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Imprensa baiana comenta o silêncio que jf)lfi5rt":U !, slas têm
resultados do pleito municipal naquele Estado:"'Ef que êsses resultados positivem

a pujança �o P.S.D. na Bahia, onde elegeu quasi Jantes prefeitos
a União Democrática Nacional. --,-,----

A
os

quantos

IDisposto a «DOVO
33crificio»

Rio, 16 (U. P.) - Em sessão 'ex- 'Certa forma, a uma tal delegação, A' 6 (U� Buenos Ires, 1 . P.) - Des-
fraordínária reuniu-se sob a presi-j' , Â .rermlão compareceu o sr. Ed- pachos procedentes da fronteira
derreia do sr. Milton Prates, a Co- ear Maciel de Sá, !!erente da Car- .

� � paraguaia "dizem que viajantes pro-missão de Industria e Comereío, teira de Credito Agrícola e Indus cedentes de Assunção revelam que
que prosseguiu no exame do ante- tria1 do Banco do Brasil que como

um grupo de chefes militares pediuprojeto de reforma da' legislação membro da Comissão de Reforma
ao presidente Higino Mos-irrigo quebancaria. Foram discutidos os ca- Bancaria fôra convidado a acom-

, continue no cargo e que êle se 111a-
pitulos referentes ao capital e ao panhar os trabalhos. nifestou disposto a isto "desde quefundo de reserva, aos dividendos e Wells Somerset (Inglaterra), (U. êste é o desejo unânime de meus
ao encaixe nos bancos, aprovando P.) - O cienfista inglês J. B. S. camaradas de armas". Os corres
se com ligeiras modificações pelo
relator, deputado Daniel Franco. Raldane e quatro cientistas em pondentes de "La Prensa" e "La

exploração de cavernas submarí- Nacion", em Formosa dizem que o Mal·s podereso capitulo que trata das opera- nas encontraram no sistema de ca- fato ocorreu quando um grupo de
'

ções dos bancos, deu lugar a con-
vernas de "Wookey Hole", perto oficiais foi congratular-se com Mo- SANTIAGO, 16 (U. P,) - Expiraram os poderes extraordinários

troversías. Sustentou o relator que desta cidade, um cranio que se a- r-inigo pela passagem de seu aniver- concedidos ao governo no dia 21 de agósto de 1947.
as operações bancarias podem ser Octt t

.

o let apresenl a to
reguladas segundo três sistemas:

credita tenha mais de 1.700 anos. sário, recentemente. Morinigo decla- ongresso, en Te an o, aprovou um novo pr J . o ,
I

pelo Executivo, prorrogando os mesmos poderes até o dia 15 de junho
especificando das operações que os

O cranio e varios ossos de braços rou que estava. disposto a fazer o próximo e incorporando novas faculdades especiais, particularmente:
bancos podem fazer; especificando

encontrados junto .ao mesmo pare- sacrificio?e continu_ar n� cargo po� 1) O direito de restringir a liberdade de imprensa, estabeleceu-
_

b
- cem datar do período romano dai outro período presidencial ou ate do a censura e proibindo a circulação dos órgãos que atentem contra a

ads opefraçoes que os

'f�ncosd nata PtO- historia britânica. Foi tarilbem en- que a situação se normalise". Acres- ordem pública). 2) O direito ele destituir os funcionários fiscais e se-

em azer, e especa ican o a11l o

I
. I ' ,

.

mifiscais sem as formalidades exigidas pelas .atuais lei.
-

itidas xx
contrado um vaso de ferro de Ida- ceuta-se, porem, que os partidários

as operaçoes permI ! as como as . ..
.

. "

.

ihid
. de duvidosa. Os CIentistas começa-Ide Natalício Gonzalez, candidato do

N d d II I-ProOl
1 �S'. .

t u t ,ram a explorar o sistema de caver-: Partido Colorado, grupo governa- ova.s esor ens na a 18pnmelro SIS ema - sa l€n ou . .. '" _ _ ,

D
.

I F
,. nas ontem, a noite. com o' auxilio mental. nao estao de acordo com

o sr. ame 'ranco _ e perIgoso ,

.

.

1·
- ,

issi I t d
de equípamento de mergulho. j a decisão do presidente".

po s nao e pOSSIVe prever u o

quanto um banco pode fazer. cor
rendo-se o risco de apr-isionar

.

a

realidade em formulas demasiado
rigidas. O terceiro sistema adotado

pelo ante-projeto governamental,
além de contar com os inconveni
entes do primeiro, expões ao risco
de criar uma terceira categoria 4e
operações que não seriam nem per
mitidas nem vedadas.
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a reforma da lei bancaria

-

Pa�rà substilu;r iu�z ,c. Presfe
RIO, 16 (A. N.) - Correu nos corredores ela política que se preten

de lançar o nome do sr. Osvaldo Aranha como candidato á. vaga de se
nador pelo Distrito Federal, vaga com a exclusão de Luiz Carlos Pres
tes.

Pacificação em S- Paulo-

Parecia-lhe, portanto, que o 10-
gico seria discriminar apenas as

operações proibidas,' autorizando o

Banco Central a definir, em regu
Jamento, as atividades bancarias
privados.

O deputado Amando Fontes, en

tretànto, observou que lhe repug
nava tudo quanto importasse em

delegação de poderes, e que autori
zar o Banco Central a definir as

atividades bancarias, equivalia de

mantido sôbre

Acordo ;nterp'ar�;dario
RIO, 16 (Á. N.) - No gabinete do Iider da Minoria, no Palácio Ti

radentes, a Comissão Politica de Acôrdo-interpar-tidário realizou ontem

ás 16,30 a sua primeira reunião, que teve carater preparatório para a ins

talação solene daquele mesmo orgão, na próxima semana. Comparece
ram os representantes da U. D. N., sr. Soares Filho, do P." S. D., sr. Be
nedito Valadares, do P. H., sr. Durval Cruz e do P. S. T., sr. F;,urico de:

Souza Leão.
Ficou estabelecido que a presidência da Comissão será rotativa, se

gundo o critério da idade, renovando-se ao fim de cada mês. Não foi

Jácil, de imediato, escolhe!' o primeiro presidente. A Comissão é cons

tiruida de três deputados e um senador, sendo o �enador Durval Cruz,
que tem menos de cinquenta anos, o mais jovem dos quatro. A idade dos

deputados Soares Filho, Benedito Valadares e Euri.co de Souza Leão

oscila, de um modo geral, pelos cinquenta e quatro anos. Cordialmente,
isto é sem maiores a veriguações, ficou decidido o'que o sr. Souza Leão

presidirá a Comissão Politica durante o seu primeiro mês de funciona

mento.

CuligaçãJl ,Parlamentar Democrática
8, PAULO, 16 (A. N,) - Realizou-se importante reunião pol ítioa

presidida: pelo sr. Novelli Junior, Vice-governador do Estad�, e da 'qual
participaram 22. deputados. Foi novamentediscutído o mamfesto ,a ser

dirigido ao povo paulista sobre a ColIgaçao Parlamentar de apoio ao

Govêrno Adernar de Barros. Na mesma reunião foram tambem exami

nadas diversos casos políticos, sendo por fim, assentado que a Coligação
Parlamentar Democrática teria por principal escopo tornar mais pro
dutivos os trabalhos' da Assembléia Legislativa e permitir ao governo
atender ,eficientemente aos problemas de imediato interesse do povo.

extraordinar.ios

ROMA, 16 U. P.) - Irromperam novas desordens na Itália, duran
te as manifestações, lideradas pelos comunistas, de solidariedade aos.

soldados presos em Verona, por pedirem sua desmobilização, Ao mes

mo tempo, veteranos mutilados, quando realizavam um desfile em Ro
ma, entraram em choque com a policia.

. .

As mulhe'l�s protes'tam
RIO, 16 (A. N,) - Foi entregue á Mesa da Câmara dos Deputados

um protesto em nome do Comité elas Mulheres Pro- Democracia COULI'a
o substitutivo do deputado Aliomar Baleeiro no sentido de ser concedi
da a majoração de 100% nos alugueis das casas. O protesto declara que
tal majoração levará a ruina aos lares brasileiros, já tão agravados com
o alto custo da vida.S.'PAU�O. 16 (A. N.) - Segundo se ouve nos meios políticos. i)

�Io�lr;g��a��scâ�c�:{o;? ��lto�0���1sel�eSs:e�����,�'él�r:n Sb:�U��t�l;gi�l�:�'�� 25 ml·1 operarl-os em greve·entre as duas correnLes. "-'

Homenagem ao sr.' NoveUi Junior
RIO, 16 (A. N) - Será prestada nesta çapital, inponente hornenn ..

gem ao sr, Novelli Junior, vice-governador do S, Paulo, 8en(10 convida ..

dos de honra 'Ü sr, Presidente da República, 'p Ministros dE; Es\adns,alem do sr. Ad�mar ,de Barros, governador paulista, A saudação será
feita pelo sr. Paim FIlho, prNiIoente do P. S. D. do Rio Grande do Sell.•

Encontro de poliílicos Medida democrática
Salvador, 16 (A. N.) - Heuniu-

I. S. ,PAULO, 16 (A. N,) - Seguiu hoje para o Rio, o sr, Novelli .lu- se a Associação dos EstJbelecimer:
mor, vICe-gov,ernador de S. Paulo, que na 'capital ela República terá um tos Bancários, a fim de estudar o
encontro com o CeI. Macedo Soares, ex-interventor em S, Paulo. Os dois horário do funcionamento dos
d�stacados po�íticos terão, a seguir, importante conferencia com o lVIi- bancos nesta capital.mstro da JustIça, dr. Adroaldo Mpsquita da Costa.

Empresta-se grande importancia a esse encontro do qllal s,e 'üspe- Dqpois de longas e acaloradas dis-
ram gra.ndes r"esultâ9�s para pacificação éla política paulista e para a cussões, ficou resolvido que as as-

t"nqü'd'"p�e;;ch'i�;DtO das v;uas··· [::d'�'::����!�h'� ::;��iO'lgJ:::
bancos fl�ncionarão em dois tllr-

n�s, enquanto outros num turno
só.

Atéo sebo)
RIO. 16 (AN) - Fal�ndo li imprensa disse· o minist'ro Ribeiro da Costa

que ,o caso r�o preenchImento das Yagas comunistas só poderá ser re
solvIdo depoIs elo pronunciamento do Supremo Tribunal Feeleral relal.j ..

va�.ente, ao recurso elo Partido Comunista contra o ato que lhe cassou
() I eg!SII o, �crescel!tou s. eXCla, que o Supremo poeleria considerar' in
consLItuclOnal a leI e nesse caso não haveria vagas a preencher.

DUSSELDORF, 16 (U, P,) - Vinte e cinco mil operários ela e ida
de de Oberhausen, no Ruhr, declararam-se em greve de protesto con
tra o racionamento de alimentos, apesar do apelo da Federação Alemã'
de Sindicatos, para que permanecessem ne trabàlho.

A greve foi declarada quando lideres da Federação se reun larn
aqui para considerar as possibilidades de uma greve g'eral no

.

Rullr',
proposta por comunistas.

Eliminados dos altos postos
PARIS, 16 (U. P.) - O governo Francês conseguiu elíminar lOrjO"!

os comunistas dos posto importantes na administracão e -na políLica.
Foi isso ma is uma respost.a elo espírito demoerático do povo fl'anCe3 tis
impertinentes manobras bolchevistas de dominar a Emopa.

.

Serão presos os especuladores
Lima, 16 (U. P.) - q presidente da Repub-lic� assinou UU} decreto

l)elo qual se suspendem, a pártie de hoje, as garantias indiViduais em

todo o Perú. A l1'ledida foi tomada no propósito de euergica campanha.
contra os especuladores de artigos de primeira necessidade.

Pelo decreto, as autoridades policiais ficam autorizadíls a proceder
ú prisão, sem processo, de todos os' especuladores, á ocupação de edifi
cios ou depósitos em que realizem suas manobras. Os especuladores. de
l't:1cionalidades estrangeiras serão de imediato expulsos do país.
----------------------------------,-------------------------- �.Descoberto um plano comunista

BERLIM, 16 (U, P.) - Fontes briLanicas relacional'am a� ameaças
de gl'Pve no Ruhr eom a descobe1'la. üe Ul1) plano secrpto comuni�t::t.
<i�nomll1a(!�. "Protocolo 'i)'I", que os ingleses dizem ter obtido dr fontes
nao espeel (�cadas, De acordo com essas fontes. O' plano :roi elaborad.)
pelo Commform, em ,Belgrado, como resposta da Rússia ao Plano l\Iai's
ball,. � fIm de paralIsar as ativielades vitais na Alemanha ocidpnta!,
OfICIaIS norte-ame�!c:;tnos em Frankfort anunciaram que a ameaça rli'

g1:ev� geral {eTl'OVlal'l�, também: está ligada c�m a possive,l paralisar;ãoplevlsta no prot9colo, mas du:sC'l'am que nao tem conflrmacão eon-
.ereta sobre o mOvImento.

.

São Paulo, 16 (A. N.) - Infor
ma-se que em três fábricas desta

capital, a sC'cretaria do Trabalho
notou a omissão de fornecimentos
de sebo, positivando assim, a

N li • _I �
denúncia feita pelas indústrias Ovaie e ae ca5sar.aoReunidas Francisco Matarazzo con-I ' ,.
tra o "mercado np.gro" dêsse pro- SALVADOR, 16 (A. N.) - Tem-se como certo, nos meios politicas"
duto. O sebo tabelado a Cr$ 6,50 é lJue o govêrno estadual pedirá nova lei complementar a de n. 211, que

vendido a Cr$ 7,50. cassou os mandatos, dos representantes coihunistas. A nova lei teria o

Os negociantes desonestos de- tlbjetivo de afastar do Congresso Nacional e das Camaras Municipais
'verão ser denunciados à Delegacia os elementos reconhecidamente comunistas, muitos dos quais, burlando.
de Ordem Politic:.> oe Social. l:; Lei eleitoral, se elegeram por legendas rie outros partidos ..
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Tribunal de·Justiça·Eleitoral
Horario das empre
sas rodoviarias

RESOLUÇãO N. 2.207

Vistos, etc. .' I
_Recorre a União DemocrátICa NacJOna

da decisão da Junta Eleitoral da 17a Zo

na (Jaraguá do Sul) que, apurou os vo

tos da urna da na secção, localizada no

distrito de corupá. Antes da abertura da

urna, o recqrrente por um de seus dele

gados, limitou-se a protestar pela anula
ção da votação de todo o distr-ito, ao ter

mír;o da apuração geral da Zona, sob o

Laguna -

fu�damento de que os eleit,?res sofrera.m
coação por parte das autondades locais.

Ita' ! 15'" (Ata de apuração, fls. 10).
.

.

ra - lUO·
No prazo de 48 horas, a .que se refECre

- Brusque -

o art. 34. da resolução �. 2.207, a Umão

_ Nova Trento Democrática Nacional veiu com o presen

te recurso mas com outro fundament_o,
C t '. J' '1 isto é al�gando a nulidade. da votaçao
a armense - omvi e

por ter sido feita perante mesa receptora
.. I constituida irregularn�ente, de ve.z que

Auto-Viação Gatarlnense - Curltlba. o cidadão Tadeu St3;zack, seu presldente.
- 5 ho,:1's: \. I era autoridade poltcial, demtssível ad-nu-
Rodovtérla Sul-Brasíl - Pôrto Alegre: tum. (fls. 2 e 3).

.

- 3 l_loras. . . .' O Partido Social DemocrátIco apresen-.
Rapído Sul-Brasüeíro - Joinvlle -

ta contra-razões, buscando de:t;:'�nstrarás 5 e 14 horas.
que o referido Tadeu I3tazack nao era

. TElRÇA;-FE-LRA.. funcionário demissível ad-nutum, nem

Auto-VIação Catarmense - Pôrto Ale- exercia o cargo 'policial que se lhe esta-
gre -- 6. h�,ra.s. . va sendo atr-íbuldo. (fls. 7).

_
_

Auto-vtação Catarmense - Curitiba O recurso e as contra-razoes estao
- 5 hor.as acompanhados dos documentos de fls. 4

Auto-Viação Catarinense :roinvile
e 8. ..... .

.

- 6 horas. Em seguida, o dr. JUlZ EIECltoral presi-
Auto-Viação Catarinense Tubarão dente da Junta mandou subir o recurso,

_ 6 horas. juntamente com os_ documentos r_elatlvos
Expresso São Cristóvão '- L3.g'UJla - à votação 'e apuraç,ao da 27a secçao. (fls.

7 horas. 9)...
Erriprêsa Glória =: Lagima - 7% Nesta instância _ foi aberta vista aos

e 6% horas. interessados que reafirmaram suas ale-·

Expresso Brusquense - Brusque gações anteriores.
.. ,

16 horas. E o dr. Procurador ReglOnal profel'l1;1
Auto-Viação. ltajai - Itajal - 15 ho- seu parecer, opinando pela i1�tempe�tl-

raso vídade do recurso, qu,e so podia ser ln"

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às terposto verbalmente, no ato da apura-

5 e 14 horas. ção, conforme o estatuido no art. 35, _d�
QUARTA-FERA resolução n. 2.207, sendo que, no mer i-

Auto-Viação Cataeínense Gurttiba to" o recúrso não merecia provimen�o,
_ 5 horas. na falta de prova que Tadeu Stazack fôs-

Auto-Viação Catarinense - Joinvile se na realidade, autoridade policial. .

_ 6 horas. Quanto à preliminar, já ficou assen-

Auto-Viação Cataeínense Laguna te em julgados anteriores dêste Tribunal,
_ 6,30 horas. que os recursos das decisões do presiden-

Rápido 'Su1 Brasileiro _ JOÍ:!1vHe - às te da Junta Eleitoral serão interpostos
no "prazo de 48 horas, podendo todavia,5 'e 14 horas. ser interpostos verbalmente, logo apos

Expresso São Cristovão - Laguna
a decisão r-ecor'rida.

7 horas.
B Não há no art. 35, da resolução n. 2.207,

ExpressO' Brusquense - rusque
uma determinação de tempo obrigatória,

16 .horas.
e sim faL:111tativa. O e1'Ylprêgo do verbo

Auto-Viação Haja! - Itajai - 15 ho·
"poder" já indica. m:;;a faculdade ou

raso permissão.'E�presso Brusquense Nova Trento
Releva notar ainda que os arts. 34 e

-Rod16,30'áhjOraSS- 1 Bro,s'l'l Po"rto Alegre 35, da resolução n. 2.207, se referem a
OVl r a . u' �

recursos de questões sUSCItadas no correr
- 3 horas. da apuração. São como que uma com-

QUINTA-FEIRA .

§
-

Auto--Viação Catarinense POrto plementação dos arts. 88 e 96, 2°, ao

decreto-lei n. 7.586, de 1945.

Al��t�_Viaç�ohOr�ta<rlnense Curitiba
teNt�ád���:i�e�a�odo� �:fs�o1w�0��reJ�

-A5Itho�l�a's.:«o 'Catarinense Jolnvile citado decreto-lei n. 7.586.
I '- �" A alegação do recurso consi�te em que

- 6 horas.
o presidente da 27a secção era autoridade

1 Quinta-feira (feriado) _ Far- .

Auto-Viação Catarinense Tuba-rão policial e consequentemente, funcionál':.o
- 6 horas. . demissível ael-nutum.

mácia Esperança - Rua Conselhei- Auto-Via"ção Catarinense � La-guna A Lei Eleitoral estabelece ser nula a
- 6,30 ho,ras. votação "feita perante mesa receptora

ro Mafra. Expresso São Cristovão - Laguna - constituida por modo diferente do pres

3 S'b d F
,.

D 'F' 7 hora,s. " crfto nesta lei" (art. 104, n. 1). F no art.
a. a o - armaCla a e -

Emprêsa GIÓTia _ Laguna - 6 1/2 63, § 10, letra e prescreve que não podem
Rua Felipe Scnmidt. e 7 1/2' horas. ser nomeados presidentes e mesários

Expresso Brusquense - Brusque "funcionários demissíveis ad-nutum.
4 Domingo - Farmácia Da Fé 16 horas. A secção em aprêço foi presidiela pelo

Rua F'elipe Schmidt. Auto-Viação Itaja,i' - Ita,jai - 15 ho- cidadão Tadeu Stazack, que, na opinião
raso

.

do recorrente, era autoridade policial no
10 Sábado - Farmácia Moderna Rápido Sul Brasileiro - J()invile - às distrito de Corupá.

R J
-

p' t 5 e 14 horas. Em qbono de sua aj;i<·má.tiva, trouxe .0
- ua oao In o. Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás, recorreJ'tte, o documetlto de fls. 4, ond!;,
11 Domingo' Farmácia Moderna _ 6 horas. Diva l\o1étria Pasqualini, "oficial distrital",

p. (SEXTÀ"F� atesta que cêrca de vinte e cinco (25)
- Rua João lutO.

IRodoviária Sul BralsiV _ Pôrto Alegre pessoas, entre as quais se inclui o nome

17 Sábado _ Far�ácia Santo An- de Tadeu Stazack, exercem os cargos de
- 3 hor�sçã' Catarinense CUritiba escrivão �i�trital. escrevente, sU_b-?elega-

tônio - R�a João Pinto. Auto-VIa o do de pollcla e seus s1,lplentes, JUlzes ele
.

,

A
� 5 horas.

.

vil paz e inspetores de quarteirão.18 Domingo - Farmacia Santo D- Auto-Viação Catarinense Jom e
_ 1!:sse atestado, entretanto; nada: prova

tônio _ RUJa João Pinto.
- 6 horas. em definitivo, quando muito autorizaria
Auto-Viação Catarinense Laguna uma conclusão - e a prova deveria õer

24 Sábado - Farmácia Catariuen- - 6,30 horas. plena e convincente.
Expresso São Cristovlio - Laguna - Com efeito, nesse documento, figuram

7 horas. cargos de provimento vitalício, outros de
Auto�iação Itaja! - naja! - 15 ho- caráter efetivo ou temporário, e flnal-

raso mente aqueles cujos titulares são demis-
EX'Presso Brusquense Brusque síveis ad-nutum.

16 horas. Mas não se precisa com certeza qual
Rápido Sul Bralsileiro JolnrvHe dêsses cargos era ocupado por Tadeu

às 5 ·e 14 horas. Stazack. O próprio atestado de que se
SABADO valeu o recorrente, está firmado por pe�-

Auto-Viação
•

Catarinense - Curitiba soa que se intitula de "Oficial distrital",
- 5 horas. quando a Organização Judiciária e o

Rápido Sul Brasi1eko - Joinvile - Quadro do Funcionalismo Público do
às· 5 e J9 horas. Estado não prevêm a existência de seme-
- 6 horas. Ihante çargo.
_ 7 horas. Nos distritos, de acórdó com a Lei de
Auto-Viaçlio Catar1nense _ Tubarão Organização Judiciária, existe o cargo

_ 6 horas. de escrivão .de paz, com as atribuições
Expresso São Cristovão - Laguna definidas pelo art. 137, do decreto-lei es-

7 horas. tadnal .n. 431, de 19 de março ele 1940.

Expresso Brusquense - Brusque Enquanto isso, há nos autos outro do-
14 horas. cumento (fls. 8), em que o escrivão do
Auto-Viaçlio Itajaf - Itaja! - 13 ho. Juízo de Direito da comarca de Jaraguá

raso do Sul certifica que no livro ele compro-
Expresso BruSQuense - Nova Trento missas não consta que Tadeu Stazack se-

_ 9,30 horlllS. ja autoridade poliCial no distrito de Co-
E-xpresso Glória - Laguna - 6 1/2 rupá.

.

e 7 1/2 hO'I"as. E que as autoridades policiais da co-
marca prestam compromisso perante o'
respectivo Juiz de Direito, não pode res
tar dúvida, pois' no citado documento
foi certificado o compromisso de duas
outras autoridades policiais com exercí-
cio _naquele distrito. II
Demais disso, se Tadeu 'Stazack esti

v·esse exercendo o cargo de autoridade
policial na comarca de Jaraguá do Sul
coIJ;tpromissado ou não êsse fato não p�
derla ter passado despercebido ao dr.'
Juiz Eleitoral, ao constituir as mesas re
ceptoras de votos, sabido como é que nas

c.0';11arcas �o interior, as autoridades po
Ilcwis estao ,em contacto quasi perma
nente com o Juiz de Dir'eito a quem re
metem os inquéritos poliCiais e perante

���m respondem pelos atos que prati
As mesas receptoras de votos foram

constituidas trinta (30) dias antes -lo
pleito. Nenhuma impugnação foi levanLa
da dentro dêsse prazo. contra a, nOlllea
ção de Tadeu Stazack para presidir a
mesa da 27a secção, apesar da obrigação
cios. partidos políticos estarem 'vigilantes
acompanhando e fiscalizando todo o pro:
cesso eleitoral, desde o alistamento ele
eleItores, até expirar o prazo de recurso
contra a eliplomaçãó.
Não será agora, depois de concluidos

os trabalhos da apuração: que se vá anu
lar a votação da 27a secção, tão sómente,
porque O recorrente apresenta um, do
cumento do qual não se poderá ter a
plena �erteza de que na data do pleno
o preSIdente daquela se.cção revestisse
o lmpedlmento legal.
A prova da discutível demissibiliclaue

ael-nutum do senhor Tadeu Stazack, teria
.
que. ser plena, para poder êste Tribunal
entrar na apreciação das consequênciasde sua intervenção no pleit0.

,
'

l 9...çIo��!�Pl�I PiDlO .. ,
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Diretor: RUBENS A. RAMOS
PreJnletirlo • Dlr.-G.r....

SIDNEI NOCETI
Diret&.r ele Recl.CI.:

II. DAMASCENO DA SILVA

1
Cltefe ele Papn.çlo:

I'&ANCISCO LAMAJ.Qu..
Cltef. ele bapreedo:

IOAQI"JM CABRAl, DA SlLVj
R·vresentante:
A. S. LARA

1Il.. Senador Dantas, 48 - r
.

.ndar
Tol· 11-1124 - Rio •• lanelre

RAUL CASAMAYOR
1Ill.,. l'eUPe lIe OUvelra, 11 -

8� and.r.
TeL 1-'871 - Slo P..t.

ASSINATURAS
N. C.pltal
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.....ir" �r,
1'rlIIntr. Cr'
U., .. , Cr"
....r. ayulso •. Cr'

,

No Interior
........... cre

.....tr•....... Crt
('1't

.....ero avalao .. �rt

.....
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ZI.'H
••••
'.110 ..
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Trimestre

medl_nt.

o. orllfln-ts. meamo .1 ..

••bUcados, não serle
elevolyidoa.

• ,Ureçio não se rMps.
..biliza pelQtIJ conceito.
.IDUid.o!! nos artiWM

...n.....

farmácias de plantão

se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia Catari

lIlense - Rua TTajano.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita· á
rua João pinto.

Tem dinheir'o ?
\

Muito ou Pouco. Não lmporta!
o leitor deseja obter uma

rev..�à, mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confi'e então os seus negóu

cios ao Crediário KNOT, á rm

João Pinto n. 5, que, em com
binação com (\ Escritório Imo
biliário A. L.. ALVES o em

pregará, proporcionando - l'h�
com isto uma renda anual, se

gur� de Cr$ 12.0,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informacões e de

talhes nos escritórios do Cre
diário K.NOT, ou nesta recia-'
- \

çao.

elA
DE TRANSPORTes AÉP.EOS LTOA

Funcionário p'úblico
Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu' venci
m,ento, salário ou remunera

ção poderás deixar para tua
f8lmilia, um peculio até Cr$
30.000,0'0.
Inscreve-te na Associação

;Benefi_cenW.
� �I·;l11lllfl8

18••01
....�<O

1.,CMt
1./1>1

SEGÚNDA-FEIRA
-Expresso São oistovão -

7 horas.
Hl horas.
Auto-Viação Haja! -

'Expresso Brusquense
raso

E-xpresso Brusquense
- 16,30 horas.
Auto-Viação

- 6 horas.

Viação
8EGUNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 hnras.
Reall S. A. - 11,30 horas - Sul.
Pana,ir - 9.50 horas - Norte.

TEiRJÇA-FF..lRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
'Panair - 1'3,07 hora,s - Sul.
Cru7ieiro do Sul - 12.00 horas

Norte. '

QUARTA-FEtIRA
Cruzeiro do Sul 11,00 horas

Norte.
Real S. A. - ás 16 horas � Norte.

Varig - 12,30 horas - Sul.
Real S. A. - 11.30 horas - Sul.

QUJ'NTiA-F'EIRA
Panair - 12,17 hora.s - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15,300 ha<ras - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - N<Jrte,

SEoXTIA-FET!RA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Rea-l S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,.07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 10;00 h�. _ Norte.
V'a,rig - 12,30 horas -'- Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

JOMJ:NGO
Panair - 13,07 hops - Sul,
P<tnair, - 9,50 horas ,- Norte;
Qruzeiro ·do Sul - 11,00 hs. - SuL

Isto pósto:
Resolve.o Tribunal Regional :<:l",itóral,

por maioria de votos, conhecer do rl�('ur�

so mas para lhe negar provimento, :on
fi;mando destarte, a clecisão recorr ída.

publique-se e comunique-se.
.

... Florianópolis, 26 de dezembro de 1947.

Guilherme Abry. presidente. Alves Pe

drosa relator. Clarno G. Ga1letti, rela

tor v�ncido. Dava provimento ao recurso,

para anular a votação.
Com efeito tanto a Lei como as Ins

truções do Egrégio T.S'.El., ful:;ninam com

a pena de nulidade, a votaçao procedi
da perante mesa const�t�ida de mo?o
contrário às suas prescrrçoes, A votaçao
não é assim, apenas anulável; o precei
to é muito mais rigoroso, impondo a r:1;1-
!idade de pleno direito, por estar em JO

go a ordem jur-ídlca.
Ora a recorrente juntou aos autos pro

,va do�umer)tal fornecida por d. -Diva Ma

ria Pasqualini ele Oliveira que, como

Auxiliar da Justiça, atesta como verdade

ser Tadeu Stazack autoridade policial.
Até prova em contrário .êsse dcicu';11ento
merece fé porque a sua stgnatárLa e uma

funcionári�, cuja nomeação, pelo Govêr

no, depende de prévia comprovação de

sua idoneidade moral. (decreto-leí n.

431 de 19-3-940, ar t, 87, III).
P�r essa razões, aceitei como suficien

te a certidão de fls. 3, em vez de. propor,
como preliminar, qualquer diIigência es

clarecedora, ou de julgar nao prêvado
o fato alegado.
Não há dúvida porém que o documento

de que se valeu a recorrente não e�tá
bem redigido. Nêle figuram cargos cujos
titulares não são demissíveis ad-nutum;
é verdade também que a signatária do
mesmo se intitula "Oficial distrital".
Entretanto pela ordem de colocação

dos cargos e: em seguida, dos nomes <los
seus titulares, o que se conclui é que Ta

deu Stazack é 10 suplente do sub-delega
do de polícia de Corupá, e como tal, de
missível ad-nuturn, ex-vi do disposto no

art. 22, do decreto n, 1.305, de 15-12-919.
�ão me pareceu também que as expres

sões "atesto", em vez de "certifico" e a

de "Oficial distrital", aliás de uso cor

rente, por causa das funções de oficial
do Registo Civil no distrito, pudessem
clesmerecer a fé do documento. "Escrivão
distrital" é também. expressão de uso

corrente. e no entanto a Organização
Judiciária do Estado não prevê a eXIs

tência dêsse' cargo. Não seria isso que
poderia invalidar a afi'rmação contida
no contexto do documento.
Cumpre notar ainda, que, em face do

que afirma d. Diva Maria Pasqualini de
Oliveira, no citado atestado,. "tenelendo

.
à ordem de colocação dos cHrgos ecos
nomes, se conclui que a ref�1'14a �;('nhora
é escrevente juramentada do escrivão de
Paz, e, ao que parece, acha-se em pleno
exercício do cargo de escrivão, do qual
é substituta legal, e. isso, por se intitu
lar, embora impropriamente, "Oficial
distrital". (Decreto-lei 614, de 2-3-42, art.
33).
Contra a citada prova, a que dei aco

lhida, naela mais existe nos autos, sinão
o documento de fls. 5, 'em que o escrivão
do Cível da comarca de Jaraguá do Sul,
certifica que em face do livro de com

promissos eX,istente em seu cartório, as
autoridades policiais de Corupá são: Bru
no Scheibel (sub-delegado), Augusto Baatz
(lo suplente) e Afonso Langhamar (2°
suplente) 1'-, que, do referido livro não
consta o compromisso de· Tadeu Stazack
como autoridade;pol\cial naquele di�tl·ito.
ora,,\ á m,eu ver, iS\jO não invalidava o

documento fornecidol por d. Diva Pas
qualini de Oliveira.
A lei determina que essas autoridades

prestem compromisso perante o chefe de
polícia, isto é, conforme a designação
atual, o Secretário da Segurança Públi
ca, ou Juiz de Direito. (Decreto 1.305, de
15-12-919, art. 31). A falta, portanto, cio
-compromisso perante o Juiz, nada sig
nifica.
Apesar de tudo, a decisão vencedora

entencleu que o documento exibido pela
recorrente nada prova em definitivo,
quando muito autoriza uma conclusão
- ·e a prova de1'eria ser plena e convin
cente. Mas, embora assim fósse, desde
que posta em dúvida a. legalidade da
constituição da mesa, e atendendo ainda,
à incompatividade da contra-prova ofere
cida, entendia que para a salvagual'da
dos I altos interêsses de ordem públlca.
seria mais acertado, um critério menos
rigoroso que o do acórdão, na aprecia
ção da valic:hde da prova aduzida pela
recorrente, dando assim próvimento ao

recurso, para não aceitar unia violação
da lei, que é tão rigorosa Tia hipõtese.,
violação essa que me pareceu provada.
E assim decidia, com maiores razões,
para rpim, porque a anulação não acarre

taria, em suma, prejuízo algum para os
partidos interessados; a eleição teria que
ser, na forma da lei reJ;lovada, perante
mesa devidamente constituida, sem som
bra d� dúvida quanto à sua· legalidade,
para a perfeita segurança do pleito.
(Ass.) Ferreira Bastos. Luna Freire,
véncido, de acórdo com as razões cons
tantes do voto elo exmo. sr, dr.' Clarno
G. Galletti. Mário de Carvalho Rocha.
Henriqlle Stodieck.
Estive pr,esente: Milton da Costa.
(Reproduzida por ter saído com. in

correção).

I
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$NRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na en trega
de seus iotnees,

· � ,

..

DENTISTA
Dr. Mario Da Campora

Cirurgião dentista
Atende exclusixamente ccrn,

hora� marcada
Rua: Trajano ne 25 - Sob...

Florian6pol is
Diariamente das 9 às 12 e·

das 14 às )7 horas
· .

FRAQUEZAS EM GERAL
VIM HO CREOSOTADO

«SILVEIRA»
.. 0<>-

Rádio-Técnico
A Eletro-Técniea está neces

si tendo I com urgene i a, de UIn>

técnico para consertar rádios •

Pega bom ordenado, -maa exige:
ccmpetencia,
,Tratar na mesma, à rua Tra

jano, 25.
................ q: ..

Vende�se
Uma escrivaninha e um;

qrupo de sala de visitas.
"

Tratar" rua Bocaiuva 16Z;;
..........................................

.'

CIA

OE TI?ANSPOPTES AÉREOS LTDA

................. iii:'

SENHORITA!
A ultima creação em refri-

o Guaraná KNOT":-.

G\RANDES:
está

a moda.

gerante é
EM GARRAFAS

Preferindo-o
acompanhando

· .

,

Cozinheira
Pr.eio 0-•• de uma cozinh.ir. nCl'J

rua Vi.conde de Ouro Prero N: 2(},'
..................................... !' .... )

OCULOS
Quem· achou'

Esquecido num banco do' jardiJ:n,
dentro de uma caixa preta. Pede-'
.e entregar ne.ta redação
· ..

Vende-se
ótimos lotes de terrenos ,situa-·

dos à rua Delminda Silveira n. 26i!�

próximo à Penitenciária do Estad(),
di.stante do centro .3Jpenas 10 mi-
nutos de ônilbus,' e servido pelas li
nhas da Trindade, Gemitério 6'

Agronômica. Lotes de 12 x 30 pas
sa a rêde' de agua e luz. ·Propri-e-·
tário: Edmundo Meira.

............................... ') .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de' Nogue ira
Medicação auxilicar no trotamento>'

da .iflJill

--..

para quem possue de Cr$ 10.000,00 àté Cr$ 100.000,00 rendar

certa de 10'/. 8Q ano com· recebimento de iuros mensais.
Informações nesta redação.

Sindicato
fria de

Nacional d'a -Indús�'
f6sforo

Imposto Sindical de 194�
Ficam avisados os industriais fabricantes· de. fósforos de segurall

ca estabeleiCidos em todo o território nacional, que o Imposto Sindical"
do exercício de 1948 deve ,ger :recolhido à Agência mais próxima dO'

Banco do Brasil SIA., durante o mês de Janeiro de 19/18, de acôrdo com

os artigos 580, 586 ,e 587 da Cons'Ülidação das Leis do Trabalho (De0.
9-8-1943). ,.

Êste Sindicato expediu pelo Correio, em T,eglstrado, as gUlas pr�-'
prias para êsse recolhimento, e pede áqueles, que, .P?r. qualqu�r motI
vo não receberem ditas guias em prazo rasoaveI dIrigIrem-se a Secre-
ta;ía do Sindicato (que tem sua séde social à Av. Calogeras, 15-9°, lltl
D. Federal) solicitando .os impressos próprios.

.

Rio de Janei:eo, 29 de 'Dezembro de 1947.
João Dale Dir\3tor-Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'CLUBE 12 DE AGOSTO�...;Programa para o mês de Janeiro
:OIA 18.«DOMINGUEIRA. INtelA ÀS 21 HORAS. DIA 24. SÁ B AD O.SOIRÉE CARNAVAL�SCA. INíCIO AS 22' HORASe
iA DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôS TO" REALIZARÁ NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À FAN1;ASIA.,
nCOM INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9 VESPERAL INFANTIL. DAS 16 ÀS' 20 HORAS.

r , l

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES, NA SECRETARIA DO CLUBE, A CONTAR DO DIA 2•

.. êI"_._._ -�_-••_-_._._-_• ..-_,._••-_._._ _. -_-_-.-_._- _
- __.-_._..- _-_;._-_._._-_-••_ �••__..'!' -.-••_ � ��w �_._- -.",. ._._-_ ._.._- _._,-_-_._._-_._._.._-_-_..-_-.__._._-_ _-_._._._ _-_._._-_-_ _-_-_.,.,.

Ccmtinuil'(i) ESTADO iaeen
,do'distribuições de vàliosos li-

-;. wros, inclusive romances mo-,

-dernos, entre as pessoas que
I

-eonsram de s�u cadastro 80-

.cial.
As peseoe« que ainda não

'lha(am preenchido o coupori
ique diariamente publicesnoe
IPoderão faze-lo agora, habi
Iitendo-ee, assim, a concorre

llram a tão in teressan te inicia
tiva reaiizada sob o patroci-
eiio da LIVRARIA ROSA, à
'iDeodoro n. 33, nesta. Caoitel,

Clube u12 de Agosto»
A V I S O

A Diretoria do Clube «12 de Agosto» avisa a

seus associados, que as mesas para atender. o Serv iço
de Bar, serão dispostas no salão da biblioteca, nos

três bailes à fantasia, que se realizarão nos dias
7, 8 e 10 de fevereiro.

A DIRETORIA

ANIVERSÁRIOS:
FAZEM ANOS HOJE:

Menina Lucia Maria Vilela, filha
<fdo sr. Haroldo Vilela.

Senhora Maria Joana Silveira,
�espôsa do sr, Alexandre Silveira,

•

PREf', ANTONIO PEIXOTO
Transcorre ho;a o aniru8ario do

·tsr. Antonio Peixoto. e.Umado e

,ativo pllefeito de Porto Belo,
.

Juntamo. 'o. nonos 0111 muito.
....cumprimentos que •.s. receberá
..neilta data.

x

VIAJANTES:

o jejum de Ghandi
Nova Delhi, 15 (U. P,) - Os me

dicos declararam hoje que Gandhi
está perdendo peso e cada vez mais
enfraquece, em consequência do

jejum a que se entrega há tres dias.
Teve de ser transportado hoje de
manhã em uma cadeira, de seu

quarto de banho, Está inger-indo
apenas água quente,

LENHA
Peça . pelo telefone 719

POLYPHENOL

Prenta eatre ga
-, Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida ii eletricidade

Proprietario
V�WALDO DUARTE

o Desinfetante da atualidade
Terror dos míceobíoa, acha
se a venda nesta praça,

Pedidos a J. Martins &
SLva.. Rlla Pedro Soares lf)

Caixa Postal n°. 3 Zf:

Acordo com

lo Irak
'

Londres, 16 (U, P,) - O governo
.. ingles acaba de firmar ímportante

acordó politico-economico com o

Irak,

804 OP3RTUNIDADE!
para quem lem multo
cu pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros compensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d(
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãc
Pinto n? 5 (anexo a redação
:le "O· Estado"), que tra
balhando em combinação com

I) ESCRITÓRIO IMOBILIARH
A., L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de

pratica no ramo, poderá, ofe
recer-lhe a máxima garantia
� eficiência nos negócios qUE
hes forem confiados,

Depois de vários dias de perma
snêncía em nossa capital, seguiram
.pela Real, para Curitiba, a exma,

-sra. Zilinda Dalcol e dist(nta srita.
:.'Zulinda Dalcol, que aqui vieram
"em visita ao Crnte. da Base Aérea
-de Florianópolis, 'de quem são pa- Previsão do tempo.· até à. 14

srentes.
I horas do liro. 17 rIa Capital.

Tempo: Inata".l. com chuva8
T6mpe1'a t�ra: E,tavel,
Vento.: Predominarão ali de

Na matirriidade desta Capital Sueste a Norde.te.

.será, hoje levado a pia batismal; o Temperatura. extrema.· de ontem:

'menor Paulo José, filho do sr, Os- Maxima 25.1. Minima 22.6.

PAULO J;Q.SÉ

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

No proqrama:
10 - Doournentário nO 32 - Nac,

Censura até 14 "anos! Jmp, Filmes

L. preço, - 3,6{) uníco 20 _ lIDstonteando o Estonteador
l •• , , •••. , , , ',' •••• , , . , , • , , ' .••• -. Des, ,001

C�SA MISCEL�NEA di.tri·130 _ Fox Airplan News atualidades
buidore do. Rádto. R. C. A Preços: - Cr$ õ.oo - 4,00 - 3,00
Victor, Válvulas e Di.e,!).. ÁS 7Y2 horas : - Cr$ 6,00 (uníco)
Rua Conselheiro M!Úra "Irnpropria até 14 anos"

-car P·er·eira·e de sua exma. esposa _._._._o_,_,_._,__o_,_,_o_,_._,_,_._._,_,_._._._._,_._.
... ·lrene S. Pereir-a, que terá como pa,

«drinhos, ü professor Mat-ino Cama

r'a Rosa e sua esposa, Chiquinha

Extra'ú'ho
°

med'i'doa"
PÔTtO Alegre, 16 (A, N,) � Noti-

cias de Santa Vitória do Palmar

I dizem que vai ser novamente proi-

I bida a criação de abelhas naquela
cidade, pelo govêrno municipal. Re

---------------
corda-se, a propósito, que, no

Procurando um I tempo da ad�i,nis,tração Brasiliano
. � Carrea, ato idêntico levantou for-

ex-deputado te cele�ma e teve significativa re-

_ " percussao em todo o Estado, pelo
Sao Paulo, 16 (A, N,) - A polIcia seu ineditismo tendo, então, o pre

iniciou diligências para prender .o feito. sido res;onsabilizado, compa
ex-deputad.o comunista estadual Es- recendo ás barras d'J tribunal..
tocel de Morais, cuja· prisão preven-
tiva foi pedida, como sendo o prin- Se ricos quereis ficar
cipal responsável pela resistência De modo facil e legal
armada encontrada pela policia nas: Fazei hoje uma inscrição
oficinas do jornal "Role". I No Credito Mutu� Predial

�···-·LII�A······TENj·S--·-·CL-fjBE-�

-Cordova Camat-a.
---, ---_._--------

�Dr. 'Roldão Consoni
fRua. Felipe Schrnidt, 21 sob

Reassumiu a clínica'

::Se r icos quereis ficar
De modo facil e legal
::Fazei hoje urna inscrição
NO Credlto Mutuo Predial
�-�,.._-----_._-.....

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

Oportunidade
Grande companhia cctari'
nJ-nse. que e.tá aumentando
.eu quadro da funcionarios,
precize d. duo. (2) pessoa.

de cmbo. OI lexol.

lnformaçõe. à Rua Vi.oonde
de Ouro Preto 13. de. 9 à.

12 a das 14 à. 17 hora•.

.Bing Crosby - Betty Hutton

Sonny Tufts
em

A TENTAÇÁ'O DA HEiRiE[u\.

IJ 1 I

ROY RJOGERJS - o "cow_,boy" que- '\
rido,· no seu metllor e maüóI eleüi-

"

Leiteiros em greve iR'Ü��t�o f�;�S
Buenos Aires, 16 (U, P,) - A I V

_'

greve dos leiteiros está sendo du- 'OLYIDE BE:ATTY - o mais jovem
ramente sentida pela população de domador de f'éras: em

Buenos Aires que se vê privada de O SERTÃD D:Elal\JpAJtEiCilDO
leite, Seis mil grevistas reclamam .(Naufragos na! IÚHl da Ar�a de Noé)
aumento de salários invocando a' No pj'ograma:
alta geral do custo de vida. Foram Instituto Butantan � Nac. - Imp
tomadas medidas para o abasteci

mento de· leite ao hospitais e cre-

ARNOLDO SU,&.1REtZ CUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas; oom hora

marcada, a cargo de abalizado �pro-
1'issional -

Rua Arcipreste Paiva 17

COMUNICAÇÃO N. 3
Levo ao conhecimento dos senhores ,associados que, a djretorí�, em

sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a exigir,
quando necessário, dos senhor� associ·ados, para,efeito de identificaçfLO,
o talão de quitação mensal.

' -

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas dE
carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação do reCIbo
do mês de fevereiro,

José Antônio de S, Thiago, Secretário-geral.

RI'l'Z

Hoje, ás 4,30 e 7,30 horas
x

1° Willian Gargan - Janis CarLe
e1n

"O TIRAiNrSVIAOO"
Um empolgane drama' de míste

rio.
2° Tom Gonway - Rita Corday

em

"Q Af[,IBI DO FAlLCÃiO"
Um grandioso filmie- policial.

Mais 'uma famosa aventura do
"Fal'cão"

No proarama:

Complemento Nacional

Preços:
ÁS 4,30 - 4,40 e 3,00
ÁS 7,30 - 4,40 unico
Censura até 111 anos

ROXY
Hoje ás 4,30 horas

1 ° Tom Conway - Rita Curday
-o AL/IlBI DO FALCÃO"
2° Simone ,Simom - em

"AGARRE SEU HOM®M"
3° e a continuação do seriado

"iRAI!Ü rnS'IlRUliDÜlR "

No programa:

Complemento Nacional
Preços:

Ás 4,30 - 3,60 e 2,40

ÁS 7,30 horas

. ,.
,

.

·110 - "O AJJ1BI DO FALCÃ!O"
,2° - 'lA FÉRA HUMAlNA,
3° - "IRMO DES'DIWLDÜ'R"

, , • , ° ,

i�Mios
'

D'ÉL:rnB�Rl;
, . , , ..

LENHA A DOMICI!'IIO
FONES 1.199 e 1.419

\
. . . . . . .. . .

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em toda. c. cidade.

.

do Bralilil
Negocio facil, pai'a ambo.
os .axo.. mesmo nas hora.
vaqa., Escrever à Gaix ,,_

Po.Iai, 3717 -- São Paulo

ODEON
ÁS 5 e 7Y2 horas
ISessões· Elegantes

Robert Donat - (O Conde de Monte
,

Cristo) e

Madeleine .Carroi
39 DElGlRÃUS

SERRARIA DELAl\'IBERT
FONES 1.199 e 1.479

QUANTIDADE CERTA E PREÇO·
úNICO

ches.

em

. � . . . . . . . . . .. . .

, .IMPERIAL
Ás 4 e 7Y2 horas

(Devido a Grande Metragem)
- Sessões Populares -

I

.Olga San Juom. - Jimmy Lidon ,

em

IORUZEIRJO iRiOMA;NTIOO'
(Techmicolor) I

I ,I

(.

Filmes

Preço: - Cr$ 3,00 ,(unico)'
"Jmpropria até 10 (DEZ) aJ}os"

�o?
••••••'!'••.,._•••_-••••_•••••- -�•••••••__ -: - -•••- •••- -.-".•••••••••••••n.·.·a ..-•.•.•-.-.-.-.-.-_WJ' ..,......_..,. _ _._ _..- -_ - -.- -.�.-.-.-.-.-.-.-.-.-"'"

� ra� IT � 'rII& . IT & re A riI
"

��"� ",. �O U�UO r41�. lM

.� C OVOS Pt OS E SO TEI 5 �
I ,� ......._.'_a_._._�_.�.._.._._._. .._._-.-_ _

_ _ _._ _ _._ - - _._ ;. _.__-_._ -.D_--:
, _._._._._-••_-: _._._._._._ _._._._._-.- .i"1Il'V". - -••- -..��

-.
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4 ESTADO-! ábado 17 de Ja-neiro de '.48

o indulto Ião atinge
criminosos militares
Rio, 15 (A. N.) - o govêrno aca

ba de assinar decreto indultando

os sentencionados ::t 2 anos de pri
são.
A concessão dessa' medida deu

lugar a que os numerosos réos que CAPITAL: CR$ 6O.000�,oOO,OO
se encontram nos presidies por cri- RESERVAS: CR$ l5.000�OOO,OO
mes militares requeressem a sua

imediata aplicação. Entretanto, até
1- R_u_a_T.;...,_a.::;i_a_ft_O__,_,_2_3__._F_IO_'_I_a_n_ó__p_o__II_S 1

hoje ou seja, cêrca de quinze dias

da ;ssinatura daquele ato, perma
necem êles na situação anterior,
isto é, de condenados, por isso que
há dúvida na aplicação da mesma

aos crimes militares conforme con

sulta feita ao Superior Tribunal Mi
litar.
A propósito do assunto, consegui

mos apurar que o general Silva Jú

nior, ministro presidente daquela
alta Côrte de Justiça, incumbiu o

dr. Valdomiro Gomes Ferreira, pro
curador geral da Justiça Militar, de
.se entender com o ministro- da

Gu:erra, sôbre o assunto a fim de

solucionar a dúvida suscitada, ten

-do em vista a aproximação das fé
rias forenses; e não permanecerem
os interessados, por mais tempo, da
prisão, caso estejam êles de fato
.atingidos pelo indulto."

Dr.· (LARNO G. "

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cívol
Conatituição dI' Socildad..

NATURAllIZAÇÕES

I
Título. Dlolarat6l'io.

Ellcrit. -- Praça IS d. No•• 28.
l°. andar.

R••id. - Rua Tiradente. C7. I'FO"NE -- 1468

·r
I
I
I
I
I
1-

/'" .

Armas para os' ,

.

.

países' arabes
Londres, 15 (U. P.) - O Ministé

rio da Guelra da Grã-Bretanha ne

gou-se hoje a fornecer detalhes sô
bre as caracter isticas ou o valor
das armas e outros equipamentos
militares transferidos pelos ingleses
aos Estados árabes do Irak, Egito
e Transjordania. '''É evidente que

não estamos, em situação-de propor
cionar cifras a respeito de arma-.

,

mentos vendidos a Estados sobera-
mos" - expressou um porta voz

desse Ministério. I
O mesmo funcionário fe.z notar,

�

entretanto, que a transferência de,
armas e abastecimentos ao lrak, !

Egito e Transjordania não é urna I

nova fase da política britânica, mas,
uma etapa a mais no cumprimento;
das obrigações que emanam de tra

tados. No caso do lrak, o tratado

correspondente foi celebrado em

1932 e nocaso do Egito, em 1936. O
I

tratado com a Transjordania, pelo I

\ qual li. Grã7Bretanha se comprome

te a "proporcionar armas, munições,
equipame�tos e aeroplanos e ou

tros materiais de guerra para as

forças de Sua Alteza Real o Emir da
,

Transjordania" foi ratificado - se-,
gundo observou o porta voz do .n-- i
partamento de Guerra - na eapí-:
tal da Tl,'ansjordania, a 17 de junho II'de 1946. "De' acôrdo com as nossas

obrlgações contratuais �om ce�t?s I'Estados árabes e do Oriente MedIO

_ acrescentou - durante deter

minado número de anos temos lheS!'fornecido equipamentos de nature

za tanto militar como não

militar.,Estas entregas fazem parte do cum

primento -das obrigações que vin

culam o Reino Unido aos Estados

anteriormente mencionados e não

se relationam de forma alguma com
,

a atual situação reinante nessa par-

te d!) mundo".

o V�LE De ITAJAJ
prociu'em na Agênela

'-;-. Progre880,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

. /. ,

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

.._-' ......---........

,

SEJA SABIDO•••.COMPRE

Compre carninhões que transportarão as

suas cargas pelo rnaís baixo custo de

operação. Caminhões que trabalharão
mais satisfatoriamente, pum perfodo

de vida mais longo. COMPRE
caminhões DE SOTO .... Você pode
ter a certeza. de que o magnifico
desempenho e a economia que
constatará quando comprar o

prtrneiro cami�hão DE SOTO,
continuarão a comprovar-se

indefinidamente - porque esses

caminhões são conatruidos
para funcionar melhor e

mais econorrricamen te, não

apenas nos primeiros tempos,
mas atravêz de anos de

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

motor, embraiagern,
transmissão, molas, bréques

e chassis, é desenhada e

construida pela CHRYSLER
�-----

I CORP. para dar melhor
serviço, maior

, satisfação e

durabilidade.

I
I
I
I,

I,

I

De, Soto
CAMINHÕES

DE
GRANDE

DURDBILlDIIDE

A

ASSISTENCIA DE SERViÇO
N-A CAPITAL- E POR TODO o

e.o..1)ib� (§�
�1ftalSlIDlI®ll$:tr

E PEÇAS
INTERIOR

* *

I,

,

I
I·
I
I
I
I'

* * * * **

•..lo PAV"O. BRASIL
� --..------------------�------�-------------------------------------------------�

,

TIL
Correspondenda
Comerciai

DIREÇAo:
Amélia 14 PigozZi

RUA

•

CONTA CORRENTE POPULAR "Jurai 51,. a. a. - Limite Cr$ 30.000,00'
MovimelltaCão com cheq�eI

Banco do Distrito Federal S. 4.
lO· a li!!. "

.

rf!!.a.
, A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

A·visa aos seus portadores de titulos já íntegralísados ou sorteados
de acôrdo com o decreto lei n. 7.93(} que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, (Edificio.
Amélia Neto)., .

GRA F IA Penitenciaria
Confere
Diploma

o Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Penitenoiáeia do Estado aviso ao co

mércio 'e produtores interessados que .esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Flor ianopols, 18 de Dezembro de 1947.
METODO:

Moderno e Eficiente

DE CARVALHO. 65

!

IVO CÓRTE
Sub-Diretor Ind. lnt.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Sébado 17 ele Janeiro de 'Ma s

DRA TENIS .CLUBE: PROGRAMA PARA O �ÊS DE JANEIRO. DIA 17 (SÁBADO), GRANUE SOIRÉE CARNAVALESCA,
COM INICIO � AS 22 HORAS; DIA 25 (DOMINGO), SOIRÉE MIGNON ÁS 20 �30w

�;�;����::iEmpregue bem seu capital
decretc-Ieí n. 572, de 28 de outubro I

.

AI��de�9��reu, ocupante do cargo da Auferindo os íucros que poderá lhe p"oporcionar uma das maiores 'iniciativas' Catarinenses
classe H da carreira de Oficial. Admí-

AdqUi CEi
• f")

açoes da «ClTnistrativo, do Quadro único do Estado,
para exercer o 'cargo em comissão, de

Diretor, padrão U, da 'Diretoria 'de Eco
.nomía e Assistência ao Cooperativismo.

Designar:
.De acôrdo com o art. 40, do decreto

lei n. 572, de 2.8 de outubro de 1941:
'Waldir de Moraes Lima, ocupante do

'cargo da classe IH da carreira de Oficial

Administrativo, do Quadro único do Es

tado, lotado na Diretoria do Fomento da r

'Produção Vegetal, para, pelo prazo de I-dois (2) anos ter exercicio na Diretoria,
.de Terras.

Dispensar:
Alcides Abreu da função gratificada de

lnspetor de Cooperativas Escolares.
Decretos de 13 de janeiro de 1948

'Ú GOVERNADOR RESOLVE

Nomear:
Wilson Paulo Mendonça para exercer

-cargo de Delegado de Higiene do muni

.cípío de Urussanga.
Conceder exoneração:

A Fúlvio Viei,ra Borges, do cargo de

�iEs.crevente Juramentaelo do Tabelionato

.de Notas e Registro de Imóveis da co

-marca de Bom Retiro.

A Hercílío Isolani, do cargo 'de ,Esore
'vente Juramentado do Ofício. do Reg ís

..,)" . ctro de Imóveis ela comarca de tbírama.

NOlnear:

De acôrdo com o art. 15, item IV, do

decreto-lei n. 572, de 2& de outubro

de 1941:

Joáo Pedrq Rosar, para exercer, ínte

. <Jl'inamente, o cargo da classe H da car

:!feira de Oficial Aelministrativ\), do Qua
-dro único do Estado, vago em virtude

-da exoneração de Acácio de Sousa Lo-

'pes, para ter exercício no Tesouro do

:Estado.
Exonerar:

Aldo Caruso Mac Donald do cargo de

'Delegado de Higiene do município. de

o TESOURO
Da instrução está ao alcanoe

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto; levando-o a um
curs.o de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial ",, FloYÍanópolis ou ná Cate.
"dral l\fetropolí tana.

.

I

CARNAVAL
-

DE 1948
A Diretoria do Clube 12 de Agósto realizará em sua séde, bailes á

Jfantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, I:! €O
10 de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, reser
vando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das 16 ás 20
horas. . .

VENDA DE MESAS - Os preços para a venda. de mesas numera

das, com direito a quatro cadeiras, obedecendo a disposição constante
da planta exposta na séde do Clube, serão as seguintes: .

(Salão de dança) Assinatura Para todos os bailes Cr$ 100,00 .

.

(Salã'tJ do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ 70,00
(Para 'q vesperal infantil não haverá reserva de mesa)

.. -
,

-de de Urussanga. No pl'óxülio dia 2 de Feveretrn, dasA7 ás·l.� horas, na séde socíal
:Designar: serão vendidas as mesa;s,. observaudo-se-- r}g_Ó;i'�samente a qlidem lj.e

Mozart Escobar Magalhães, ocupante chegada dos senhores SOCIOS. . .
.....

.

"

.

. \
-da função de Coletor, referência V, pa- A compra de mesa' só poderá, ser efetuada pelo próprio sócio ou
.ra, pelo prazo de elois anos, ter exerci· pessôa de �ma família, sendo, que em-nenhum Caso uma só pessôa pode-"
-cío : no 'Tesouro do E·stado. rá adquirir mais de uma mesa.

Sílvio Ferraro, Francisco Ferreira da DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sócios quites com a

.. Rocha Loures, Wilson. Paulo Mendonça, Tesouraria, serão entregues,' pelo cobrador do Clube, expedidos pala

.\Rosalino Damianí, José Tiago da Luz, Secretaria, convites especiais pára os bailes carnavalescos deste ano.

.Antômo de Briela e Moaeyr Búrigo, para A apresentação desse convite torna-se obrigatór-ia no ato da en-

:membros da Comissão Administrativa do trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des-

A Íl1•a. do V!lle' Der'rotados eil:Iospital "Nossa Senhora da Conceição", tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada ti � U
l,da cidade de Ur'ussanga, festa. Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, sómente da-

Removee, a pedido: rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR. A' S. Fran",·sco desorl·!antados.o inspetor' escolar Marino Câmara no- DIRETORIA AGIRÁ COM O MAXIMO RIGOR. \I u
,�a, da 13& Circunscrição, com sede na Quer para os bailes, quer para a vespsral infantil, não serão ex-

<, ***' Paris, 15 (D. P.) _ Os deputados
ld d d 11' "no C' pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a VI EXPOS'ÇÃO DO ENG""'OC a e e rnrama, para a p.'u- ircuns- OU DA A /" ..,.. comunistas franceses retiraram-se

-erícão, com sede na cidade de Itaja!. Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessôas ou famílias de siias
D SOUSA Sô

Decretos de 15 de janell'o de 1948 relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou NHEIR() ALVES E - da Assembléia Nacional, esta noite,
1'0 GOVERNADOR RESOLVE cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos BRE A MARCHA DOS TRABA· 'depois âe sofrer nova derrota em

Aposentar: ' Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00 . LHOS DE INCORPORA'ÇÃO DA seus esforços para reeleger Jacques
D

'

d 8 Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00_e acor o com o art. 1 8-, item II,
A d d INGRESSOS t CIA. HIDRO-ELÉTRICA DO S.

l' Duelos, primeiro vice-presídente da
bí d o ven a e a pessôas não per encentes ao quadro so-corrr ma o com o art. 19 , item lI, .

I d CI b tei d t
. . FRANCISCO Câmara Baixa do Parlamento Fran-do decreto-leí n. 572, de 28 de ou-

era QUe e que es ejam e passagem por es a CIdade, cessará im-
tubro de 1941: preterivelmente ás 19 horas do dia da realização de cada festa. Rio, 15 (A. N.) - O presidente da cês,

"

I
Bráulio da Silva Freitas, no cargo da CRIANÇAS - De acôrdo com as comunicações, é terminantemente República reuniu, ontem, pela ma- Durante a sessão de hoie os co-proíbida a entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das �OMelasse .K da carreira de Oficial Admínis-

'1 I nhã, no Palácio do Catete, os mi- munístas entorpeceram por todos. 110ms nos baí es camava escos dos dias 7, 8 e. 10 de Fevereiro.

t,rati���i::��uadro 'Único do E,stado.
Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12' de Janeiro nistros da Fazenda ·e do. Trabalho, os meios ao seu alcance a organí-

De acôrdo com o art. 84, do decreto-
de 1948. .além de, presidentes de autarquias zação da mesa presidencial, para o

A DIRETORIA . . -

lei n. 572, de 28 de .outubro de e técnicos para OUVIr a exposiçao periodo legislativo de 1948: Marcel

"t!_'rlaaIStrl�V�Oe4,�Q:_o��Qr:u:al;d:'r'eoi��úun�i:CI01�edfioC��EI oCt�addr�Oo,inp�aSa_- f!I.�··""··"······;=�::;�···e·;:�=�=�·;:�""·"·""·"·"···
.. · .. · ....····· ...... · ..

;:·:::·�e·
.. · ..

�:��=:
........ ·· .. · ...... · .... ·

��n7z:��:h���:�;:��: ���:��E��: �:�h��qri:O:::��t�r�:i��d:n�s r���
.

.

�

. , trica do São Francisco, a respeito nião por ser o deputa.do mais ve-'
ira exercer a funçãq gratfficada de Cole- i Elvira Olinger Szpoganicz Alice iBelli Correa da marcha dos trabalhos da incor- lho, negou-se a abandonar, a pre-
tor de Rendas (Coletoria de Tubarão, 2a, ! e' comunicam 001 parentel' poração da mesma companhia. Foi sidêncfa e recusou-se a apresentar
"classe). participam ao. parente.. . assinalado o ê,,-ito do lançamento a candI'd'atura acordada pelos che-

Zenon da Silv<i Fernandes, ocupante
1 pessoa. de lual rêlaçõel. o plSIOOI de lua. relaçõeill, ('I -

-do cargo da classe I da carreira de Ofi.
i contrato de casamentu de contrattl de ca.amento 'de das ações e da simpatia e confiança fes dos diversos grupos politic.s.

·-eial Aelministrativo, do ·Q.uadro único' da i,.' lua' filha Lygia Mario com o seu ,filho H"ny com a do público e!U torno da obra d,o Finalmente, numa medida sem pre-
Estaelo, para exercer a função gratifica-

,

sr. Harry Corre0, Irita. Lygia Mari<l Szpoganicz aproveitamento da cachoeira de cedentes, levantou, a sessão indefi-
,da de Coletor de REndas (Coletoria ele :,.; HARRY e LYGIA Paulo Afonso. nidamente, abandonando conjunta-Laguna, la classe). •

Dispensar: : confirmam
'

As subscrições até agora realIza- mente com todos os deputados co-

De acôrdo com o art. 92, alínea b, do I Florian6poUI. 10' de I<lneiro de 1948 das com a contribuição de Institu- munistas o recinto.
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro

I
:

_ .. _ _ _ _._ _ _ __ .__ _ _
tos' ultrapassaraI'n O capital ,estatu- Os deputados de outros pàrtid08

.
de 1941: tár.jo, continuando, porém abertas ficaram durante meia hora, estu-

Zenon da Silva Fernandes, ocupante ,

'

b
.-'

.

U "d d E t' " as listas de su scnçao para perml- dando a medI'da que deveria ser. do qargo da classe I da carreira de Ofi- "e SI a e g
\

-eial Administrativo, do Quadro único do 'D1V r pa.ra x ran elfOS tir que participe do empreendimen- tomadfl.
Estado, da função gratificada de Ca'letor to'o maior número de pessoas, fa- Depois disso Maurice Violette,
de Rendas (Coletoria de Tul!�ra-o\, 2& P ug" (II 1- ) d f' I d

-

bs d d
classe).'

a

em er Ia.. '. alia zen o·se, a ma, re uçoes nas su -

deputado da VER, segun o eputa-
• • • • • • • • •• ..,..... • ••• ,...

I crições mitciças. do em idade, assumiu a presidência
Leva-se ao conhecimento dos inter,essados que no Consulado Ge- Estão chegando ás mãos do orga- e declarou, oficialmente eleita a'

ral da Halia para os Estados d·e Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare-· 1
. .

d
chal Deodoro n. 20 - Curitiba _ pode-se tomar visão dos programag

nizador da Compan lIa, .am a ago- lista de funcionários da Assembléia.
dos cursos que serão desenvolvidos pela ra mensagens d.e adesões financei- inclusive Duclos como terceiro vice-

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA ra� de todo o pais, notadamente presidente.
nos seguintes periodos: àas classes conservadoras, sindica-
de 10 de Abril a 30 de junho . .

d O d 1 f
de 10 de julho a 30 de Setembro tos e prefeituras -municIpals o Co. fé tto tra uz qua id () <j.,. •

de 1° de OutubrO' a 23 de Dezembro. ,No�deste brasileiro. ,Paçr-o ao seu fornocedol'.

'/:Urussanga.
Dispensar:

Sílvio F'errae-o, Francisco Ferreira da.
'Rocha Loures, Torquato Tasso, Rosalmo

'Damiani, Antônio ele Br-ida, Manoel Ni

ecol lazzt e Aristeu Ávi,Ja de membros da

lComissão Administrativa do Hospital
�'Nossa Senhora da Conceição", da cída- .

Aéreos S. A·
I
".

Capital CR$ 10.QOO.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: 1" 40% - 2a 40% - 35 20%
Procure hoje rn ssrno o ,Agen'te da "CITAL" em sua cidade e Elle lhe dará melhores esclarecimentos .

Clube Doze- de Agosto. . Clube dos Func�onarios
Publicos Civis

Assembléia Extraordinária
De ordem do Sr. Presidente do Conselho,· convoco os S'Í-s. associa

dos para a reunião de Assembléia Geral Extraordinária, à realizar-se
no dia 24 do fluente mês, às 14 horas e' 30 minutos, na séde social, à.
rua arcipreste Paiva; com o fim de discutir-se sobre a vantagem ou não
'da venda, por concurrência pública, do prédio deste Club, sito à rua

Tra-jano.:' ._, C'"""

•

L

-'Não ha�endo número legal à hora marcada realizar-se-à outra
reunião de. Assemhléía meia' hora após, com qualquer número.

Florfanôpolís, 8 de janeiro de 1948.
João Teixeira da Rosa 101' .

Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma piscina. para Florianópolis
JOGARÃ-O HOJE: SATMA E. C. X

GRÊMIO ESPORTIVO INCO

Assistiremos, hoje, ás 16 horas,
ECOOli com grande contentamen- perfeita forma, á espera de novas no Estádio da Federação Catari

to em nossos meios esportivos a competições onde possam auferir nense de Desportos, gentil e cava

notícia de que o II.�ndatário-mor novos triunfos.' lheirescamente .cedidc pelo exmo.

da Federação Catarinense de Des- Além disso, há tantos outros, cu- sr. Comandante Álvaro Pereira do

portos, comandante ./'l1varo Pereira jos nomes ignoramos, que demons- Cabo, digníssimo presidente dessa

do Cabo, teve a telí» iniciativa de tram qualidades para figurar com respeitável entidade, a uma pugna
mandar construir uma piscina em destaque em competições, d.esde importante, entre as equipes do
nossa capital. que convenientemente treinados. 5ATMA n C. e do Grêmio Espor-
Mais uma idéia merecedora de Em nossa capital existe grande tivo Inco.

.

todos os encômios 'teve o ilustre número de esportistas que um dia' Revestir-se-á êsse prélio .de inte

desportista que em a>lIguns meses á talvez concorram com "ases" de ressantes caracteristicas, pois reu

frente da "rnater " tem realizado larga projeção no Continente, como nirá no gramado esportistas de al

obras de vulto, pond« em ação os Maria Lemke,· Willy OUo Jordan, to valor. O esquadrão do SATMA

diversos Departamentos da entida- Paulo Fonseca e Silva e Piedade E. C. já nosso velho conhecido pe

de, afim d.e realízse os certames Coutinho, todos brasileiros. las suas brilhantes atuações, pos

com regularidade. Quanto aos Saltos Ornamentais, suindo um cartél de vitórias alta-

A F. C. Ii. dispõe ·le quatro De- frequentemente nos damos ao pra- mente sugestivo e que vem de aba

partamentos, a saber, Futebol, Re- zer de apreciá-los nas telas dos «(r, no domingo transato, pela ele

mo, Tenis e Natação. l�ois bem. No nossos cinemas. Dá gosto ver cate- va�'l contagem de 9 x 0, o cinze do

ano que findou Iorasn realizados gorizados "ases" executar os mais IAPE'FC F. C., apresentará sua e

os campeonatos de Fwtebol, Remo variados saltos, com perfeição e quipe completa e 100% adestrada

e Tenis, os quais alcançaram êxí- ritmo. Para se realizar um salto de para a luta. ,O Grêmio Esportivo
to invulgar, contríbuírsdo sohrema- plataforma em diversos estilos é Inco, que conta' entre os seus "era

neira para solidificar »lnda mais o necessário, antes de tudo, possuir cks" com elementos de indiscuti-
.

prestigio de que gosa a entidade. nervos sólidos e muita agilidade. vel eficiência, fará, em nossas can-

Apenas o Departament-. de Nata- Sem correr o menor risco, esse chas, a sua estréia e jogará conf'i-

ção não funcionou: por Motivos irn- esporte impressiona a milhares de ante no triunfo.

periosos. banhistas de ambos os sexos. Tudo isso nos faz crer que te-

Agora, parece-nos qUQ a natação Na maioria dos p a í ses pra- remos hoje, uma ótima tarde

voltará a atividade, com III! constru- tíca-se os Saltos Ornamentais com esportiva. Os portões do Estádio

ção da piscina, se-qdo provwel que o maior entusiasmo. da rua Bocaiuva estarão franqueá- I

a c r i a ç ã o de mais um espor- Em verdade ainda não vimos uma dos ao público e é de se antever

te que sem dúvida alguma etl,·i.que- piscina que não tenha a sua plata- que acorra ali numerosa assistên-

cerá o panorama desportivo de forma. cia.,
Santa Catarina: Saltos Ornamentais. Em Porto Alegre, Rio, São Pau- Os "alvi-anis", pupilos do com-

A prática da natação e saltos 01'- lo, Minas Gerais e Baía são gren- petente técnico MARIANO, esta-

namentais têm grande aceitação pe- des .centros onde a natação é cul- rão dispostos a manter sua inven

la nossa mocidade, principalmente tivada com carinho e os certames cibilidade e o Grêmio Esportivo
nas épocas quentes em que ...;�a- oficiais atingem grande sucesso. In'co não perderá, por certo, as

mos, quando constituem os espore O comandante Alvaro Cabo já oportunidades que se' lhe oferece-

tes mais preferidos. tomou a iniciativa de dotal' a Ca- ram para colocá-la em "xeque", fa-
Garantiu o ilustre presidente da pital de uma moderna piscina. zendo sua estréia vitoriosamente.

F. C. D .. que a piscina fi�i pron- Compete agora ao 'Departamento de Todos ao campo, pois, onde se

ta no menor espaço de tempo pos- Remo levár avante esse .belo em- defrontarão os futurosos atletas do

sivel, pois a finalidade da entida- preendimento, afim d.e realizar os "soccer" catarinense.

de é r-ealizar êste ano os certames desejos de grande número de afi- I
__a-.!! m.

de natação e Saltos Ornamentais, cionados do esporte que glorificou
j

ALVARO MILLElV DA
entregando os trabalhos aos mem- Weíssmuller, o "Tarzan" do cinema
bros do Departamento de Natação americano.

SILVEIRA
ADVOGADO

que estão desejosos de entrar em Esta é a segunda vez que toca- MARIO CLIMACO DA SILVA
atividade. mos no assunto, esperando que os "JONTADOR
É certo que a construção de uma homens a quem chamamos a aten- CaUBa. CíveiR e Comerciai.

piscina e respectiva plataforma pa- ção não fiquem por aí d.e braços ContratoR. DistratoR. etc .-Serviço.
ra os saltos não acarretará grandes cruzados.

ele Contabilidade em geral.
Caixa Postal. 105 Florian6po!iI!

despesas e beneficiará não só a Tratem de trabalhar sem esmere- Santa Catarina
entidade, como aos numerosos cer para que a iniciativa obtenha Funclonãrlos Públicos Esta·
amantes da natação e diversos clu- resultados compensadores e a nos- •••• •••• •••• •••• •••• • •••

bes que 'se interessarão prontamen- sa mocidade tenha a oportunidade
te pela' prática desse salutar espor- de fazer valer a sua fibra e a sua

te, considerando-se o baixo custo classe na prática da natação e Sal-
do material. tos Ornamentais !
Há anos, s� a memoria não nos

falha, realizou-se, nas imediações maneira o govêrno do sr. Coman
do trapiche da Carlos Hoepcke S. dante Álvaro Cabo, verdadeiro ha
A., uma interessante e bem orgarri- luarte do desportos em' Santa Cata
zada competição de natação, á qual rina,
concorreram. o Figueira e o Espor- ... lIIllaav_......"'....•.....__...-----

te Clube Florianópolis. O sucesso
O PAULA RAMOS PHETENDE

foi enorme. Já antes haviamos
ENFHENTAR O CORITIBA

assistido a um certame dessa na-
No intuito de favorecer os aficio-

tureza, aparecendo com grande
nados do esporte bretão com uma

destaque ris nadadores do Paula
boa partida, o sr. Irajá Gomide, pre-
sidente do' Paula Ramos, líder do

Ramos, que então possuia um de-

partamento de natação.
certame citadin, telegrafou há dias

Exímios e futurosos nadadores para a Capital do Paraná, convi-,

sobressairam-s nessa r s em
dando o campeão local, Coritiba F.

e s p ova s
C

. .

C"
nenhum carater oficial, visto não ., a visitar a no��a apital, re�h-
possuirmos, naquele tempo, uma, za�do nessa ocasiao

.

uma partlda

entidade para superintende a nata-i
amIstosa entre os dOiS clubes.

ção no Estado.
r

Os. dirigentes d.o Paula Ramos:
Sómente um pouco mais tarde a

contInuam aguardando a resposta.:
Federação Catarinense de Despor- CORINTIANS 2 x RIVER PLATE 11
tos iembrou-se da utilidade da na-

As sim estarão auxiliando sobre-

s.. ricoa querei. ficar
De mede facil e lega!
Fazei hoje urna in.erição
No Credito Mutuo Predial

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

DI lázaro, me-lhes que ,
am enfênno que poderá re

cuperar a aaude cem li lea
aaxiiio.

DURANTE TODO DIA

",OS VAPCJOS

.,.' ....'�

.

,

�.

,

QU�R VESTlR·SE COM CONfORTO ·E ElEGANCIA 1

, ,

PROCURE li

Alfaiataria eUo

CAPITAL E RESERVAS c.. �o ..900.bo6.30
Reaponaabilidadee o-s 5.978.401.755.97 ,_

Recete • 67.053.245,30 ..

Atívo • 142.176.603,80

LEMBRA-TE I

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

Rua Felippe Schmidt 48

Aumente o Capital do Colê- Camila., Gravat.l. .Piiamn.
gio. Barriga-Verde, afim de Mei.àl dai melhorei, pelol ,me
que possamos construi-lo, Ins- nores preço. *6 na')CASA MIS
érevendo-se, hoje mesmo, no CELANEA - RuaO. Mafra.
seu quaâro social de compo" a

• " .

nentes, SI CONSEGUIRES .

Que um teu amigo ou eenne
. . . . . . • • . . • . . . . . . . . . • . • • . • . • • • •. cido analrebeto frequenfe. um our

so noturno para aprender a ler f:t
a escrever, psestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me...
tropolitana ou G::'UJpo Escola'!' São
José.

A primeira Agua de Colônia ,....
no mundo foi fabricada •• eIà..
de Colônia pela" Fábrica •• iJ�
Maria Farina.

AV I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA},

TODOS OS PORTADORES DE. TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LEU 7.930, ÁFIM DE SER REEMBOLSADOS DB
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAlORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI.
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

DA
'adtuie .. une _, �$; ii A � ;a
m(;JfifDIOIi$ � ·1''1IU.1'T'''.P�.TiíJ!tf

Cifru do B9!!lDCC d. 1944,

Sinistrol pagoI no-. últlmol II)

RelponIJabilida1el •

98.687.816,30
76.736.401.306,20

�-----------------------------------.. -----------------------------------------------�-------

v
Diretoree ;

Dr. Pamphilo d'Utra FreIre de CS!I'vl'tiho, Dr, FrancIsco
de Sá, Anisio Mallorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo'
e JOI� Abreu.

ti •• .,. ... 1 __....2 l

(números leres hlUDUOI,
que já foram felizes come

tu, aguardam teu aUXI1io pa·
ra que possam voltar á.....
ciedade. Colabora na Coa·,
panha Pró Restabelecimeat.

1
.. ?� ����e. ��. ��o: .

TINTURARIA�
S6

.

a "CRUZEIRO" Til'a-

.

. dentes, 44

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

LENHA A DOMICILIO

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

I

FONES 1.199 e 1.479

Casas Pré-Fabrica as
CR$ 300,00 a CR$

metro quadrado
Desde 500,00 o

São Paulo 16 (V. A.) - O Corin
tação no aperfeiçoamento fisico e tians, vice-campeão paulista de

. <lrganizou o Departamento de Nata- 1947, foi o segund.o adversário do
ção, confiand.o sua orientação a River Plate, campeão argentino, na
<Iestacados esportistas, profundos pugna internacional ontem reali

co.nhecedores dos segredos do es- zada no magestoso Pacaembú. O
porte aquático. .. 'Jogo transcorreu equilibrado le.
Entre os muitos nadadores que ,;ando a melhor o quadro' na;ionaI'

constituiam verdad.eiras promessas, pelo escor'e de 2xL'
figuravam Manoel Me��zes, Mauro) Domingo o conjunto argentino

"

Duarte Schutel, Sebashao Bonnas-. fará sua terceira exibição, quando
sis de Albuquerque e Neli Boos,

I

terá pela frente o "onze" do Pal-
.que ainda hoje se encontram· em. meiras, campeão paulista. l

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

Consulte· .10S sem compromisso

Reinisch S/I Rua João Pinto, 44 ·1
IREI�·ISCr�
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-(;adastro S�cial do «O Estado)) :- •• IHlh•••••••••••••••••••••ut••••••••:

=�������=! redito lutuo Predial ;
.

�

... _ a.u ..•........•.. D ····'··· , •
.... ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••_

ó •••••••••••••:c': A tradição de seriedade em Clube de ,Sorteios, agora com noxos planos ...
<

.
\ a&aptados á legislação em- vigor •

......, .(a.) _ •••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••••• e ••• _
. '... *

•
1.....1•...,...'" OD � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• ,,, -E3-

-E:t

_ .. Pai (_I _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; Distribue 20 % em premies :
............................ � � _............... ..

.

••••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••_ ••••••••• ••••••••••.• � ••••••••.••••• ti.. Atualmente 1 de Cr,$ '6.000.00 e 6 de Cr$ 650,00 :
!qradeceriamoe m, -� .. aotielu.. ........... •

_atos·. OIltrU. _ .. llIIIOU Aml.. •

: O valor dos prermos aumenta de acordo com .' :
" o . crescimento da' arrecadação •

. .

.,
. .

••••••••••••••••••••••••••••••ê••••••

DR. MARIO WENDHAUSBl'f

Clfnica médica de adulto.
e crianças

'

./
•
Consultório -- Trajano, 29

.

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6' horas

Residência:
Felipe Schmidt n. 38

Tel. 812

..,..-"-
< '

DI. A. SANTAELLA
�BIe1omado pela J'aculdac1. Na·

r:
.

d. Medicina da Um....'"
Bi'aIlI). Médico por concur·
..-viço Ni'cionaJ. de Doa·

_ .tmtaie. 'Ex Interno dia 8an�
... de II1HrlcórdIa,'. Ho.pMaI
..'IIMrtoe do Rio 'tia capital If..

deral
....,.a. JUDICA - DO:mJOAll

lUIR�8.U
.... 8INUu1tó1r10: Ed1t1c1o �

NETO
_ '_ I"eMpe Scbm1clt. CODRl_

. DUlltl18hOrU- .

Retid.nc;lia :,
Largo Benjamin Conltant n. 6

,-. potYDORO S. THIAGO
__ do Hospital dll oandaCle

de PlorlanópollJl
.a.ilrilente da Maternidade

,;&UI!OÁ amnrOA - DmTtJD.

� DA GEBTAÇAO B DO
PARTO

,_... 4011 órgãos lntern{)ll, ..
peo1almente do coraçlo

....081 da tlrolde e demal»

K)Andulas Internas \.' '"

�IA - ELECIDItOCAB

_IIUI'U. - ME!I1ABOLlIIMO

BASAL
�.. Cirtamente dila t5 lia

1S horas

'....... Chamadoll • quallluer
,.� III.Clumve durante '8 n01te.

S'8IIIIULTOlUO: Rua V1tor MeU.

188. 18. Pone '101

:_ou.: Á'fenlda Trom·

powsltl, 112. Pone 7.

" .. a. S. CAVALCMm
lI!IIIIce ucluslvamente de �.
._ 8lldan1n M8l"!nh.3, 1.

Telefon. M. 7U

II. lAVA! LACElDA
....�Pla d. Olho.
- � NarJs - oartrama.
"...oriçao d. lent•• de

oontato,
, Reiniciou Bua clinico
I COnlultorio: Felipe Schm idt 8

Da. 10 ãt 12 h•• e das
14 à. 18 hora.

TELEFONE 1418

Dr. Lindolfo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de tociedad•••
Plano. contabei••• OrQ'anizo
Clõe. - Parecere. e .erviço.

correlato••
R\la Gal. Bittencourt nO. 123

Florian6poU.
Da. 17 hora. em diant•.

ft 'Iiberdade e a cassaçã8.·!1

DI. ROLDÃO CONSONI
�u GlIlRAL - ALTA ca
.USSU _!!!""' JlOL_TIAJI DII ..
••••

,
lOlORA8 .-DPARTOe .••

Renli&4o pela Faculdade de M6áiJ'
__ da Universidade de Slo

I'&1l10, onde foi assistente por· ....
__ ua. do Serviço C:Ir1lrtr1oo Ca

Prof. .AlIpio Correia Neto
� do estômago • nu Ial·
...... lDtutInol delgado e IP'o.-o.
Ur61d.. rlnll, próstata, bexIp,

Itero, OTtri� e trompaa. VW__
..... llAdJ'ocele, varizes • her:u

OONBULT.&8:
&lU • ".11 horas, l Rua re!pt
1IGBddt, 21 (.ttol da C.... !:'a.

ra1ao). Tel. 1.1588.
�N�: Rua Estev.. 01.

1l1or. 1'11: TeZ. 'M 7M

DI. NEWTON D'A.VILA
.......... - f'Ias UrlDArJai -
DIaiU dOIII mtesUnoa r6to •
... ,- HemmTold8'.�

10 ela coUte ameb1alna.

'1 �ap1a - Infra vet1'D1e1bo,
Ccm.íU1ti: Vitor Meireles, 28.

MIadIe dJarIamente .. 11,30 ]l1li.
Q. " tarde, du 16" lls. em. diante

Jaea1I1d: V1dal Ramo., M.
I'OIIUI loe7

II. LINS NEVES

A Igreja Católica não é contra a liberdade de pensamento, por

quanto essa liberdade é uma dádiva divina e é o ponto básico da dig
nidade humana. Cada indivíduo é responsavel pelo bom ou mau em

prego que dela fizer. Mas a Igreja Católica e com ela a verdadeira de

mooracia, é e sempre será contra o uso dessa liberdade em detrimeuto
dos interesses morais e espirítuais dos povos.

l!� dentro dessa premissa que devemos encarar o caso da cassação
dos mandatos comunistas.

Tanto na resolução da Justiça Eleitoral cassando o registro do

par-tido comunista do Brasi l-corno na deliberação do Congresso, extin
guindo os mandatos dos parlamentares vermelhos não se teve em mi

ra cercear a liberdade de opinião dos adetos do credo moscovista,
mesmo porque a lei não atinge o forro intimo de cada um deles.

O que se quis e o que se conseguiu fazer foi proibir aos extrem istas
brasileiros de empregarem a sua liberdade não apenas em prejuízo dos

sagrados direitos cívicos da coletividade nacional, mas em desfavor dos

proprios .interesses da pátria.
.

Neste particular não valem subtenfugios, nem dizer que os .comunis
tas são cidadãos como nós e que, por conseguinte, devem gozar da"

mesmas, prerr-ogativas que a lei outorga a todos.
Há, entre uns e outros, urna diferença essencial: nós não

obrigamos nínguern a pensar como nós, quer' em política, quer em re

ligião.
Cada um segue a religião que mais lhe parece justa e adota os pos

tulados políticos que mais considera uteis ao progresso da nação e ao

bem estar do, povo.
Os comunistas, pelo contrário, visam o poder para liquidar todas

as demais organizações polític-as, exigem arbitrariamente que todos se

fili,em ao seu partido, não l'espeitam as convicções lleligiosas dai> ou

tros nem admitem qualquer ,especie de crítica a seus atos.
Não é, diletantismo 'Ü que estamos afirmando: basta acompanha!'

com i�enção de animo os sofrimentos do infeliz povo católico da Polónia
,sob o regime comunista, para não termos dúvidas de que a niesma es

cravi,dão espiritual e política seria instaurada no Brasil s·e aos agen-·
tes comunistas se deixasse .aberta a estrada paTa a objetivação de· seus
planos.

Alega-se que o commúsmo poderia' ser combatido mais nobre
mente com outras medidas do qu.e pela força.

Esse argumento s,eria plenamente aceitavel se (} nosw povo fosse
um �ovo mais letr�do, de nível cultural mais alto e pudesse ser 'i,atis
fatorJamente doutrmado Lamentavelmente a ignorancia das ma,ssas é
enOrme e toda a campanha contra os perigos do comunismo -seria vfí.
diante das manobras bolchevistas na· propaganda de suas doutrinas.

na..s qua�s todos üs expedientes são usados, mesmos os mais mesquinhas
e lmorms.

Diante de uma realidade dessas ao Brasil outro caminho não so··

brava para 8'e livrar de um futuro sobrio sob o regime da f'Üice '3 clo

ma�telo, do que ·encaTa_r o problema de frente 'e feri-lo de mort� Df)!,
meIO de medldas dras1.Jcas, mas tomadas democratic-amente. atl'avez·· do
poder soberano que é o Congresso Nacional J.egitimamente e·scolhido P"
lo povo em el,eição Hvre e consciente.

v

.. _

Def.endendo-nos contra o comunismo não def.endemos apenas a re

h�'lao de nossos an.tepassado?, �efendemos a Democracia e a própria
Patl'la,. que ?S marx.lstas bra'sllelros, a exemplo de seus camaradas ex

trang8Jros, 'ell�regaTlam de bom grado aos apelites mateúali,st.as de
Moscou. Essa e a verdade.

.

. " " " � �
..

Serraria Delambert

J(ol�1I de senhora
Oouultórlo - Rua João Pinto L ,

- Sobrado - Telefone 1.461
� - Rua Sete de Setembn
-_ (1)ddtfc10 I. A. P. da E.It1ya>

Telefone loL 8S4

Quantidadá certa e preço \laico
Metro Cubico CR$ 75,00

FONES 1199 e 1479
. . .. ..... . ..

Inscreve-te na AssocJaçã.,
Benefíelente dos Funcioná
rios' Públicos Bstaduaís e Mu

nicipais de Santa Catarina. •

Três cruzeiros mensaes

dez centavos diários e estarás
preparando um peculio para
tua familia.
Ponha o seu dinreiro a rena

der juros, comprando af}ões d�
Colégio ,Barriga-Verde.
••••••••••••••••••••••• ,J"••••••••

Para as pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.

·1JY·OOMÉRGrANrÉ·;··Dí--�-·-u:..
vro à Biblioteca do Centro Aca·
démico XI dIe Fevereiro. Coa
tribuida. Mllim, para a forma

ção cultural d<HI eatarin....
de amanhã r, ....

("Campanha pró-HVTo· ..
Co A. XI de Fevereiro).
........................

Se ricos quereis ficar
De modo faeil e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia'l

II. PAULO FONTES
,

CLtndoo e operador
ClerInilt6do: Rua VJtor Me1Rl.., II

'I'eJelone: 1 . .r05
CIGU1IitIU da. 10 la 12 e du 14 .. 11

PMIIdbcla: Rua Blum_u. ltIl
Te:lefo:M: 1.&21

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tfeo NILO LAUS
Hoje e .manhl Hri ......relerWa

..... aaeioaala __rucelru - HOIll...itiu -' P.rfII
••rI.. - ArtIpt •• lIonull..

Cara..... o.ta .....rd.da •• r.celtúrie .Wc..

TINTU-RARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido.

V. S. quer o pr6gresso da
)l.()ssa Juventude1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompa.nhando os organizado,
res do "Colégio Barriga"':Ver·
de".

.... " .

QUEIXAS E JlECLAMAÇGE8
PREZADO LEITOR: Se o que lia.

latera.. i, reàlmente, uma proridillcll

TEUS FILHOS

�plaudirão te. ,esto,
quando souberem qae cola·
boraste pró Restabeledm....
to d. Sallde do Lúar••

eu. endir�itar " que e,ti"er errad!" tnI

,.ra que� falta Il1o le repita; •
NAO o �o'que • lua r�
.. ,uei_ poder' 'rir a auar, __ .

.11I�·a , SE<X;AO JtECLAllACOI"4
te O ESTADO, que 0_ eer' le'it'aU

Cia. .Continental de Seguros
Rio de Janei,ro

Fúndado em 1.92'4-
INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES �'ESSOAIS

C�p.ital Realizado � Reservas , Cr$ 6.140.440,50
SlllIsflros .Pagos ate .31/12/46 , Cr$ 18.162.621,30
S�DE (R}o de Janel!'o) ST]CURSAL (São Paülo)

Av. RlO Branco, 91 - 3° ando Lgo. çla Migrlricordia,'23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL"

.

T,eleg. "CONTtAL"
.

AGÊNCIAS: ..............................••

BELÊM - FORTALEZA - RECIFE - MACEió - ARACAJÚ - DOENÇAS 1�iEBV'�A.5
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

.

Ce. OI procr..o., e'-,.;..
RIO �Rf�DE. . . . . . ',

••,e 4oen� Dervo 111••• '01'
.

ComlssarlOs de AV!IJna.!,.nas Prlllclpals CIdades do País e do Exte- trata tem,O, 110 ••1_ p...

rlOr.
. _ .. . .

'eltamente remedüv.iL O e.nIl.eIo!
Tem'a satJsfaçao de comUlllcar o llllClO de suas operações na cida-l ü•• t'rato &Ia iporl.ela .. '"(II

de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de 'S,eus Agentes G8Irais Se- ,r.j.�ear .. i.4ivf.a•••i.... �4
nhores. . '... .Ilf_ml...... O hlWiC. R�

_.

EDUARDO HORN & CIA. d...1 •• DOell�" •••tals &,..
Ru.a Joao PllltO n. 10. t••• Ambalatórl., III•••t•••• EftIf
CalX� Posta.l, 39/40. .

:-eltamente .a 40ot.. n.n.... i!JIM
Fl�nanópohs. '........ IUl ••• D..d.� n. 011•• "

tem demora ao COIIheclmento d. ,a_
,l. di.teito, recellendo .,. a. uma I..for_

,lo do reouJtadp, emboTo. em allJUOG .....

_ alo lEIam pubUcado. _em • �

� .."'" " lN'o�.,..I" _Ibt.
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Pela eliminação do veto
WASHINGTON, 16 (D. P.) - Na pequena Assembléia das Nacõ"!"

Unidas, o delegado argentino encaminhou uma proposta no sentido
de provocar uma reunião de todos os países integradas naquela orga
riização internacional, afim de ser discutida a; abolição elo veto elo" 3
grandes.

-',--, "-------:---------------�-

Florta"u'DO,i�. 17 �P Jaraeiro 8

Vis'iianles ilustres
Procedentes de Pôrto Alegre. che- ções como fontes coletoras de da

garão a esta capital, amanhã, os dos estatístícos.
,
srs. drs, Rafael Xavier, Secretário Justo é, pois, o júbilo dos blume-
Gera1, em exercício, do Instituto nauenses e joinvilenses pelo auspi
Brasileiro de, Geografia e Estatís- cioso acontecimento, que marca

tica, e Ruben Pueiros, Inspetor Ge- mais uma expressiva realização do
ral das Agências Municipais e -Es- 1. B. G. E., dentro do plano traçado
tatística.

I

mcdianteJ os Convênios . Nacionais
Os ilustres visitantes, figuras de de Estatística. �

projeção no cenário da Estatística
Nacional, vêm a Santa Catarina
afim de, na qualidade de represen
tantes do 1. B. G. E., participarem
das solenidades com que, a 19 e 20
do corrente, em Blumenau e Join
vile, serão inauguradas as Agências- imigrantes europeus podem ser" fa
Modêlo de Estatística dos referidos cilmente localizados do Planalto de

•

Imigrantes
para Goia,s
Goíanía, 16 (U. P.) - Cinco

Goiáz, onde os campos de cultura
estão á espera de braços para apro
veítá-los de maneira técnica e ra

cional. Esses imigrantes teriam a

seu cargo principalmente, o culti
vo das terras da Chapada dos Vea
deiros, no municipio de Planaltina,
que produzem, a 1.800 metros de
altitule, trigo superior ao da Argen
tina.
Um plano para a localização de

imigrantes europeus no Planalto
Central já foi elaborado pelo go
vernador estadual e encaminhàdo
ao presidente da República.

municípios.
As solenidades em questão se re

vestem de expressiva importância
para Santa Catarina, pois se trata
da inauguração de dóis órgãos mo

delares da Estatística Municipal,
perfeitamente aparelhados pelo I.
B. G. E., com móveis, máquinas,
material padronizado e pessoal efi
ciente, para a relevante tarefa de
auxiliar a Inspetoria Regional de
Estatística na inspeção, orientação
e fiscalização dos serviços das de
mais Agências jurisdicionadas, sem

embargo de suas próprias, atribui-

GENT.ILES:A!S
Fomos obsequiados, 'V,e.la firma

G. da Co,sta Pereira & Cia, com uma

linda fol'hinha.
- 'I1ambém nos prEsenteou com

interessante foLhinha para 1948, a

Fundic.ão de Tipos Modernos Llda.

N. S. DO SAGRADO CORAiçÃO
Healizar-se-á amanhã, 18 do cor

rente, após a missa das 8 horas, na
Capela do Asilo de órfãos, o ben
zimento da imagem de' Nossa Se
nhora do Sagrado Coração.
Para êsse ato solene são convida

dos todos os fiéis.

para

Denunciado
o plano

Guerra 'ccs explcrcrdcre's
VINTE E UM BARES E RESTAU- relatórios fornecidos pela Policia"

Washington, 16 (U. 'P.) - No RANTES FECHADOS EM BUENOS1 cujas investigações acusaram mais-
Congresso Amer íoano foi levantada AIRES de mil casos de violação, nas ins-
a denuncia de que os comunistas Buenos Aires, 16 (U. P.) - Nu- peções levadas a efeito entre os'

da França e da l!talia, estahelece- ma ação decisiva contra os viola- dias 2 e 5 deste mês.
rarn um plano para inutilizar o dores das ordens sôbre contrôlc de O caso mais grave foi o de um:
plano Marshall de ajuda á Europa, preços, o govêrrio argentino deter- restaurante do centro da cidade"
convencidos de que o auxi lio ame- minou o fechamento de vinte e um fechado por oito dias e seu pro-:
ricano viria salvar os povos euro- bares e restaurantes, multou seus príetárío multado em 20.000 pesos.
peos da miseria 'e assim, afasta-los proprietários num total de 66.000 e prêso por vinte dias.
definstivarnente do comuni-smo. pesos e condenou-os a penas que va- Depois de anunciada as decisões

riam de cinco a vinte dias de pri- do govêrno, a policia imediatamen
são. te fechou' os estabelecimentos ate

O ato do govêrno foi baseado em tados colocando diante dos mesmos
..........., 't.,..,,,,,,,,,,,,,,,o,__,,,,,,=, Pi.. grandes cartazes eln letras verme-'

EI I t Ilhas: "Fechado".
es u aram Dor I o fechamento se processou sem

'um mondo mp,lhnr

Emustasmo
honroso
Salvador, 16 (A. N.) _ Encontra

se nesta capital, o sr. Lesis McGre

gor, ministro da Austrália no Bra-]

sil. O diplomata australiano mani

festou-se encantado com as nossas

possibilidades econômicas, sendo

que, referindo-se ao rio S. Francis

co, disse que daria um bilhão de
dólares para ter um rio igual em

sua pátria.

Levante comunista
Wash íngton, 16 (U. P.) - Está

sendo comentada a notíçía de que
os comunistas franceses 'e' italianos

planejam um grande levante para
semear Ia guerra civil na' Europa.

mil

ft'cordo com os indonesios· .

Para garantir,

Batávia, 16 (U. P.) - Foi feito -I a constituição definitiva dos

Esta-I d
'

ao que se anuncia autorizadafiien- dos Unidos da Indonésia, a 1° de a or em
te - completo acôrdo militar e po- janeiro de 1949; 3) reconhecimento Washington, '16 (U. P.)':_ No
litico ,entre o governo, holandês e da "linha Van Mook" como linhal Consellho de Segurança das Nações
os' republicanos indonésios, para de demarcação entre a Indonésia Unidas f'icou deliberada a organi
solução da questão decorrente da republicana e os territórios contro- zação de uma forca ínternacional
proclamação da República. lados pelos holandeses; 4) reconhe- para manter a ordem na Palestina.
Tudo foi obtido pelos esforços cimento de uma zona desmilitariza

da Comissão dos Bons Oficios, que, da, colocada sob a observação de

assim, correspondeu plenamente. ás representantes da ONU; 5) retirada Trigo em abundancia
esperanças que nela se deposita- gradual das tropas holandesas, logo] Pô t AI 16 (A N'r) .

Dt
.

tíd
'.

' 01' o egre, ..
- e

vamo que es eja man J a e garantida a
M Ii R

.

f
A,,· A ôrd formal d' 'arce mo amos ln ormam que a
<Irma-se que o cor o 01' em.

Ih' d
.

d
.'.

co eita e trígo este ano e a maior
entre a República e os representan- já conhecida no Rio Grande do Sul
tes do govêrno holandês será as-

E
I

I
'

R
· e em Santa Catarina. Algumas la-

sínado nas próximas sessenta ho- sano 10 vouras chegaram a produzir cerca
ras, a bordo do cruzador "Renvil-
Ie". São Pau'lo, f.6 (A. N.) _ Seguiu de 70 por um. Além disso re-

Os republicanos indonésiós acei- para a ,GrupiLal de Hepuhlica o sr, gistrou-se um acréscimo na área
Atíemar de Bal'IOS d d cultivada, tendo se registrado pe-taram, notadamente: ,1) instituição '

.

,gÜ'verna ar o

E ' d ]' ., tá" quena estiagem na época da colha,de um plebiscisto nos territórios ssta o, que a� tra ar de Impor-
tantes ínteres e d P li A' a trilhagem tem sido excepeío-ocupados; 2)

-

presença dos repre- c ' s S -L a :lU l:Cea. _"- VIa-

sentantes da ONU na Indonésia, até gem prende-se também 'á 'homena

gem ,que no Hio ser'á pres,lada ao

sr. Novelli Junior.

nalmente favorável, não se regis
trando a perda de nenhuma colhei
ta em consequência das chagas,
como vinha acontecendo, quase to

N::a.V I'"O dos os jlnos. Esses fatores contri-
IJI sueco buiram para que a safra triticula

em l"aJ-al' atual ,subisse mais do dôbro, tal-
• vez, do triplo sôbre a passada: De-

Ohegou ontem em J!tajai, o navio vido a abundancia os moinhos da
sueco "Anita", que traz e:l,e:vada to- zona se acham abarrotados, toman
nelagem de carga para ,este E.sta- do vulto Q comércio clandestino de
do. trigo para S. Catarina, em virtude
Afim de inspecionar a embarca- da proibição de exportar, embora

ção, seguiram para a,quela cidade, ha,ja excedente de trigo no Estado.
o sr. Antonio J. de Brilo, d. d. Jns- Segundo noticias procedentes de
pelol' da no:"sa alfandega, e os srs. €ruz, Alta, entram ali, diáriamente,
Clementina Brito ,e Emanüel Cam- 40 caminhões conduzindo o precio
poso altos funcionarias de nossal so cereal, �rasidC) do irai, Três Pas
aduana. sos, Palme'll'a, Soledade e Cruz Alta

Até agosto
Londres, 16 (U. P.) - O gover

no ingíês espera poder retiraé' sU:J,S

forças da Palestina, abé agosto do

corrente ano.

Nova conferencia
Londres, '16 (U. P.) - Informa

se que se cogita de provocar uma

nova corrrerencía sobre os prohle
mas da Europa, caso a Russia se

disponha a .transigír em mais pre
tensões contrarias aos tratados an

IteriormenLe assinados.

Areão Júnior
Vão ser transladados para o

Brasil os restos mortais de al
gumas centenas de expedícíoná
rios brasileiros que tombaram
heroicamente em terras italia
nas; por ocasi ão da última guer
ra mundial.
Faziam, êles parte da nossa

gloriosa FEB e souberam hon
rar esta Pátria gloriosa, êste
Brasil Colôsso!

distúrbios nem violências.
Ao' mesmo tempo, a Secretaria do,

Trabalho decidiu que todos os em-,

pregados dos estabelecimentos fe-
chados deverão receber' seus salá--

estive-rios enquanto os mesmos

rem fechados.
As denúncias da Policia contra'

vinte e dois dos principais bares e"

restaurantes centrais incluem a pro
va de que os mesmo vendiam be- '

bidas não-alcoólicas com lucros que
variavam de 150 a 600 por cento.

Ao anunciar as novas medidas, o'
govêrno diz que a falta.de obediên
cia á fixação de preços constitui'
"um vergonhoso desafio ao povo e·

as autoridades públicas qUi'estão'
procurando combate a inflação" 6"

que "é preciso que esses negócían
tes saibam que o govêrno não tole-'

rará nenhuma 'falta de respeito a:

eles mesmo e aos cidadãos" i
Devido ao grande número de ca

sos já investigados ou sob investi-c

gação pela policia, acredita-se que-
dentro de poucos dias serão anun->

{ ciados novos fechamentos, novas.'

i multas e mais algumas prisões.
! Aniõ-nró·-··j-pOstõTó·�

Efusivas homenagem, rece
berá h o ie o sr: Ar. tonio Apos'--
tolo, do alto comercio local;
pela data' de ee u enivereerso

natalicio, que ho ie trens-:

corre.

Ao distinto aniversaria'ntB"
o nosso abraço.

Lutaram e morreram

que nós, os que aqui ficamos,
hem como os demais povos de
outras terras, pudessem ter um

mundo melhor, um mundo sem

receios nem sobressaltos!
Como êles se enganaram!
Afinal êles lutaram; por uma

paz com a qual todos nós so

nhavamos e esperavamos com

a maior das convicções.
Mas êles lutaram em vão, pois

[amais, em tempo algum, lutou
se tanto no mundo apór ser'

conseguida uma paz!
Senão vejamos: O Paraguai

foi assolado por uma tremenda

guerra civil; lutou-se na Bolí

via; no Perú, na Colômbia e na

América Central.
Na índia, indús e muçulma

nos trucidam-se; na Palestina

exterminaram-se árabes e ju
deus; ia China são os naciona

listas e os comunistas que lu

tam numa guerar de propor

ções gigantescas; na Grécia os

guerrilheiros do General Mar

kos tentam contra o govêrno le

gal.
Como se tudo isso ainda não

bastasse, tem os distúrbios diá
-rios na Itália e na França e os

representantes da Inglaterra,
Estados Unidos e França fazen
do um esforço supremo para

apaziguar a fúria guerreira de

Stalin que, a todo 'o transe, de

seja atear a fogueira quasi pre
parada de uma terceira guerra.

'

Será por esta paz, Senhores,
que se bateram aqueles cujos
restos mortais jazem em Pis

toia?
Será por, este mundo indigno

de ser vivido que eles, sem ti

tubear ofereceram as próprias
vidas?
Como foram ludibriados os

nossos heróis I -

VoUa ao mundo
*

. Fortaleza, 16, (A. N.) Prece-e-

dente de Miami, chegou a esta ca--

pital, o quadrimotor Atlas Sky
Marchant, que está fazendo a volta

ao mundo. Daqui o aparelho se di-

rigirá para Recife, onde Iniciará 0'

cruzeiro Indo-Mongólia-Leopoldvl-:
le, chegando a S. Francisco da Ca--

Iífórnía, de regresso, no dia 13 de

abril.
)

Diamantes
Guiratinaga, 16 (A. R) - A pro-'

dução de diamantes, principal fonte
de rendas do município não tem au

mentado, apesar da cotação eleva--

da de' 800' cruzeiros por quilate.,
Falta bra-ços na garimpagem para a"l

extl':Jção do' precioso produto.

1'1'11[111
'U

'

,!íiIRI[DIR
'-

•

CONTRA CasPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO'
COURO CnBE�UDO.

FRECHANDO'.mB
Prezado amigo e vizinho Elias ,Paul_O.

.

,Ao tempo em, que o 'prédio aqui do j-ornal nM era seu, eu

reclamei.
'

.' "

I EE ag'ora. apelo para o no,:_so tratado de boa VIZJlllança, s-

La sua casa não é má ! Isso nao.
. '

'

Está magnificamente situatla. Os vlzmhos todos cavalhei-'
rosa,;' p distintos.

-

, "

Bpi que o alug'uel não é caro. �m resumo, c;:;ta OEsta-

elo" em (>,,1 ado privilegeado. Mas... (Há sempre um 'I1WS DO"

seio da felicidade). Mas, aqui, bem por .cI?la da porta ele en

trada a calha que col,eLal as aguas pluVIaIS (boDl�,a palavra),
cl'iou'barriga e entortou._ Quanelo chove é aqu?la tgua ! ,(Nem
podeI'la deixar de ser). E a,quel.e banho. Tambem .

Diz,em até que essa cachOC'Ira" (que uns chamam. ,de _Pau
lo Afonso, mas que é, na reaJidad,e. de Eliais, Paulo) .. JU fOI co

gil ada para a solução de um problema capltríl, aqUl da 11088a

diLa. .

t
'

t· C 1 ::tA catarala, posto que intermltle11._e, e an Iga. 011 J.e.ç?-·
de vários lusLros. Talvez, por usocapHw, ela tenhal o du eIto

de permanecer. " . __

Em iodo o caso eb apelo para você, Nós aqm da redaçao nao

podemos deixar de agradecer-lhe os banhos ,a que a suas calha,
sr, vizinho. nos tem obrigado. Mas proporclOnar .b�P'�os com

pulsórios fica feio, senão para ,a sua ditadura hlglel1lCa, pel�
menos para nós. Que tal se voce pmgass� um fIm na ,c�scat� .

Encharcados de razão, esperam seus Ylzmhos flPlas "U,l� T11 0-

vidências enérgicas e secas. E, então,. podel'emos 1nolh(l,1' (}

acontecimento.
Guilherme Tal.

,',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


