

I

de

Transportes Aéreos

,.'

os C�pital CR$ 10.000.000,00; Ações de CR$ 1.000,00.' .

Pfocu.re hoje mesmo o Ageate .de ·CITAL- em sua cidade e

o I\'l .lhor pr..ente para "101 fi

lho. , uma CJaderneta do CRE'DI
TO MUTUe PREDIAL,

.

.

,.

1
2a 40% - 3s

2')_% 1 '

esclE1recimelt t c s'.'
IRMANDADE DE N. S. DO PARTW

'Chamadas: 1· 40%
eJe lhe dará melhore.

s10 FRANVISVO DO SUL para NOVA JORIl

'Relojoaria Prcqressc
de JUGEND & .FILHO

.

.' -Ó; Q

COMPR'E 'S'EU ·REt.ÔGI0 PELO SERVIÇO ri!:!
.

REEMBOLSO' POSTAL

Recebemos e agradecemos a se-

guinte comunicação:
De ordem do irmão Provedor te

nho a honra de levar ao conheci
mento de V. S. que em sessão sole
.pe realizada no dia 5 do corrente..
foi empossada a nova mesa 'Admi
nistrativa desta Irmandade, que te
rá de gerir os destinos da mesma

no bienio de 1948 a 1950, ficanda
assim constituída:

.

Provedor: João Crísóstomo de
Paiva.
Vice-Proveder :

Motta Lima.
1° Secretário:

da Silva.
2° Secretário: José' Hildemar do

Livramento.
Tesoureiro: Francisco'Manoel dos.

Tt:e. Torquato da

Ernaní Aureliano-

Prazeres.
Procurador

da Costa.
Mordomo do Culto: Reciere Bel-·

trani.
Conselheiros: Joviniano de As

sis, João Mariano da Silva, Rodol
fo Barbato, Abélio Antônio Wolff.
Serafim de Souza Lopes, Waldir

Wendhausen, Nilo Francisco de
Souza, Djalma Beltrami.
Aproveito o ensejo, apresentand&

a V. S. os protestos de minha alta
estima e elevada consideração a

quem.

pedido por carta ou telegrama
sômente quando receber.

Faça leu

Geral: Fábio Antônia

Deus Guarde.
Ernani Aureliano' da Silva, 1° Se

cretário.

Valori�e O seu dinheiro, lJlSOr
Cl'evendó-se no quadro soola
dos componentes do ColégiC
Barriga-Verde.

,
r

p5rtCt de

N. 13 Cr$ 180.00

·1'BUISSO'
Montodo c!)m 4 ru1:i'.' mo.ba

dor•• de diverlllom core•.

Marca MUc ..
Caixa de niguel

N. 23Cl'$ 130,00

Siatema ro.kepa

Caixa d. niqueI.

Floris n6 r olie
São F faD cisco

Informaçõe. com OI! ..I\qente.
Carios HOépckeS/A. -Cl.- Teletone 1.212

do�Sul-· Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 ( End. teleg�'
MOOREMACK

__....__�_....... • •._.,_· -."""'_._� c__.r�_,.",,,, ,,,,,_ ...-..•.•

Nono. relógio. .ao acompanhado. dOI 1'''.p8ctivo. certificado.
de gal'antia.

PEÇAM·NOS QATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba·. Praga Tiradent... 260.. Paraná

Registros de DiploIDas
AVISOS ..

- Nos têrmos
seus diplomas

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior)
do ProjBw 521.B/47, deverão reauerer a validação dos
nQ prazo de 90 ·dias.

DIPLOMADos POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) Nos têr-
mos do Pr{)}eto 521)/47, podt,lrão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
dos seus registros provisórios por definitivos.

. PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acõrdo Dom () Parecer 221
Consultor Jurídico, pod-cm registrar' os seus diplomas.
DENTISTAS ESTADUAIS: Podem va:liar S€us diplomas.

TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO
BUREAU UNIVERSITÁRIO

Av, Alie. Ba.rl'OSQ, 11, 1° andor - CailXa Postal 3.932 - Rio
Direção do DR. PEDRO OLAVD DE MENEZES

1

Tronspo r telil de carg.:1ii do

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
�:SÁB:IDO DE ALELUIAo DIA 27. GRAND E "SOII{ÉE", COM INICIO ÀS 21 HORA S. DOMINGO DA PASCHOA. D,�A 28. ��
'TINÉE. INFANTIL, COM DISTRIBUIÇ10 DE BOMBONS, DAS 16 AS 20 H�RAS E DAS 21�3.0 EM DIANTE, SOIRÉE ..

,,�-

�
IRUA JOSÉ M!E.NDES, casa própria, em estado de nova oonstruida

....-em terreno de marinha medindo 1'5x35, oom 3 quartÜ's, s�la, varanda
,-etc. Preço Cr$ 50.000,00.

Concurso para lente
de Psicologia
PSICOLOGIA GERAL, DO INSTI·

'l1UTO DE EDUOAÇÃO DIAS
V®LHO '

Teve inicio, no dia 15 último, o

concurso para o provimento do

cargo de lente da cadeira de P��-

Impresa Sul O.este 'limitada Realidades Ci:larinenses ��:t��;���,�;�:�!!f�:���
.

I I ALIMENTAÇAO, Perante o banca
'

examinadora
Linha de transporte coletivo entre (Comentário de A. ABREU. -:-. Distribuido pela Diretoria de Eco- constituída dos srs. AlRTUR E OU-

""<T' FvLORIANÓP.QLIS - Xatlecó - Joaçaba _ Lajes e Bom Retiro e nomia e Assistência ao CooperatIvIsmo). .' 1
VElHA, presidente, JOAQUIM MA

:v ice- ersa. Dentre todos os fastos humanos, a fome talvez seja D mais cruei DFJI.RA NEVES E HENRIQUE STO

. ��IDAS DE .FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da b mais aberrante, o mais iníquo do.s aeontsolmentns hist�rico.s. Nada� DIECK, os candidatos inscritos
.znan a.

nem a mais sangrante carníficina, e comparável com o espetáculo de submeteram-se já a duas provas:

SAIINFDAOSRMDEAÇõXAEPSECÓ: Todas às 2a.. f,eiras às 6 horas da manhã. multidões rastejantes, alquebradas e faIl!-intas, enchendo ,estr�da�, e escrita e leitura da prova eSlCri.ta.
NA: AGltNCrA GLORIA. ' morrendo como animais acuados. O espetáculo da fome é o- mars uan- A prova oral, conforme disse-

Praça :15 de novembro, 24 _ Florianópolis _ Fone i.43t. teseo e o que impõe maior dose de sacrifício aos que o observam o� rnos, realíear-se-á, hoje, ás :14 ho-

são obrigados a apreciá-lo por força de circunstâncias. A morte alí ras, no Instituto de Educação Dias
não vem da máquina que esmaga 01,.1 da espada- que decepa ou da ba- Velho, com assistêncía franqueada
la que perfur·a. Não, nada disso, a. morte surge. como fi aza negra t�a ao público. 1.,

noite, ameaçando a todos a um tempo, levando ás deze�as, aos milha- Nesta ocasião, os candidatos Ins-

Tes de uma feita. entes serão submetidos á arguição
. A Indía milenar, a China ,e .os povos' que' sofreram o cataclísma lia ;pela banca axamlriadora, na QI"CIem

última conflagração' têm experimentado os suplícios e a tortura da fo- seguinte : João Batista Tezza, Ha-:

me; aqueles em épocas determinadas, 'e, estes últimos pelo imperativo milton Abade. Valente Ferreira
de eontigências adversas.

.

Lidio Martínho Callado e _Issar üar
O problema. da alimentação foi presente em todas as Assembléias los de Camargo.

universais. e sofreu dissecamento por parte de todos, os .govêrnos do
. No dia 18, dar-se-ã o sorteio do

mundo, da mais remota antiguidade aos dias presentes. Nunca f'oi per- ponto para a prova pedagógic&.que,
mitído aos homens afastar de todo o !ant:a.sma de ur:;a desgraça wmol finalmente, será .r.ealizada ,pera�
o abater-se da fOID.e SOO-l'e o povo. Dal, as preocupaçoes que. cercam o alunos do curso normal do Instí
surgimento de pragas e pestes, ameaç-as imediatas á carência dos ali- tuto de Educação" Dias velho, no
mentos básicos. ,; dia. seguinte (19), ás 8 horas. .'

__o
-

., Cumpre, porém, salientar que não só a alirnentaçbo (} fundamen-· Para esta prova também será
, ta1)e"êJl1o fundamental é é Lambem a qualidade desta alimentação. franqueada a assistência ao .públi-

No--.ú....."gi'b_cada povo' tem um alimento básíco, um alimento ca- co.
ractenístico que o 'd�fine e o situa geograficamente. O arroz 'relernbrará I,

o extremo oriente: it;>-lt>rI\'" '3, Ghina, ° Japão, ° feijão, ° milho .e o ..' .

charque são ° alimenWavradores ....

.n.'_'ID:3:l
e Meridional, a carne fresca Ponha o seu dinreiro a ren..

- o churr:asco :- das cam.Estado do dize, �j ,

• � • der juros comprando ações dq
, Em discussão e, sob o lJvIlLO UJ nositivada á 'i1�ó'.f.l," pagerra apon- C I' o.f B ig V dtar o valor vitarnínico dos alimentos em ll;'T'l'd

.

,,;,h"De,;se O e",.o arr a- er e.

das vantagens encerradas nos.mesmos ou .dos L os, porem os juceus �éln- lV1cJBI ..... _ ••••• ,.. • •••••••••••

cal' na raça .e na civilização, que são, uma. -e outr"\l�, 1�!l� lnta com relação á Dores preç01 .6 .....

-'��'''7"Ifísica ,e do caráter eugénico dos indivíduos. CELANEA - RuaC. '.. I.

.No Brasil vem se processando um movimento de r-ecupera<;----
cionaI. Com ou sem resultados, era tempo que surgisse, para aler!;!.
no mínimo - 'os cidadãos, senão demovê-los das práticas, usos ecoS::
Lumes avoengos, traiçoeiros e insidiosos.

Não só bons hábitos herdamos.
A ta,ra e o' fardá são tambem atávicos.
A inteligência deve ooI'rigí-los, o bom senso saná-los.
O plano SALTE, surgido p.ara 'equacionar os problemas _brasileil'oR

ligado>; á saude á alimentação, aos transporLes e á educação, repre-
senta um rumo na solução destas questões, sempre perpetuadas e Hllll-

••

Nã�'
..

:reooi�'
..

êiD.
.•

·�o ..

ca .combatidas com vi,vaciclade e vo-ntad.e. O amparo· governamental ás apões do "Colégio Ba�reCltac1S·populações deve orientar-se em todos os quadrantes e abranger a todos :5
•

os setores. A alimentação sadia e vitamínie>a, "não só 'sólida na quanti- Verde" por que ésta OrgUade '

dade, mas, e muito ,especialmente, na qualidade, deve pertencer a cada -:,ão está sendo zelada por Vtlil"'"
um como um direito inaliennavel de. vez que Q,el'a assentam as suas dadeiros idealista·s.
forças ·e a mantença dos que lhe compete suprir e vestir. Não há como ' ••••••••••...••.•..•.•••..•••••

se descurar do fator alimentação na obj,et-ivação de um pa.ís de ideais
ale.vantado·s que queira p'ermanecer :em situação de' libe,rdade e inde
p'Ündência, no confronto e perante outros povos e nações.

A batalha da .alimentação se prende á campanha da saúde e da
produção, .

dos 'transportes e da 'éduC'ação. Os quatro são pontos que se
aliam e se completam, se conjugam ·e identificam na >obtenção· e no al
cance de um padrão de vida elevado - tão .elevado quanto profundo
for o interesse e a 'pertinácia dos cidadãos. --. ..•.•..• j •• ••• •• • •••••

O plano/ SALTE se propõe, por conseguinte, ;a efetivar, no Brasil.

Sala DO I"entroum oonju'llto· de providências que nos faltam, a el:evar no povo- o entu- "siasmo pelas causas nacionais ,e a integrar as g'entes no concurso das
nús&as reaHdades.

Para isto v-em acumulando experiências, desfazendo mitos promo�
v,endo o intercâmbio' dos Estados e s·entindo, dentrO' de cada um'deles. as
suas necessidades' e possibilidades. '

A aliment<lçãó sadia e farta de todos Ü'S brasileiros é obra que (\
••••••H •••",. '<04." • � • • • •• • •• Oi

plano SALTE preLend·e arquitetar. Não lhe falte o apoio indiscontínuo SENHORITA!
e a segurança de cada um dos brasileiros. A

.

O povo brasileiro- tem permanecido fora das órbitas de uma ali-
ultima crea,ão em �efri-

ment.açã.o. !ac�onal .e orientada, pecando to�a, a sua or,ganização por gerante é o Guaraná KN€JT
esta d.eflClcncla, hOJe e 'sempre marcante e sImból'ica. O espetáculo das EM GARRAFAS GRANDES
nossas populacões rurais é ainda deprimente ,e, por v;ezes até cons- Prefe�indo-o est.á

.

trangedm'. Os característicos de sub-alimentação v,eem s,e m�nifestandü acompanhando a moda.em tod�s os setores da. vida nacirma_I, quer na baixa percent::tgmn dos
TERlRiIDNOS q�e estao aptos. a serVIrem nas fUelras das .torças armadas, por oca..

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

RUA FErLiIlPE SOH<MID1', teudo 1:1rf>Ox30. Preço Cr$ 35.000,00. SIaO do pl'eenchlmento dos claros nos quartels queI' no desdobramen- Pro"ura-so• 86"'·0----{)- . to de uma vida eoonômica intensa, que está s.encto prejudicada pela fal- U ti U
RUA BLUMIENAU, teudo 8,70x3.2, rua calçada, linha circular. (ta

e r;arência de braç?s forte.s. ,... f1 ·t I· t
.

'Preço Cr$ 35.000,00.
• . Bo,a, por co>nsegumte, a polItICa do' Govêrno, que desoonhecendo vaRI a IS a• .

.

----{)-.
. rixas e diss·ençõ,es quer distinguir em cada individuo um cidadãO' a II

.

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, Jà pronto para cons-I quem o .E�_tad_o deve amparar, marcando e lhe pcrmitindo prover-se com 30 ou 40 .mil cruzeitos
,trução. Preço Cr$ 6.000,00.

" com s�fIClencJa e bast�nç:a. Este intuito do Poder Público deve "et' pará negócio muito lucrativo.
_ -?- '.

prestIgIado para que nao sobr.�m, maLS t.arde! rezões porque possamos O capital empregado é rlaran-
RUA SERVID ..�O FRANZONI, dIversos lotes a partIr de Cr$ 3.000,(){}. ser acusados i�m. f.ace da postendade, A Hlstóna deve ter-nos e guardal'-

..

-0- n.os como' ?S .1lllCwdores, ma,ntenedor,es ,e ef.etivadores da red.ençilo da
tido. Pede-se dá�se referên-

H1POTiECAS g·ente braSIleIra. cias pessoais e comerCIaIS.

Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con� Isto, o que <Ie,:_emos fazer le praticar em vista do plano SALTE no Por cartas à Caixa Postal N.·
:13ulte-me sem compromisso·. Sigilio flIbsoluto.

.

setor �IM�NTA�AO.
'

364-Nesta.
.

-_. -- ---------�

.

;... AVAlI�C.ÕES
�,

.

. AVENrIDA MAUiIW RAMOS, liwhií circular,· bangalô oonstrulde em
rterreno de i0x29, com 3 quartos, salas, boas ínstalações, quasí toda mu
Mi!iada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.

----{)-
,RUA F.ERNA:NDO MADHADO, casa !bem ,conservada construída em

-terreno de 5,5x42, com �4 quartos, varanda, quarto de banão, cosínha
. .etc. Preço Cr$ 120.000,'00.

.

-0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédío , de Comércio, com 2 pavi
:l1n�nto�, sendo o térreo para comércío-e o superior para residência,
",ótImo 'ponto. Preço Cr$ 350.000,.oo�

----{)-.

RU,A OO:NlSElLHELRO M�F:RA. (lusa nova já no alinhamento, 3 quar-
'Ito-S, sala de Jantar, sala de vrsita, varanda etc., desocupa imediatamente.
_.preQO Cr$ 100.000,00.

• ALVARO MILLEN DA-·
,

., SILVEIRA
"

ADVOGADO

----{)-

RUA SÃO VICE�TE DE PAULO, casa. nova de madeira, construida
,<em terreno de Y,4xiJU, oom 3 quartos, c-osinha etc. ainda não foi habita�
,da. Pr·eço Cr$ 25.000,00.

--o- ."
RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construi-da em

. terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de j·antar, cosinha, instalacão
:sanitária ,etc.: Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000;00.

'. -0-

RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA (Estreito), bangalô construido em

:terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, oom 2 quartos, sala de jan
;1a1' eLe. Preço Cr$ 25.000,�.

CI" CATA,III"EPlSl
OE TRANSPORTES AÉI!EOS lTD"

--0-

COQUEIIROO, casa de madei'ra construida em terreno de :1Ox30,
1i>róximo à Capela, distante do pontO' do onibus 60 metros, com z quar
dos, ,sala etc. Preço Cr$ �.OOO,oo.

----{)-

CAPOEll!RAS, casa oonstruida em terreno com a área de 86.000m2,
l'!odo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa áigua etc. Preço ...•
'�r$ 50.000,00.

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradeates DO 5

.
Telef-Ol1e 1393.

-0-

RANOH.Q QUEIMADO, ótimo p.rédio todo renstido de cimento, oom
\!todo o coniÍorto, com 5 quartos, chuveiro, água quente e <fria, um mo

'tor Delco, 2 dinamos oom 900 amperes, 215 a.rViores fru'Ltferas já prQ.
..duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

----{)--

CA!POEJ.RAS, uma pequena casa de madeira, tendo o terreno Híxtí2i.
.Preço Cr$ 20.000,00.

..

r�glll'

f)-E"&:W
� 'IA WWB�:�JL: INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANOUISSIMA
w·""'_' - .e

f
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6 o ESTADO-Quarla feira 24 de Marco de 1f1cta
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Ontem, na Sêde do Clube Doze de Agosto, reuniram-se os ,pl�esidentes dos clubes
nautíces da Capital e os representantes da maioria dos clubes do interior', ficando
deliberado -

solicitarem em ceniunte o desligamento da Flle.D .. , para em seguida ser
fundada a Federação Aquatica· da Santa Catarina, a qual controlará os

-

desportos
do remo, natação e water-pnlo..................................

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

e Stravos Ketzias venceram
brilhantemente o Campeonato ç ... do Velejador

,

Sábado e domin�o últimos a

�'I Chierighini e Carlos Dominoni tri- cores do Avai, no quadro de profis
,v. M. S. C. fez realizar em sua rala pujando o "Ciclone", fazem 19 pon- sionais.
oficial a disputa em três regatas do tos conseguindo 2 'quinto lugares e riosa em suas decisões, não haven
Campeonato Estadual de Vela In- um oitavo; Luiz Faria e Mário' Fa- do lapsos à comentar..
dívídual, da temporada 1947/1948. ria no "ARGONAUTA", 13 pontos, Desnecessário se torna dizer queCom onze concorrentes inscritos, feitos em um quarto, um sétimo e as regatas em apreço transcorreram
sendo oito pelo "Veleiros. da Ilha" uma desclassificação; Orlando Fi-
e três pelo "Iate Clube", foi dada a lomeno ',e Ramon Silva, tripulando
saída da primeira. regata, DO sáha- o "DUNGA" conseguindo 18 pon
do tàs 15 hOJ:.aS, cuja classificação tos conquistados: em 3 sexto Iuga
foi a seguinte: iate "Vendaval" trí- res; Viriato, Leal e Jorge Lunarde
pulado por AdemarPíres e Stavros li, no "TAMOIO", conquistarri 7
·Kotzias; "Pirata" comandado por pontos, conseguindo um oitavo, um
Rafael Linhares e Paulo Mendonça; (nono lugar e uma desclassifícação.
Nelson Spoganitz . e Lauro Batistoti l Arnoldo Cúneo e Nazareno Sirnas
tripulando o "Gavião", Rafael Li- tripulando o "ITAGIBA", 4 pontos,
nhares Filho e Almir Baixo no não tendo comparecido à 2a e' 3a
"Piloto"; Orlando Filomeno. e regatas. Adoffo ' Nicolich da' Silva

,

Ramon Silva no "Du.nga";.·carlos 'ec Luiz Simas tripulando o "TAU
Chierighini e Carlos Dominoni DO BATE" desistiu nasB regatas, cRi"
·'Ciclone"; Luiz Faria e Mário Fa- zero pontos e Roberto Cost3e 'Sou�
.ría no "Argauta"; Arnoldo Cúneo za e Ésio Silveira <!.e>s'i;Üsa, tendo
e Nazareno Limas no "Itagiba"; Vi- tripulado �. 'L:AIRÚ" desclassifi
riato le·�'.l e orge ,Lunardeli no cam-se �Hr la regata e não compa-
, ..

procire�;oP; A;dolfo Nicolich dá Sil- ��r�� as duas restantes. A Comis-

ou Pc�!���! Simas no "Taub�té:��, num âmbito de alto espirita espor
poderá �erosta e Souza e fo,�õ sn.] tivo tendo a Federação de Vela e
apro�tar... "C, ..

r ,
.'

_.

dar as
_ menOU_::'ª .no '>t.�ru". Nesta '�Iotor de Santa Catanua con<i{Ulsta-

terÁ���a8� d.esclassificado o barco do mais um belo triunfo. Sábado e

?rocurar o .... o comando de Roberto domingo próxímos prosseguirá o
:%.mentos .IJ

......

;ortância'ouza e desistiu o Comte. Campeonato estadual em regatas de

re:�' elcolich da Silva,' pilotando eqiiipe, com quatro guarnições por
o "'_�) iooté", não havendo outros Clube, onde veremos-f'Late", "Velei
incidentes a registrar. ros" e "Siderúrgia" lutarem para a

Domingo às 9 horas prossegui- conquista dos louros para seu du-

ram as regatas com os mesmos Co- he.
.,

d N P'
mandantes inscritos, notando-se a Aos veleJadKlres !'- emnarf 1 lunL�snllal-dres Stavros otzías a ae I -

ausência dos representantes o· ': 'Al' P
"Iate Clube". Teve o seguinte des- rcs, Pau�o Mendo�ça e Atrmr e-

fecho a 2a prova, por 'ordem de r-eira BalXo, os mais calorosos. CU�l
classificação: Adernar Pires e Sta- pr-imentos do "Estafdo �sporhvob'a• AI são!lle Recratas que uIlClOnou so
vros Kotzias; RaTael Lmhares e -

" _ "Wald r Fausto Gil e foi
mil' Baixo; Nelson Spoganitz e Lau- dlreçao de

.

Y.,
.

'fo Battistoti; Rafael Linhares �i- in�grad�c:����t Pf� ��:::nt�a:�i�:�lho e Paulo Mendonça; Carlos Chle- e mo

------------����
righini e Carlos Dominoni; Orlando REGRESSOU SÁBADO O PAULA
Filomena e Ramon Silva; Viriato RAl.\'IOS
Leal, Jorge. Lunardeli e Luiz Fa- Sábado úl'timo, regressou, ines-
ria e Mário' Faria, sendo os do!s peradamente, de sua excursão ao R.
últimos comandantes desclassifica- Grànde do Sul, a delegação do Pau
dos por infrações. Ãs 10,45 era da- la Ramos E. C., que efetuou jogos
do sinal para a partida da 3a e úl- em Porto Alegre, Nova Hamburgo
tima regata, estanno ainda ausentes e Cresciuma deixando de exibir-se

,
.

os disputantes pelo' clube da Pedra dpmingo último em Laguna, em VIS-

Grande. :Agora com forte NE ali- ta de se encontrarem completamen
,nham-se os iates em procura de te exàustos todos os' seus jogadores.
melhor saída e consequente' rea-
... ·l't

_ .

conSf'

I
SERÁ PUNIDO

JJI,1 açao, mas mesmo aSSIm
'�Ri�, 23 (A. N.) -.A DireL?ria ,dagUlU Ade�ar levar a. mel�or e ma� Botwfogo reunir-se-a hOJe a tal Çl�teve-se flrme na dlantel::a segm- devendõ seI: pun,

Ido Heleno. po�do por Rafael; os demaIS coloca- uma 'entreVIsta dada em Monte':l
ram-se na secruinte ordem: Nelson deo, na qual declarou que se se�Ia"

'rpal estar em permanecer no 0-
Spoganitz, Rafael Linhares FIlho,

L l' 0'0. C
a o" .

Luiz Faria Orlando FIlomeno, ar-
LUIZlos Chieri�hini e Viriato Leal. REGRESSOU Q GUARDIÃO,

,

Feito o �ômputo de pontos geral Acha-se nesta capital o gO��Iro
contou-se: à tripulação do "VEN- Luiz Marcelino, ex-defensor do Ca

DAVAL" Ademar Nunes Pires e ravana", que segundo nos consta

Stavros 'Kotzias, 33,75, oU sejam defenderá durante o corre2te a��s
três primeiros lugares; à tripulação ' ....

REGRiESSO DO "Al\1EJ:tltGA"
.

do "PIRATA" Rafael· Unhares e tRio, 23 (A, N.) - No proxi�o Ola

Paulo MendO'nça 30 pontos com 30 de'verá chegar a esta capItal o
,

"-

,d A
.

,'ca que reallSOUtrês secrundos lucrares' ao iate "GA- esquadra.a o meu,
,

-

.

_ ,,". ":
_ grande temporada na Colombw

yIAO tnpulado P�l �elson Spa realisando seis jogos mantendo o

ganitz e Lauro Batlstoh, com 27 inv.ellcibilidade, O América encon

pontos, fazendo 3 terceiro lugares; tra-s'C agora na EqL1ador, oneie rea

ao iate "Piloto" com a tripulação lisará duas parLieias, .:uma d�s qual�
. ..., com o Emelec, campeao do J!JqL1adolRafael Lmharcs Fllho e AI�Ir Bal- r que participou do Lorneio ele ::iaIl-

xo, 23 pontos, tendo co?qmstado 2 \ Lago, �enclo vencicIWJ pelo VaO'co por
qunrto lugares e um qUlutO; Carlos i um score aperLado.

Ademar Nunes Pires

o comandante tt,lvéiro Cabo agradece
o sr. Comandante Álvaro Pereira

r
um atencioso cartão de agradeci-

do Cabo, esforçado presidente da
td

_

C tart d D men os pela nota que publicamossFe eraçao a armense e espor-
tas, teve

..
a gentileza de nos enviar sôbre o seu aniversário natalício. '

Demissões no Paula Ramos
� $ "'"

Ao que soubemos, existe forte do Conselho Deliberativo. Também
crise no seio do Paula Ramos, mo- seus irmãos Oswaldo, Liberato e:

tivado, segundo os rumores corren- Bento fizeram idêntico pedido, dei
tes por vários desentendimentos xando as funções de 20 tesoureiro"
surgidos por ocasião da excursão' Diretor do Departamento de Fute
do grêmio tricolor ao sul, boI e captain do quadro, respectí-
Agora, parece-nos que tal crise vamente.

tende a agravar-se com o pedido de Esperamos que tal crise seja re

demissão irregovável solicitado pe- solvida satisfatóriamente para a bõa
lo sr, Orlando Carioni, presidente) marcha do nosso futebol.

HÉLlO PEREIRA A banda de musica do Abrigo de
Me'Dores abrilh�!1J_q!l os iestej���\
.,

,�.
'\,�, ,- iõ-«Aidu Lilz>;-"V'

4 interessante manhã esportiva' dirigida pelo professor José Fonse-

que o "Aldo Luz" p),"om9wu domm- ca,
.

go último, festejando o batismo, do
.

-Várias composições foram execu..

barco '�Ciloca", constituiu, não tadas pelos meninos músicos, mere

resta duvida, acúntecimento de cendo fartos �plausos da assistên

destaque �a vida do esporte náutí- cia.

co de Santa Catarina. Cumprimentamos o Abrigo
.

de

Na solenidade acima, o que mais Menores, na pessoa do professor
prendeu a.' atenção da grande mas- José Fonseca; pelo brilhante desem

sa popular foi a presença da banda penha de seus-discípulós, esperando"
de música do ,Abrigo de M�nores, a ocasião de ouvi-los novamente.

-Figueirense e' Coxíos
. " A segunda peleja da série de três, alvi-negro �a capital VIajar sábado;
entre Figueirense e Caxias, em diS-1 pela

manha.

puta da taça "Governador Aderbal Em Joinv�lle é ill,discritivel o eu-

R
'

da Silva" conforme já n,» tusiasmo reinante em torno do sen
amos,

,

t " adrãoticiamos será aíetuada em Joinvil- sacional cotejo en re o esqu
,

" "L
_

d N rte"Ie, domingo próximo, dtvendo o, de aço e o eao o o •

MILTON
,r

f"n
'LI

'Aniversariou-se ôntem o nosso

colega de ,>imprensa e particular
amigo; jornalista Hélio Milton Pe

reira, acadêmico de Direito e ofi

cial administrativo da Delegacia
Fiscal' do Tesouro Nacional em

Santa Catarina.
JlDir-igindo há longo tempo a sec-

Land�,. mais uma. vez venceuor
,.

ção esportiva da nossa confreira §L Q 1
,

d t � l' , tou 'lO posto em mel'o ao zrande"A GAZETA", onde vem se es a- Na pista de Interlagos, rcanzou- ouo, �

cando sobremaneira pelo seu ta-
se domingo último o Grande Prê- entusiasmo dos assiste�t�s: Co�

lento invulgar e perfeito conheci" .

C· d de de São Paulo no qual mais essa espetacular vítóría, Chi-
nua I a ,,' .,

id ideradomenta dos assuntos que dizem res-
foncorreram destacados volantes 1 co Landí Ja po e ser. c�nsI .

peito aos esportes, o distinto cole- de seis países. Francisco Landi, o como' o corredor brasIleIro maIS

ga tem se revelado um dos maiores renomado volante patricia, conquis-! perfeito de todos os tempos.
a.b�egados do desporto catarinen-

��rg�����:?m�i!��I�!:,e�S!,d�'�'?,�!!,U!!preliminar' do cotejo intermunici�al último e do Bocamva, que fmahzotl.

entre Caxias e Figueirense, pelela- empatada por 1 tento.

se.
.

ÁS muitas felicitações que o com-

panheiro recébeu ontem, juntamos
as nossas, com votos de prosperi
d;ldes.

o A. A. Barriga Verde real.izará um
da�:a::��l:��� :;��i�a:�t��ve�

, • festival a 11 de abril
Rubens Lange, funcionário da Cai-

Recehemos o seguinte oficio da agremiação esper� contar com _a
xa Econômica Federal e filho do,

A. A. Barriga Verde: _ "Florianó- valiosa cola.boraçao �essa _secçao
sr. Walter Lange.

polis 16 de Março de 1948. - lImo. esportiva, tanto na-dlVulgaçao d(Ji
Muito relacionado nos meios es-

S Diretor Esportivo do "O Esta- programa, que em breve remetere:-
Portivos da capital, onde, gosa. de r.. mos como na propaganda da mes-

t do". . , '

grande estima o distinto esp�rtIs a
_ mil.

foi O fundador e atual presIdente Pelo presente, levamos ao conhe- Aproveitamos o ensejo, para rei-
do Ubiratan Esporte Clube, grêmio I cimento de V. S. que, esta agremia- teI'ar a V. S. os protestos de nossa

que co:p.stitue a expressão máxima ção pretende levar a efeito, �o pró- alta estima e consideração.
dos esportes do valei e do basquete ximo dia 11 (onze) de abnl, U�TI Tte. Ce}. Antônio de Lara Ribas;.
em nosso Estado. arandioso festival esportivo em be- Presidente.
Tardiamente embora, o "O Estado �eficio de s·eus cofres sociais, con- Mauricio Spalding de Souza, 10"

Esportivo" felicita-o.' 'tando para o mesmo com o concur- Secretário.
,

" -

'l'� i so dos mais categorisados quadros
REALIZA-SE SÁBADO E DOMING�

Rio, 2tü(<<:t\JI��)A N�maThl1ã 1<'lu- .�e b�leiból feminino, masculino ,� PRóXIMO O CAMPEÜNATO
minense jogará á noite contra o Juveml e de bola ao cesto mascuh

CATARINENSE DE VELA
Amel'ica mineiro, e sábado á tarde no e juvenil. ,_
contra o Santos FD, Além de partidas dos citados jo-, Orgamzado pela Federaç�o de

,

- 1 I V I Motor de Santa Catanna, te-
llRA A- B'OiJIVIA I o"os constará do programa em e a- e a e

.' .
, " , "

,

I" sábado e dOll1lngo proxr-
Rio, 23 (A. N.) - A' quatro de .abnll boração mais o !::�!fuinte: Concurs,o ra u"ar,

" i
'

ão do
o esquadrão do BoLu,fogo, lleallza_n-I de Tiro ao alvo, torneios de esgn- 1110S, na bala sul,..a real. zaç
aheil dever'i partu para � Bolr\la! mas (florête feminino e masculino Campeonato CataIlnens� de Vela.
do ali jogos sub o patroCll1l0 ,<:10 'I' d 'f s diversões com o concurso do VeleIros da Ilha.
Clube The ?l�'angest. O esquarlrr:lO e, e:>pada), . an�'ls,bna,; hurrasca- Iale Clube e, provavelmente, do Sí-
a!vi TI egro !l'a rei_arcado de no"os I vanas, serVIço � ar, c. ! 'cr' AtI' ti o Clube. de Tuba-elementos que esLuo seneio ('ontI a-

! da" joaos infantls, etc. I
derurola e c

tados, entre, os 911::lís c�nta-sc FC-I p�ra "o maior exito da festa, esta t rão.
dato, L:aguell'o pal'Uilacnse. I

).i

RUBENS LANGE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iniciaram a· grevê da fome
"

RECIFE. 22 (A. N.) - Hans Bjorge e Peter .Si,ensbo, tl'1Pula?le�
do barco norueguês "Solbris" há uma semana_lllH\laram uma gr�vc..�e
fome em protesto pelo retardamenÍlo da solução do caso .de ,extra�:h:\ao
ora no Supremo. 'I'ribunal Federal, com o relator .rninistro Laf'aiete

Andrada.. O co�ando do quartel, onde se a?h.am recol.?�doS, alarmado,
comunicou o falo ao governador e ao seeretarro da segur ança .e ,ao. �lS
tt-ito naval. Hans, que era; franzino, apresenta estado pouco hSo�Jelro,
mal podendo suster-se em pé, enquanto Peter resiste me\h?r �o J,eJ�r::,'

� ••• o o. 0..... O� médicos da f'ôrca policial prestam assistênoia aos .Q�IS Je.Ju_an,"c�..,········ •••••• e e ••• (I._ ... "'.o."'o ••••••••• � •••.••• IDI;I.().
..., '::(

d O adore' "te
. ,inj,ei,ando-lhes vitaminas concentra as nas velas.. s jeju . . � ....

-

.

� ('a) _ •••••• o. . I nuaram a gréve injerindo pequenos goles de laranjada e café. No cas.o
•••• •••• ••••••••• •••••••••••••• 0.·•••••�········"I de decisão favorável os �efugiados, segundo .ínforma se�l advo?,ado. '1v!a ..

\� M Ow!1e ••••. • río Pessoa, pretendem f'icar n,?' .Bra,sll, desistindo da viagem a Argen-
'llQoO ..... o •• ,.a.Q e e e e e e e e e •• "O ••• e e e e e e ...... e •• _.:. tina, mandando buscar as

í amihas.

.•

Cadastro Social do (O Estado))
lI'M!bnoe .. fI\OUOII d:lttbatoa lcttofta".........,. 1lft0:atll-. •

:IIIIQ01l� • ftIQtte lo 6 --. ReIqIe __ .,�
� __ '"O ....��...."
....

--

• ••••••••• .,
S •• "5n e •• " •••• v ••••••••• � •• ,,".01.·

... 0'1'1 Gri1 ••••••••••••• 0 IJ. � •••• "' ••

�. ... r: ·$····· OII.O II aa coa.'e •• �

I."
Curso de Guarda-Livros em sua casa

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

Seja também nosso agente. Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro. _

Dr. Polydor.o S. Thiago- Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOL'ÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina d., rT,-,l.l.�ersidade de São Pauto',
ond e �!J. �1-Mente _por vários anos do
SeI"1"-i<;it.... Cirúrgico do ;Prof. , Alípio

Corrêia Neto
Ciru.rgia do estômago e vias circula

res, intestinos delgado e grosso, tirai·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro·

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das' 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

-----

DR. A. SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
,M:édico por concurso da Assistên·
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital Psiquiá
trico ,e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da S-anta Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDl.CA - DOE."'IÇAS

NERVOSAS
Consultório: Ediffcio Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 1S h-oras

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência 1.305.

1.t:édko do Hospital de <!aridade de
Florianópolis

Assistente da Maternidade
CLINICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
.Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
\

nUROTERAPIA - EL-ECTRO.
CARMOGRA:E'IA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atenue chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
:Residência: Avenida Trompowski, 62,

Fone 76j)

Dr. Savas Lacerda
Médico,cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.,

Reiniciou sua clinica
ConBultór-io: Felipe Schn:iidt, 8

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

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4(}5

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás

:as MS. Resid- cia: Rua Blumenau,
22. - elefone: 1.620

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 7�2

" --

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus t

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde.
das 16 hrs. em diante Residência:
Vida! Ramos, n. 66 - Fone 1.667

Dr. MárIO WendhawselÍ
Clínica medica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

Dr. Lins Neves
Moléstias <re senhora

Consultório - Ilua João Pinto n. 7
- Sobrad. - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Edifsicio I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834 I•

.._._,,----�-�__,--------�-------

TINTURARIA' CRUZEIRO
Tiradentes 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

BOM NEGOCIO
pllra quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
do FarlUeêlltleo NILO LAUS
Boje fi 1l1llUlal será • na preferWa

Vrqu lllAel.aaJ. fi ..u....ir.. - BOIll...iUu - PedIJ..
...riu - .ãrttpe d. 1tM'RelulI.

hra....... uata eIIaerTbds ... roeeltúrh mW",

Quinta Zona Aérea
DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

AVISO AOS CAIVDIDATOS À ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇÃO DE
SÃO PAULO .

O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE
FLORIANóPOLIS, avis.a 'aos. oandid>atos que já apre'senLaram os doeu
menbos de inscrição a Escola Técnica de Aviação de São Pmllo que fa-
rá ·reahizar no dia 30 do corrente mês, ás 09.00 horas, novos e�ames de I'admhssão para a r,efierida €scola.

NOTA - A condução pa.ra os candildato,s, paTtirá da Praça 15 de I
Novembro· ás 06.50 110ras, do mesmo dia. •

ARY LOPES BUONO ....SRBBmn....m.aana=-�

Asp, Av. RC. - AJUDANTE DO DESTACAMENTO

IAPrOxime-SfJ
maJs de 18'&1

amIgo"" e parentes enviando.

I
glbes um número da :revI. C

I VÀ.LE DO ITAJA1, edlçi.o d!fí�

o Mucus da
Asma Dissolvido'
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen-:

tos da. eama e bronquite efolVc.neUal!l
o organismo, minam a Cl1ergla,_ a.rr\,l
num no saúde e debilí ta.m o coraçao , Em

3 minutos, h1enGClCO, nova íórmula

médica, começa a circular no sangue •

dominando rapidamente os ataques .

Dêsde o primeiro. dia começa u desapa
recer a dificuldade em respirar e volta

o sono reparador. Tudo o que se faz llC

eessário é tornar 2 pastilhas de Mend�col
ás refeições e ficará _completa�en�te 11\:1'e'
da asma ou bronquite. A açao e muito

rápida mesmo que se trate de ca�os
rebeldes e antigos. Mendaco tem tido

tanto êxito que se oferece com a garantl�,
de dar ao paciente respiração .livre e f:lc�r
rapidãkente e compléto altvin do solrr-:
mente do. asma em pOUDOS dias, Peça

Men�aco, hoie mesmo,. em qualq�er·.
farmácia. A nossa. garantia é o. sua maior

proteção.

Menda-eo A�a!�m�m
Agora tambem, a Cr 10 00'

CARLOS HOEPCKE S. A.
Comércio 'e Indústria

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da.Carlos Hoepcke .S. A.

Comércio e Indústria, a comparecer á as�embléla geral ordinár-ia .no
dia 30 do corrente mês ás 14 horas, na sede SOCIal a rua Conselheir-o

Mafra n. 30, nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do

dia: -

t I
1° - Exame discussão e aprovação do' balanço e das con .as re a-

tívos ao ano de '1947, parecer do conselho Fiscal e relatório da dire

toria.
20 _ Eleição dos membros do conselho fiscal' e seus suplentes para

o exercício de 1948.
Florianópolis, 19 de março de 1948.
Acelon Dario de Sousa - Diretor Presidente.

FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acíonistas da Fábrica ele Rendas e

Bordados' Hoepcke S. A., a comparecer á assembléia geral ordinária 'no
dila 30 do corrente mês, ás 16 horas, na séde social á rua Felipe Schmidt,

s/n nesta cidade, para deliberarem sôbre a .seguinte ordem do dia:
,

10 - Exame, dtscussão e aprovação do balanço e das contas relal.i
vos ao ano, de 1947, parecer do conselho fiscal e relatorio da diret.oria.

20 - Eleicâo dos membros do conselho fi-sc.al e seus suplentes pa·
ra o exercício 'd.:;.t 1948.

3g - Aumento de capital.
Florianópolis, 19 de março' de 1948.
Rodolfo ScheidemanLel - Diretor Presidente.

Os Estados Unidos e a Palestina
Rio, 22 (A. N.) - Os meios jU-1 são dos Estados Unidos de abando

deus informam que nos mês de ,nar o apôio á partilha da Palestina,
abril próximo partirá uma grande I afirmando que a decisão contribui

le·va. de judeus residentes no Bra- rá para a normalisação do situação
sil para arp.alestina. Alguns desses daquela parte do oriente próximo.
emigrantes são' negociantes no Rio Os meios judeus, interpelados pela
de Janeiro, outros lavradores· no reportagem, mantem-se discretos,
municipio ele Nilopolis, Estado do dizendo que não está oficialmente

Rio de Janeiro. positivada a no\a posição dos Esta-

Ria, 22 (A. N.) - Os meios ara- dos Unidos, porem os judeus- COll

bes e sirios desta capital mostram- tinuarão na sua luta com relação á

se bastante satisfeitos com a deci- Palestina.

Ministérió da Aeronaulica

\

· .. .. . . .. ... . .. .... . .....

PASTA DENTAL
ROBINSON

NÃO ESQ U E ç A!

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Quinta Zona Aérea

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA DE AERONÁUTICA

O COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA 'DE
FLORIANÓPOLIS,. avi;;a .aos �andi(!;atos .ao concurso de Admissão pa
ra a IDscola de Aeronautwa, qlW ate o dia 25 do corr'ente mês estarão
aber�s ,as i��sc�içõe!" para a �eferida ES001a, Outrossim, avisa que os

cand:ldatos Ja lllscrlLos anter'lorm.mte poderão l'ejlOVar as iuscricões
medmnte dec.!araç.ão 'escrita. As instruções ,em vigor são as mes�as
exc,epto' o limite ,de idrall€, o qual paE.'iará 'a. ser 20 anos oompl€tps �té
31-12-48. A data da PrDv·a de seleção, será previamente divulgado.

ARY LOPES BUONO
Asp. Av. RO. - AJUDANTE DO DESTACAMENTO

Irmandade do Senbor- Jesu
dos Passos e H. de Caridades
_

De ordem d<_> Senhor Irmão ProV'edor, convido os Irmãos e as Ir
mas par�, rev,estIdos de suas insigneas (balandraus ,e fitas) assistirom
as solemdades abaixo discriminadas:

Dia 25 Quinta feira Maior - 10 Comunhão Geral na Catedr·al 1\1e
troI?olItana, ás 6 hora.s,· distribuída pelo Exmo. ,e Re'vmo. Senhor Al'-
oeblspo Metropolitano; D. Joaquim Domingues de Oliveira'

.

20 - Adoração solene do Santissimo Sacrametnto e Sermão do
M'andato,. na Çaflela do Menino Deus às 18,30 horas.

ConsIstorro, 1'8 de março de 1948.
Luiz S. B. da Trindade

Secretário

Sequereis ficar ricO'1
De modo facil e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais da:

cidade para lavar, passar e tingitr
pelo sistema suíço.
R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

.

· . ........ ',

VENDE-SE
Uma otima propriedade.

contendo 2 càsas, garage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na Farmada Pilar ou em

Cambirela com Raul Se11.
· . .. .... .... .. ..... .... . ...

'

A noS'sa Capital vai ser dot�
da de mais um estabelecimenU
de ensino e este será o "Colé-t

gio Barriga-Verde".
·

.

Camila.. Gravatali Pifame.�
Meia. dai ,,melhorel,',pelol . ·,me

nores preçQI 16 :1,:,-'\CASA'MIa
CELANEA - RucO. \�afra.

-

• ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

�ONTA.DOR

Causa. Civel. e Comerciais.
Contratol. Distrato., etc,

Serviço. de Contabilidade
em geral.

Caixa Po.tal. 105
Florianópoliw - S. Catarina

DA

i
"

Di::
(

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

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogne ira
Medicaçõ.o auxiliar no tratamel'lto

da .HUi.

Costureira
Moça sabendo cortarofere

ce seus serviços para costu-·
rar nas residenci-as, '\

Cartas parâ Irene Maria,
Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua La;es
............................................. o

Muitas felicidades peJo nascimen·
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melholl

presente para o seu "PIMPOLHO"!
é uma caderneta do CRÉDITO,
MUTUO PREDIAL.

.. � (>-'

CASA
Vende-lIe a rua Conselheira
_,'-__

Mafra n.o 116
Tratar com Albino Zomel'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Helicoptero para combate
Importantes experiencias serão realizadas em 8ta. VatariOif'
O. Serviço Nacional de. Malária sua presença essas experiências de periências, tivemos ontem o pra->realizará nos próximos dias �m real inlerêss� no campo da prorí- zer de visita á nossa Redação, do:'

n?sso Estado, mteressant�s. expê- laxia da malária, sr. dr. Mário Ferreir-a, chefe do
flcncI�� destinadas a ver íf'ícar a Afi.m de convidar o nosso jornal Serviço de Malária em Santa Cata
po�sIbIlldade do combate aos mo�- a acompanhar as importantes ex- rína, o que sensibí lizados agrade-
quites transmissores da malár-ia cemos.
com os poderosos inseticidas D. D.
T. c Gamexane, lançados de heli
cóptero.
Como se sabe, os transmissores

da malária em Santa Catarina, têm
como criadouros os "Gravatas"
existentes no interror das matas -e

sóbre o sólo. E um novo método de
A data de hoje recorda-nos querr

ataque á êsses anof'líneos, que veem Em 1780, nasceu em Elvas, Portu-'
sendo combatidos por diversos gal, João Chrisestome Calado que
processos, será agora estudado. veiu para o Brasil na Divisão do'
As experiências. serão realizadas General Carlos Frederico Lecor;

13m Cacupé Pequeno, ,pequena loca-

V·lgarl·slas em Fio
III

o III ��a��u��u�l'l�'t :l�lll�:�;�. ������oa� Ol!:'m1�:2'R��ia c��l���:a�� ���asi'
ria n pu DS' médicos do Serviço Nacional de Em 1843, no Rio de Janeiro, fof.

'.
"

'.

I ��i�l;ge�ê�i,�e:e��'t�J:�d� na�e��; assinado o tratado de aliança, ofen-:

.iParece Incrível mas é verdade! nós o esperamos aqui: Dê-me aqui Capital, intensa atividade prpara- siva e defensiva, entre ° ImpérIo-
�lllda ha pessoas que se deixam I o seu dinheiro para eu juntar o tória dos trabalhos que serão mi- do Brasil e a Confederação Argen-
levar no conto do vigário. bilhete. ciados, provavelmente, quinta- tina;

. Isto aconteceu ante-ontem, nas O industrial foi na onda. I'
.

a ixim id d d Br.

id d
err proxi a na ci a e e us- Em 1852, entrou no porto do RiO'·il)rOXlmI a es do mercado. O negro pegou o dinheiro, [un- que.No momento em que um cidadão tau o bilhete, amarrou direitinho O helioõptero contratado para es- de Janeiro a grande' armada espa-:

aqui residente, industrial, passan- e colocou-lho no bolso, dizendo: Vá sa experiência é esperada 'hoje na nhola sob o comando de Diogo Flo-:
do nas ,proximidades daquele Jocal que nós esperamos por aqui. Base Aérea de Florianópolis e pe- res Valdez, que se destinava ao Es-·
foi abordado por um "caipira, ,e IIi E ele foi. Mas na-o roí longe. Uma!

.-

d C
.

d "1 cto avIUO a ruzerro o ou rega- treito de. Magalhães;veiu a ladainha. pulga mexeu-lhe a orelha e resoJ- á R' iti d r
�

E dTI', ao 10 uma comi rva e que
.

a-
Em 1858, foi creada a Comarcasra e ubarão e viera aqui pa- veu abrir o pacote. E lá estava zem parte o diretor do Serviço Na-

ra receber o dinheiro de um hííhe- ... um monte' de papel higiênico. cional de Malária, diversas autor í- de Lajes, em Santa Catarina;
te da loteria premiado com a sorte Nem dinheiro, nem bilhete de 10- dades dos meios médicos sanitários Em 1882, foi descoberto um pe-:
grande. Já naquela cidade, qU'ÍS'e- Leria. do País, jornalistas e um cinegra- queno cometa telescópico, de lnz;'
ram lográ-lo, trocando-o por um Alvoraçado, voltou, procurou,' vi- fista. Colou o gTtÍU de bacharel em di-

1 Ob téradío e uma máquina de costura. rou e mexeu e foi dar queixa a O Governador Dr. Aderbal Ha- reilo no sanado úll imo, dia 20 do brilhante pelo Imperia serva 0-'

mas o patrão o prevenira de que policia. mos da Silva vem prestigiando por corrente, a dra, Euridiee Luz da rio do Rio de Janeiro;
não fôsse bobo e viesse a Ftoríanó- As declarações da vítima toram Lodos os meios os trabalhos preli- Gama Lobo d'Eça espõsa do 10 te- Em 1888 fôram libertados os úl->

PéOliS. Foi o que fez. Acontece, po- tomadas por termo e os vígartstas minares que estão sendo desenvot- nente do exército Luiz Felipe da
timos escravos em Santa Catarina;r, m, 'que não conhecia ninguem e estão sendo pr-ocurados, id h dará i'" I t á Gama Lobo d'rsça e filha do pro-

_

bi d
Vi os e ospe ara o reia men e 5

f'essor Edunrdo Pl'O da LLIZ e Dona Em 1905, foi creado em Lajes,;nao SaJ ia ou e se encontrava a Que se previna o povo. Prine" autoridades que virão assisti-los. 'o � ...

Agência. O industrial se propôs palmente os ingénuos. Os malan- IS. Excia., e outras altas autorr- Ceci Carneiro Cunha da Luz. Santa Catarina, um campo de d:-ingenuamente dar-lhe o enderece dros não perdem vasa. dades estaduais honrarão com a
A s?lenidade teve luga rna i::le- monstração, transformado marss

necessário, quando aparece o "ou- cret�na da F�culdade, oe DI.relto t de m Posto Zootécnico pelastI'O ", um negrão alto ·e pergunta o de Santa. JJ3:t ..."�.�.,, 101 presidida .

ar e
_

.
.

6�:n�:;s� c�����e�::s:��:E:��,es� a Conleren'clMa de 1""lIol---a'" fe�!u.s�f�s�m�f:ft�rd�u����� l�i;I:!:r;�:i��.
do Coronel VIdal Ra-'

propôs acompanhar o caboclo, di- ,U instituição, com a presença de André Nilo Tadasco
zendo-se

..}uncionário da {.;aixa Eco-
-

U membros da Congregação.
nômica .I:<'ederal. .

� , Ao ato compareceram parente:; 1?S BOM BRASILEffiO?
�� camin1ho, diz o ésperto ao RIO, 23 (A. N.) - O embaixq(;u!' Jo'ão 'Neves da Fontoura chefe pessoas amigas da nóvel advogada, Então coopera na campanha ·de).'!

caIpIra: da del�gação brasileir� à,}�Gnlerênci.a Interameri.cana, oonceded 10ilga que tevb como paraniní'o de sua aJ1fabetizac,ão dtl adiUltos, faze.ndG'
_ O senhor nao' pense que nós entrevlst_a à. 'I�l!ren�':,,-::::'D reportagem, dizendo entre outras co,isas que formatura o seu a,vô MaJor Pedro que os teus colllhooidos que nã-o s&

quer�mos lo�r,á-lo. qraça�_ a_ Dgu.
a con��.rp:�'1m'·'ue Bogotá tem de tirar ooroláfi.os da conf,erência de Oha- Aug'usto Carneiro da Cunha. bem 11301' nem eoorever, frequrentS!Ii\l.

,eu fila0 pre�Is,q. 0:� '��Iíl1eiro.
_

Olhe !}ll;:�ep.ec, Rio de Janeiro e elaborar as' cartas das amér,icas. O pacto a A dra. Euridice Luz da Gama os cursos noturnos de a1fabetiza..·
aqUI. _-;, 'e' mostrou uma porção de

ser assinado na capital da Oolombia terá um capítuIo especial sôbre Lobo' d'Eça ,pertence á turma de' ção: Hospital d� Caridade ou Gru-'
. nol:>,s graudas. direitos 'e deveres internaci,onais do homem e a conferência apreciará 1947. po Esoolar Anchieta.

.

"D !Usp,ectos miJ,itares.
" h_' ,- epois continuon, dirig'indo-se _ _ _

: _ - _._ __ _ _ _ ..--l.�
ao industrial:

, ..

PI - D sr. aqui também tem di-

ou
nheiro, não tem!

poa
- Teml<lO - respondeu o indus

ap� tria! ,e puxou 6 contos e pouco quedar levava no ,bolso.ter
.com isso estava terminado o

'.ln primeiro ato da comédia.
f No segundo, o negro lembrou

que não havia necessidade de ir á
r, Aglência para v,erificar o bilhete

Ali perto havia um cambista e ele
com certeza teria a lis,ta. -Mandou.
.pois, ,que os dois esperassem e êle
iria buscar a lista.
:Instantes depois voltou. Foram

vêr. Ai estava o número dõ bilhete,
premiado com 200 mil cruzeiros,
Seguiu-se um long.o lera-lera. ltm

resumo, o negro findou com esta,
dirigindo�se ao industrial :

- O sr. ai, 'que é um homem sé
rio, fica com o bilhete. Ponha-o no
meio do seu din'heiro, vá na agên
cia, receba o prêmio -e volte que

jornalista
RIO, 22 (A. N.) - Um grupo de [ornalistas brasileiros homena

geou, ontem, com um almoço na A. B. L, o jornalista Roy Howard, da
nmprensa norte-amer.icana e profissional dos mais destacados do jor
nalísmo mundial. Tomaram parte na homenagem, entre jornalistas e

convidados, os srs. embaixador Wil1iam Douglas Pauley, senador �"e
rêu Ramos, Oswaldo Aranha, general Flores da Cunha, W. J. Converv
Egan, William Winster Copeland, Elmano Cardim, Paulo Bíttencourt,
Au5'tregesilo de Athayde, William White, R. Magalhães r-. Herbert
Moses, João Etcheverry e Arthur Meses.

A um

FlorhlftÓpolls t

João Fortunato
Seguirá amanhá, ,para a zona

central do Estado, em inspeção, o

Isr. João Fortunato, Inspetor Geral
em Santa Catarina, da "A Fortale
za" - Cia. Nacional de :Seguros.

ARNüLDO SUAREIZ CUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 novas, oom hora

ma.rcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva i7

Dará uma
en'revisfa

Rio, 23 (A. N.) - O sr. Oswaldo
Aranha concederá uma entrevista
coletiva á imprensa, hoje, no Cen
tro de informações das Nações
Unidas.

AO COME CIO
A Ação Súcial Catarinense; seriamente preocupada em l'e-

50]v,er o problema da mendicanci.a nas nossas ruas. Dl'e.v�ne ao
Comércio de Florianópo.)is de que, em suas s�rn.dj,"·ancias :lo res

Íl'eito de pedintes, verificou que um delies ��i deposito :1 dis
posição num banco local, ,e outro susteD.t.:;}. dois genros e as; res
.petivas famílias, as quais por isto, llada querem com o "traba
lho".

P'ara ev,itar que outros ,exploradores roubem a esmQIa
destinada aosl ve,rdadeiramente necessitados, a AÇÃO SOCIAL
CATARINENSE pede aos sr's. Oomerciantes que não deem mais
esmo),as em seus 'estabelecimentos.

Em lugar de e@molas devem tomar os s,eguintes dados: No
me do mendigo - end€reço com todo's os detalhes pam facil
mente s,er encontrada a residência do mesmo - número de pes
soas que vivem na dependenda do pedinte - idade a sexo.

�sses d.ados dev�m ser r,emetidos á Caixa Postal 139 - que
a Açao SOCIal Catarlllense se encarregará de sindicar relativa
menta á situação dos mendigos e providenciar para que os ver-
dadeiramente neoessitados tenham amparo efici,ente. .

Colabore com a Ação Social Catarinense, e não haverá mais
mendigos nas ruas de Florianópolis.

Tabelado o feijão prelo
RIO, 23 (A. N.) - O Vice-Pres,idente da CCP baixou portaria tabe

lando o preç,o do f,eijão pr'eto a duzentos e quarenta o saco de 60 kilos,
posto a. bOIldn ou emb:arcado I�outro qualquer veír,ulo para os centros
consumrdores. As comIssões estaduais e locais deverão tabelar imedia
tamente para os atacadistas e varejistas.

V. S. deseja 000perar na grande obra social de recuperação
d{)s mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catari
nense, em poder desta redação.

Mais um crime de machadinha
RIO, 22 (A. N.) - A Rua Alexandre, 504, Marcelina Peveira de

30 anos, .discu�iu com seu marido Mário Cardoso. Esperou que êle dor
miss,e, atacando-o com terriveis golpes de machadinha. Depois enro··
lando num pano a machadinha ensanguentada, Maroelina apre's'entou ..

se à policia, confessando o bárbaro crime.
'
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Drit Euripédes Luz
da 6ama Lobo d'Eça HOje no passado

24 DE MARÇO

Associa�ão das Damas Rotarias
Na residência da Senhora Lena- capital, a sra. Marünha Ribeiro, es-

dir Rosa Fredrig-o, reun'.u-se sába- posa do sr. dr. Carlos ,Hi-beÜ'o, l·otll-·
do, dia 20 do corrente, a As·sociação riano do Ceará, foi a mesma COnVI

das Damas Rotarias. dada especial, tendo encantado SUãiO'
A reunião decorreu num am- companheiras com a descrição de�

biente de muita intimidade. Com- suas viagens a inúmeras ci,dades 6"

pareceratn as s,e,gnintes sen1horas: países onde ,participou de confe-'

Rina Cuneo, Narci',a Tavares, Ma- rências rotárias .

ria Wildi Nelita Moritz, Luiza Na reunião, foram assentadas,>
Amaral, lÚayde NoceHi, Olga Car- em definitivo vál(i.;p.s medidas para.
doso Benevemuto, Nadir F,errari, I realização de, umtDfes-ta, com o 11m.::Estela Amaral Odila Motta. e Le- de angarIar fundos para roupas de;;

nadir Rosa Fr�drigo. inv,erno a serem distribuidas aoE'

Estando de passagem por nossa pobres.
.........�e �••�a.�g.��

Uma vitoria da Mocidade •

Conforme é do conhecimento dos
leitores, o Teatro do EsLudante do
Rio ,de Janeiro, dirigido por seu

fundador, o dinâmico Carlos Mag
no, mostrou a grandiosa tragédia
de Slheabpire - "Hamlet" obten
do um êxito sem precedentes.

Ji,;s,sa impressionante peça foi le
vada á 'cena 1[9 vezes, sempre com

casas superlotadas, constituindo o

maior acontecimento artístico da
Capital do país dos últimos tem
pos.
A propósito o sr. João Frainer,

c1ireto'r artí-stico do Teatro do .Es
tudante de FlorianÓ'polis, reoebeu
da sta. Gerusa Camões, Diretora
do Teatro Universi-Lário do Rio, um

expressivo' telegrama comunicando

que aHmlet subirá á rilialta pela;
50a vez no domingo de Páscoa, nu
ma vi.brante vitória da mocidade
estudiosa do Brasil.
Na mesma oportunidade será.l

prestada :significativa homenagem'
ao sr. Pascoal Carlos Magno, sem

favor o maior de/fensor do ressur-'

gimento do Leatro nacional e o'·
maior realizador nesse seLar da
cultura nacional.
- Solidarizando-se com essa bo-'
menagem, o 'reatro do Estudante'
de Florianópolis dirigiu um tele

grama de congratu lações ao Tea iro'

Universitário, süli,ci1.ando á res-'

pecliva Diretoria representá-lo' na,
manifestação de justo apreço ao sr�

Pas:coal Carlos Magno.

FRECHANDO
r.'

••••
Devo, hoje, agradecer a valiosa solidariedade que um co

lega d{) Did1'io, ontem, teve a coragem de me pr,estar, eonde
nando recente artigo ca.Junioso do Panfleto, contra o sr. Nerêu
Ramos. La noblésse oblige. Daí, em retribuição, recomenda].'
que ninguém le'ia o número 30, daquela revista carioca, há
pouco chegada nesta capital e ainda à venda na Agência Pro

gresso - pegada ·ao Restaurante Estr'ela. É que, nesse malsi
nado n. 30, ,a vítima ,de calúnias mais ou menos iguais às que,
atira-ram contra o sr. Vice-'Presidente, é o sr. Otávio Manga
beira, digno governador da Bahia ,e uma das mais pro,eminen
tes figuras da U. D. N .. Que aquele il\lstre político tenha de
feitos e, na chefi'a do ,e�ecutivo, haja <)ometido -erros, é na�u-'
ral, e está na inelutável conting'ência humana. Mas que o sr.·

Mangabeira seja tudo aquilo que, Panfleto afirma - isso não!,
Não 'e nunca!

O pasquinete carioca - tipo caça-niqueis vermelho - já,
avançou o sinal da liberdade, cujo gozo, compromete.

E com estas palavras, levo aos colegas do Diário a minha
so-lidariedade contra tôdas as incriveis injurias assacadas con

tra o sr. Mangabeira.
,:;.

Guílherme Tal
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