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bRio, 29. -- Os meios políticos examinam com a melhor imp-ressgü-i��:
FORMULA HEREU RA OS para a pacificação política do ftiauí.

, �.

RIO, 29 (A. N.) -- NOTICIA-SE QUE O SENADOR' VITORINO FREIRE TELEGRAFOU, AO . SR. LEONIQ_l§7'��WIELO DE

QUEM É AMIGO PESSOAL SOLICITAND o ACATE A FORMULA PROPOSTA PEL o SR. NERÊU RAMOS P��,S9LUÇÃO
.

i DO CASO DO PIAUí.
- '�';}�,:. ,
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,

-
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o deputado deve ser preso
Rio, �9 (A. N.) - Gomo é do co- das armas, não tendo sido, entre-

nhccirnento púnlico, o deputado tanto .recolh ido preso por estar
mineiro Wady José Nassít' aoua-se em lugar incerto e não saoído,
condenado pela Justiça Militar á Agnra, .por motivo <de indulto'
pena de dois anos ·e oito meses de concedido pelo govêrno a presos
prisão por ·crime contra o serviço primarias, os jornais montanhe-

ses vêm de noticiar nao só a me-

DR Fi' � 1Hil8 IA LlíMI li dida, como tamném o número dos
• IHUtID II íil \l que estão amparados pelo ato do

Executivo, figuranrín entre êles O'
nome do congressista condenauo.
Mas "acontece que o decreto con

templa apenas aqueles que tenham
cumprido .parLe da pena, o que não
se verdfica no caso do deputado
Wady, que está foragido desde a
data em que foi tornada puulica

j sua punição, Em consequência, O'

general Silva Júnior, ministro pre
sidente do ,Superior 'Tribunal Mi
litar, em data de ontem, dirigiu
um telegrama urgente ao juiz au
ditor da 4a 'Região Militar determi
nando, em face do divulgado pela
imprensa mineira, providências no

sentido de ser capturado o sr. Wa
dv José Nassit', visto não estar o
mesmo compreendido no referido
decreto de indulto.

A seire do tr ig», - A praga dos gafanhotos. - A peste suina.
Expoçi;;Jio internacional de Lnâuetr!e e Comercio.

Entrevistado pelos nossos colegas A EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL menta. As Feiras Internacionais
de "O Radicál" do Rio, o Exmo. Sr. Disse-nos o Sr. Aderbal Ramos, dêste' gênero beneficiam a todos.
Dr. Aderbal R. da Silva concedeu inicialmente, que se achava no Rio Mas, é claro, que os Estados que lu
importante entrevista' que para aqui, tratando de vários problemas sé- tam com as dificuldades de trans- De sua viagem à capital da
data venia, transportamos. rios de sua administração e, dentre portes e que não são suficientemcn- Republica, regressou ontem

O jornal carioca inicia com re- elas, declarou - "acabo de entrar te conhecidos nos quadros de suai o ex�o. sr: dr. João Davi.d
ferências à viagem realizado à Ca- em entendimentos com os organiza- produção encontram, num certame Ferreira Lrma, dd.,SecretarIO
pital Federal pelo Chefe do Execn- dores da Exposição Internacional desta natureza, uma' "chance" ex-' da Fazenda, que fora ao Rio
tivo Catarinense, salientando ser de Industria e Comércio, que se rça- cepcional para alargar suas possi- para tratar de altos inte- "oncordata:ele o governador mais moço, atual- Iizará em Petrópolis, a partir de bilidades de venda e troca estirnu- resses do Estado. U
mente, no Brasil e .destacando sua maior prOXllTIO, reservando uma lando as forças internas d� sua ri- Ainda ante-ontem s. excia., prel1entivasimplicidade e sua, cultura, donde área de 140 m2., a fim dê que nelas crueza, conquistando mercados e ad-: em companhia do Gove�na-
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\L fúcíl
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Ii I d Ad b I R .J S I Rio', 29 (A. N.I - No juizo dase torna aCI ao jorna ista a che- sejam expostos os produtos de meu quirindo diretamente o que mais or er, a
.

. ",a 1 va,

I t P 1 d C t t Treze Vara Civil a firma de N. Pa-gar-se a eminente homem público Estado ....Estou vivamente empenhado necessitam para fomentar o desen- es eve .no a Rela, o a e e,'
.

h ., al t I t t d lipan e Duarte Reguerra, requereme encarrun ar a p es ra para os em desenvolver o intercâmbio -de volvimento progrcsstvs de suas ati-' en reVlS an o-se com o pre-
"

rumos da objetividade colhendo in- Santa Catarina com "Os outros Es- ' . . .."
-

í eiden te Duira ocasião em concordata prevennva apresentan-
vidades SOCIaIS e eooüômicas", '

I : -. t 'd doze milhões eformações de real importância". tados do Brasil e até mesmo com O APOIO DO PRESIDENTE DA que foram atIngIdos 'todos!
(O um paSSIVO e

O assunto inicial da entrevistai o estrangeiro e a Exposição me pa- R�PUBLICA lOS ob iet ivos de sua viagem. 425 mil cruzeiros.

foi rece o meio mais indicado no mo- _"Assim pensando, acrescentou; _

o Governador Aderbal Ramos, aten-l S - d dd�, logo de ime�iato, a recomen�a-I erao epor,ta os
çao do sr. Presidente da Hepublica I '

, .

.

.

no sentido de cooperar com a Ex- .:
WkSHINGTON, 29 .( U: .'P.) - DOIS, destacados comunistas. Herbert

posição Internacional e Industrial Bíbtelmann,
russo de nascimento, e Oláudia Jorres, das Ino;;.13 Ociden

e Comércio pois ela veio de encon- tais Inglôsas, foram q:Jresos para deportação, em pr íncipro s dêste mês,
, I b

.,

í ist t
-

o to

tro ás forças produtoras de Santa e sa e-se 'que mais cmquen a comurus as erao a mesma s rte, em

Catarina aos interesses do zoverno
i breve. Alguns ,funcioIltál'ios acham que o número de deportados as

e do po'\:o". �! ceuderá a 150. O Bureau Federal de Investigações está, ocoperando

� Acredita o sr. Governador que: com o :Serviço de Imigração do Departamento de Justiça.

a Exposição possa influir no bara- i ,

_

�:��:es�to do custo de vida? "".Aliança contra o P. T. B.
- "Sim, é evidente, eliminando

nTO ) FI'
".

d '

. . . I 1')1V, 29 (A. N. -' <a a-se aqui 'que caso sejam realiza ·as novas-
tanto quanto possível ,os mterme-I . - .

.

d d 'I
'.' .... ' . elOlçoes para preenohrmento das vagas de sena 01' e vereR ores pe a

Per'ece'ram todo� OS passagel·ros
dIanos, mfluwa prImeIramente .nol extinção dos mandatos, de Prestes e do.s vereadores comunistas, have

v barate�mento dos vrodutos de ��1-1 rá uma o.hapa única .formada pêlo P,sT, UDl\!, PSD e PR' para opôr-se
portaçao e, est.abelecendo um vo u-: ao PTB,considerando-se que êss.e partido terá o apôio dos comunistas.COAlIlg'l/GA, Califórnia, ·2.9 (U. P.) - Anuncinu-se (]ficialmenLe que d t d t Ime e trocas Ire o e vo umoso, per-I' .

IJercceram l.ôdas as pessoas que se encontravam a bordo do aVlao da "

d t
..

dmitirá a negOCIante ,e m u rIaIS ei � _

l\irlines Trans,port Carriers que hoje caiu e incendiou-se nas proxl- toda a parte lucros ponderável que,R "t d I�b d d d
..

midades desta Úovoação. O apal�êl,ho sinisLrado conduzia 28 cidadãos não a.fetam à economia privada",' espel a a a I er a e ,e, lmp'rensa,mexicanos, 1 inspe�r de imi,grnção dos Eslados e Linha uma tripulação
de 3 homens. -, Que produtos Santa Catarma

LA PAZ, 29 (D. P.) - O Presidente da RepublIca sr. Hertzog d1S-
tenCiOna lançar no mercado? 'se ao matuLino ''La IRazon", Ique o estado de sítio não Significa que se

A
'

--:-
"Temos no Estádo �ll�la gra�del impon'lla ccnsura qôlbre a imprensa, A impre·nsa nacional e os corres-

S:tua rat!Wo n� 80! :v:a varIedade de, produtos tIPICO�. Nos- pondentes de ag,ências estrangeiras gozam de ampla liberdade", Até
IJ

� U 111" sa industria textil pro.duz artIgos �el agora nã-o foi d,eLido nenhum jorna.Jistas".
LA PAZ, 29 (D. P.) - Conlmúa o estado de sitio decretado pelo luxo e raros que Intutas vezes

sao!govêrno ao .ser debe.lado o golpe de estado que deyeria ocorrer domin- adquiridos e usados no país como

C .-l 1 d lt dgo, 25 de janeiro, enquanto os diários <purblicam cópias fotosLáticas de de procedê�ci�, estrangeira. I e \,lu as a u ela as
documenlos tomados aos dirigentes ex-milItares e ,politicas ,que che-. ,A papelar.Ia Ja apr.es�nta uma va-I POR'l10 AJ:JEGiRE, 29 (A. N,) - Noti'cias procedentes da cidade de

Ji,a.vam o golpe, D,êles depreencle-,se qu� o chefe principal da

re:-:_oluçãOI rIeda�e .muIto expreSSIva <I_.ue. emll,llli
comllnicam que ,ba mil L1errame de notas fa�sas nesse m,unicipio

(',la o ex-major e ex-de.putado vIlaroehst.a Raul Tovar, e qu'e-aeveria ,�specla�Idades sem. con,cor.rencIa..� atingindo, avultada soma. As notas adulteradas sao de dez, cmcoenta
assumir a presidência, ,em caso de 'Ç'Ílória, o ex-general Félix Tavera, mdustrIa da ma�eIra e rica e Ja

e ,cem cruzeiros, ás quais é harbilidosamenté a-cr,esilentado mais um, ze
que ainda est'á refug'iado". ' i tem uma p�o�uçao elevada de p1'o-

1'0 e alt.erada veladamente a ,co>r do verso. A poUcia está prücurando
dutos espeCIaIS. O . Estado possue localizar a. fonte do dinheiro falso que circula principalmente no dis-

Continuam os conflitosl Conclue na 3a pág. trito de Ajuriraruba. '

'

JERU;SA!LJ!)i\( 29 (U, P.)·' - Ara,bes e judeus continuam preparan- Incideo,te na
' A desvalorização do

(lo-se para uma passiveI luLa em grande 'escala, ao mesmo tempo que ,PAR1lS, 29 (<D., P.) -:- O porta-voz do gabinete, sr. Pierre A:belin'
prosseguem os atos de violência, como ocorreu ,hoje, ,quando 20 mem- fronteira � disse que as ,cinco mil notas retiradas da circulação representam 0\

bras, mascarados e armados, do grupo Stern, Lentou em vão seques- valor de trezentos \l trinta bBhões de d'rancos, ou seja trinta e sete por'
iRia, 29 (A. N.) - As autoridades

traI' o chefe de q:Jolicia judeu Shoomo Rozenstein, de Tel Aviv, a quem do Itamaraty informaram aos jor- cento da moeda fran0esa em circulação. A bolsa de valores e todos os

aeusam de estar ligado ao Departamento Bri,tânico de Investigações nalistas não terem recebido ainda bancos e agências financeiras do gov'êrno foram fecba·das para impe
Criminais. Souhe-se que a organização militar judia Haganah projeta· qualquer Icomunieação sôbre o in- dir a especulação. Disse o "r, Abelin que cinco mil noLas de francos
alistar quinze mil judeus de amhos os sexos, entre 25 e 30 anos ele c,idcnte na ,il'onteir-a Bras<ih-Para-

serão permutáveis nos bancos na próxima segunda feira, O sistema de
guaia, entre .grupos armados ::I e

jdade.
ambos os .países. reembolso ser,á determinado mais tar,de, por decreLo do govcmo.

:) MAIS ANTIGO DLUUO DB lUNTA. CATA1UNA.

,J'n"rt.tári... D. Gerente: SInNEJ NOCETJ ,_ Diretor Dr. R UBENS UE ARRUl)!\ !tAMOS
Dire&or ti. llMaçie Á. DÃHÃSCJ!!NO D.â. SILVb..
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Santa Catarina nas rotas do progresso e
da liberàção economica

4 palavra do governador catarinense à imprensa carioca

A posse do Barbosa 'tinIagov.
JUO, 29 (A. N,) - Durante a sessão de ontem, na Câmara -íos

Deputados, o governador .Barbosa Lima palestrou cordinlment e numa

roda .de jornalistas, aludindo a fatos da campanha eleitoral em 1>e1'
nambuco e a episódios da Jarnosa "batalha dos recursos ", 'que susten
tou na Justiça Eleitoral. ,Sua ,pr(sse, segundo espera, dar-se-á entre os
dias 10 e 15 do mês próximo, se não surgirem contratempo. E um dês
tes foi refer-ido pelo sr, Barbosa Lima:

- Estou me submetendo a exame médico e talvez tenha necessí
dade <de operar-me, em razão de uma amigdalite. Se a indicação ope
ratória for d�finitiva a intervenção deverá ser- feita antc� da viagem.

..

"
\

Desmen �in a noticia
Rio, 29 (A. N.) - Falando à re-

portagem D senador Vitorino Freire
desmentiu que os srs. Leônidas Me
lo e Vitorino Correia, lideres da ala
pessedista mais decidida na luta
contra o governador do Piauí, te

nham ingressado no seio do P. S. T.

franC()1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Sexta 'elr� 30 de Janeiro Cfe '9.8
--

t
EDITAL

II e I· , I ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL
� EXERCíCIO DE 1948
,-.., EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

I Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Sul do Brasil
. I A Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Sul dn

I Brasil, entidade sindical de gráu sup er icr, devidamente reconhecida EDITAL

H
·

d
! pera Govêrno Federal.corri base territorial nos Estado de SÃO PAULO üAR'PE,RA HlíP>OTECÁRIA

or8rl0 as empra i PARANÁ, SANTA CA1"ARINA e RIO GRANDE DOSUL, e séde na cida-' De ordem do sr. Diretor desta-

{j ... ! de de São Paulo, á rua CONSELHEIRO CRISPINIANO, 15/1 - 60 andar, .Carteira e, em cumpr,imento à IRe--

sas f·OdOV"lar'"18S \- notifica, pêlo presente 'edital, a todas as firmas e empresas de trans- solução do ConseL�o Ad�illlst�atl
porte rodoviários (empresa de transportes de passageiro, de veículos vo desta Instituição, se 1az publl-

SEGUNDA-FEIRA ': de carga, de garages e os condutres autônomos de veiculas) rodovia- co a quem interessar possa 'que, a.

'Expresso, São oístõvão - Laguna -: rios) cornprendidas no 20 grupo, da Confederação Nacional d-e 'I'rans- I aC�ltaçao de propostas para err:-
i6 h��:;s. I P?rtes Terreste�, localIzadas nos. Estados que integram ?- basse terr ito- -préstirnos co� gn rantia 1J.1l�{)teca-
Auto-Viação Itaja! _ Ttaja! _ 15 iho.

J r ial da Federação e nao abraturidas por qualquer dos Sindicatos reprc- na se �1etual.a, quando para.
_

'E:x;presso Brusquense - Brusque _. sentatiuos da 'respectiva cateooria econômica Já oficialmente reconhe- 1) Pinanoiamento de construçao:

rasE'· B
'i'

N '"- t
cidos - que deverão pagar o IMPOSTO SINDICAL de 1948 a esta Fe- l da casa própria ou de casas para

Xpl'eSSO rusquense - ova u·en o
d

. -
- t . d

. . - .' �
I . ib

.

t
-

_ 16,30 horas.' I eraçao. nos. el�mos o art. 591, ela Consolidação das LeIS elo Trabalho, I
la I açao .. _ _

. .

Auto-Viação Catarrnense _ Joinvile . que aSSlIn díspõe :
. 2) Aquâsição da cas� própria.

- 6 hor�s. . , . I A :'As empresas nu os in.diví�uos, íntregrantes de categorias 8CO- As ,concessões de smprestímoss
_ A�tC;;d'/:i.ão Catar-Ijíense - CurItilba

I nomrcas ou p:�)flssl,C?nals, que, nJUl. se. tenham constitl!ido. em Sindica- pa:a 1ms est.ran��_os .aos aqui md�ca�
Rodoviária Sub-Brasil _ PÔ'I"to Alegre' to, devem, obrtgatorramente, contr-ibuir com a [rnportãncia correspon- dos, í'oram restrtugídas até ssgun-

_ 3 !_loras. ;.. . I dente ao Imposto Sindical para a Federação representativa do grupo da or-dem, sendo que o andamento
Rapído Sul-Br-asíleír-o - Joinvlle -' dentro do qual estiver incluída a respectiva categoria ele acôrdo com dos processos recehidos, ooedeceras

ás 5 e 14 h��ÇA_FE:tRA o. plano de enqu�9ramenLo. Sindical "'. _. .' a ordem de preferência já enume--

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale. Para o' cumprtmento desse dispositívo de LeI, devem todas as fir- rada.

gre - 6. h?ras. .

mas ou empress.as .que participem da categoria econômica e que não Florianópolis,' 26 de janeiro de"

A5uthG-vIaçãlo oatarmense - Curitiba se .tenham constítuido em Sindicato, retirar na séde ela Federação. a� 1948.
-

AutO.�I��ão Catarinense _ Joinvile. guias mediante as. quais possam recolher ao Banco. do Brasil SIA,]\iJ Jovelino Saví - pelo. Oh. G.

_ 6 horas.
. I presente mês de JaneIro, as contribuições devidas e corr-espondentes "_"'�r-

- - - - - "L- - ......

Auto-Viação CataTlnensb - Tuba'l'ão a? imposto sindical do exercício corrente, ou na seele da Delegacia Hc- AV·ISO ao� "81-0--"a--0- t-e-s .

,- 6 horas. gíonal do Trabalho local. ., n u
7 ����:.sso São Cristóvão - Laguna

. Igualmente, ficam notificados todos os Sindicatos representativos
Emprêsa Glória - Lagun& - 7% das ca�ego.rlas económicas elo grupo ácima enunciado, para recolhe-

e 6% horas.
. rem, dír-etamente, a esta Federacão na forma do' art 589 e parágrafo

Expresso Brusquense - Brusque - 10 d C l'd
- ..'

,
' . .... li

16 horas. I .' a, ansa 1 açaO' das. !�,el� do 'Irabalho, a percentagem de 20% (vin-
Auto.Viação Itajaí .- Itajal - 15 ho· te paI cento) da lmportanCla do Imposto smd\cal que fo.r arrecaclado.

raso São Paulo., 2 de janeiro. de 1948.
Rápido Sul Brasileiro - JoinvUe - às (A) JúLIO RA VELANGE - Presidente

5 e 14 horas.
.

QUA!RTA·FERA
Auto-Viação Cata'l'inense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas·.

Auto·Viação Catarinense
- 6,30 horas.
Rápido Su1 BrasHeiro - Jotnv.JJe - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - La,guna

7 horas.
E:x;presso Brusquense _; Brusque

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

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.
Rodoviária ,Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.

Informações

QUINTA-FEIRA
Auto .. Viação Catarinense

Alegre - 6 horas..
Auto-Viação CataTinense

- 5 hor<l3.
Auto·-Viação Catarinense

- 6 horas.

1 Quinta-feira (feriado) _ Far- Auto-Viação Cata;rinense

"
- 6 horas.

moicia Esperança _ Rua Conselhei- Auto-Viação Catarinense - Laguna

M
- 6,30 horas.

ro afra. <Bxpresso São' Cristovão
3 Sábado Farmácia Da Fé _

7 horas":'
. .

'Einprêsa Glóri'l. - Laguna - 6 1/2
Rua Felipe Schmidt. e 7 1/2 horas.

4 Domingo - Farmácia Da Fé _ 16E{';'t:::so Brusquense - Brusque --

Rua Felipe Schmidt.
.

Auto-Viação Itajai - Itajal - 15 ho-

10 Sábado :_ Farmácia Moderna ra�ápidO SciCBrasileiro - Joinvile - às

R J
-

p. 5 e 14 horas.
-, ua oao. lnto. Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

11 Domingo Farmácia Moderna - 6 horas.

- Rua João Pinto. SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sui Bra,sH - Pôrto Alegre

17 Sábado _ Farmácia Santo An- - 3 horas.

tônio - R<ua João Pinto. Auto-Viação Cata'rinense
- 5 horas.

18 Domingo - Farmácia Santo An; AutG-Viação Catarinense

tônio _ RUJa João Pinto.
- 6 horas.

Auto·Viação Catarinense - Laguna
24 Sábado - Farmácia Catarinen- - 6,30 horas.

.se _ Rna TraJ' a.no. Expresso São Oristovão - Laguna -

7 horas.

25 Domingo - Farmácia Catari- Auto-Viação ltajal - Itajal - 15 ho·

R.
raso

nense - na Trajano. Ex;presso Brusquense

O serviço noturno será efétuado 16R1��� Sul Brasileiro

"ela Farmácia Santo Antônio sita á às 5 e 14 horas.
SÁBADO

rua João Pinto. Auto·Viação Catwrinense - Curitiba
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHeilro

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

, .

\

, C;>odaçIo��w!�p]�I PiDto Do ,

·1
DlHtor: RUijENS A. RAMOS
.....rletirio e Dir.-Gera"

SIDNEI NOCETI .

Diret&t ie Recla4:I.:
rA. DAMASCENO DA SILV,A

1
Chefe de Pagtnaçlo:

nANCISCO LAMA! QlJ:8
Chefe IIe I:mprudo:

,

'OjQI'1M CABRAl· DA SILVA
Ravresentante:

r A. S. LARA
... Senador Dantas, 40 - r

andAr
Tel· 1%-1924 - Rio tle lanelre

RAUL CASAMAYOR
� l'eUpe tle OU...elra, %1 -,

8· andar
rei. Z-'873 - São Pa.l.

ASSINATURAS
Na Capital

lUa. • co........ Cr'
�l1II!..trt) Cr*
S'rllvIe.tr. •••.•• Crf
li&! . _........ Cr'
"bore a.also . . LI"

No Interior
AfIe ...... f • • • • Clt 1"._
a••eatre ..

- .. .. {,'rj lI,ao

ITrimestre Cri ...�
Ri.ero avulso .. CrI '.'$1 I
blBclo. median'o e••nilil:c I
o. oripnals, mesm. ai.
•abUeados, não ••rlo

devolddoe.
A êlreção não se r_••• •

Abiliza pelos conceito.
emitidos nos artil'OIt

aulnad�

.....
41,"
Zl.�
•••••
...�f'

Viacão aéreaHc:-ra
• riO
SEGUNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
PatnalT - 9,50 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 hnras.
Rea'l S: A. - 11,30 horas - Sul.
Pana,lT - 9,50 horas - Norte.

TElRÇA-FElRA i
Varig - 12,30 horas - Sul. I
'Panak --, 1'3,07 horas - Sul. f·

Cruzeiro do Sul 12;00 horas - I
Norte.

QUARTA-FE[RA
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,

QUINTA-FEIRA
Panair - 12.17 horas - Sul. IPanair - 9,50 horas - NO'r�e.
Varig - 11,40 horas - Norte. I
Cruzeiro do SUl - 15,30 horas - Sul.

ICruzeiro do Sul - 10.00 M. - N<Jrte .

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte. f

Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

"Rea1 S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul. I

SA-BA!DO
.

.

ICruzeiro do Sul - 10,00 h,s. - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul .
Panair - 9,50 hora� - Norte. J

; _;)()M1:NGO IPanair - 13,07 horas - Sujo
. (

Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul. ----------...-- --------------'-----------------------

CaixaE cenemice
Federal

Brusque

Relojoaia

Farmácias de plantão

Tem dinheir'o ? .

Muito OH Pouco. Não importaI
O leitor deseja obter uma

re:Q:!i., mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó ..

cio's ao Crediário KNOT, á nu
João Pinto n. 5, que, em com

binação com Q Ese:t'itório Imo
biliário A. L. ALVES o em

p'l'egará, proporcionando - l'he
com isto uma renda anual, se-'
gur� de' Cr$ 12.0,00 por Cl'$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
Ção.

Dr. (LARNO 'G.
.

GALLETTI
.ADVOGADO

. Crime e cível
Con.tituiçã.o d. Sociedad..

NATURAr..IZAÇÔEB

,
'Dítulo. D.alarat6rio.

E.crit. - Praça IS d. No". 23.
lo. andar.

.
R••id, - Rua Tiradente. 47. I !' FdNE "- 1468 i
________ ,1

CUritiba

Estudantes em férias que dese-

jem viajar conhecendo toco o Es
tado poderão obte,r os fundos ne-

ces'sários executando faci! tarefa
que bem 'executada lhes proporcio
nará a,inda algum saldo em di
nheiro.
Informações à I'ua ViS'Co.nde de

Ouro Preto n. 13 das 9.ás 12 e das,
14 ás 17.

COMPRE

Progresso
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

ALVARO MILLE/Ii
SILVEIRA
ADVOGADO.

MARIO CLIMACO
SILVA

'JONTADOR

Jolnvile

Laguna

Nova Trento

.
.

D-:-Il·� .

DA-
� �

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

POrto

Cuxitiba

Joinvile

TubaTão

\

I

. ;Laguna -

Curitiba

Joinvile

Joinvile

Jolnvile -

- 7 horas.
Auto-Viaç.ão Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
EX'presso Brusquense - .Brusque -

14 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 13 ho·

raso

E}Çpresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Causa. Civei. e Comerciai•.
Contrato., Distrato., etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

Caixa Po.tal, 105
FioriaJlÓpoli. - S, Catarina

FRACOS.
Â�IMICOS

TOMEM

UID�I ereDsotadl
"SILVEIRA4I

Grand. T6nlce

I

'1
I N, 4 Cr$ 220,00

Marca Condor
Caixa de niqueI, Íabr;,cação

Italiana
Altura 9 cm.

N. 4-A Cr$ 240,00

N. 3 Cr$ 180.00

Fabricação italiana

Prédio para comerciD"
Vendo um na Rua Conselhei-·

co Maf a.

Escritório lrnobiliario A. L.
Alves-Rua Deodoro. 35.

Caixa de niquel

Altura 16 cm. O me.mo com repetição
No...o. rel6gio••ã.o acompanhado. dOI· respectivo. certificadol

'. de garantia.
PEÇAM-NOS OA.TALOGOS - ENVIAMOS GRA'X'IS

JUCE�D & FILHO
Curitiba-- Praça Tiradente., 26e·. Paraná

,

'8 mais ,moderna creação em
. refrigerante é . o

!
"

) .

"

KNOT
'.

Em garrafas grandes
[xperimente-o. r �el'i�ioso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cóntinua o ESTADO fazen
-do distribuições de valiosos 1i-
-vros, inclusive romances mo-

-âernos, entre as pessoas q u»
-eorrsrern de seu cadastro so-

..cial.
As pessoas que ainda' não

haiam preenchido o coupon
'que diariamente publicamos
(poderão faze-lo agora, habi
Jitaado-se, assim, a concorre

'lZam a tão in tereesan te inicia-
tiva realizada sob o patroci
nio.da LIVRARIA ROSA, à
fDeodoro n, 33, nesta Capital.

.A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ NOS DIAS 7. 8 E 10 DE FEVEREIRO BAILES À FANTASIA,
.cOM INíCIO ÀS 22, HORAS E NO DIA 9, VESPERAL INFANTIL� DAS Í6 ÀS 20 HORAS.

'

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES, NA SE,CRETARIA DO CLUBE, A CONTAR DO DIA 2•
.,.,.. .._,.._... ...., .... _-..._ .._,..� - .. - - - - - . - - - - - - -

'

O CENTRO ACADÉMÍro ·xTíll:---FEVÉRfffirr·-éôNVIDA�:r··SOClliDADÊ--DEFr6ÍriÃ1rÓpl)as-·fÁRÃ-·ô�·G1UNDíósõ"-íUíí:E
DE COROAÇÃO DA RAINHA DOS ESTUDANTES, QUE FARA REALIZAR DOMIN CO, DIA � � NOS SALõES DO CtUBE

__-...-�OZE DE A�ÔSTO� _RE���VA �� _ _l�iESAS. (TRAJE DE RÍGOR� SENDO PERMITIDO O· BRANCO).
Santa Catarina Da8 •• �" Indústria, Comérciol
aind; um pa��l�:I�!ã�letaIUrgia fi- e Seguros Rnot 8. 4.
na, com produção original e muitas ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I
outras pequenas industrias que pre- Ficam convidados todos os aCio-,'cisam de mercado, pois revelam a nistas desta Sociedade para a As-

operosidade de nosso povo. sembléia Geral Ordinária a reali-I'O TRIGO
.

(zar-se
dia 10 de Fevereiro, às 15 ho-

Atalhamos S . .Excia., para per- ra� �a Séde Social. para tratar a se-IIguntar a respeito da produção do gumte ordem do dia:

trigo em Santa Catarina. Informou- a) Aprovação do balanço, rela-]
nos inicialmente que a cultura do tório da diretor-ia, parecer do con-:

trigo tem se desenvolvido intensa- selho fiscal relativos ao periodo de
I

mente e que tanto o governo do Es- 1946-1947.

tado como o da União têm empre- b) Eleição do conselho fiscal efgado 'todos os esforços no sentido da diretoria.

de promover um cultivo racional é) Assuntos de interesse da So-Í
de modo a permitir o crescimento ciedade.

r--------------""'!:•••
I SELECÕES

,

de JANEIRO

Genesia Andrade Veiga Vva. Liborio Soneinl
!
I

x x x

.PREF. GEJRMAiNrO BRAlNDES ra.
Está nesta cidade, o sr. Germano

· Brandes, estimado prefeito de In
.daial, que aqui veiu tratar de in
f.erêsses daquele rnunícípío.

IOIBRY . DE FLORlftNOrOllS
L.oURIVAiL BASTOS

Transcorreu, ontem, o amversá
rio natalícío do sr. Lourival Bas
tos, industrial no Estreito e pessoa

· -grandemente estimada:
O distinto aniversariante, que re

-cebeu muitos cumprímenbos pelo
· auspícíoso acontecimento, ofereceu
-a seu amigos um lauto jantar.

Embora tardiament�__apresenta-
1110S nossos cumprimentos.

xxx

FAZEIM .M/OS HOJlE:
- a menina .sania; filha do sr.

,.Jorge Barbato, corneroiante nesta
-cap ital.

• - o menino Díckson í'ilho do
sr. Theodoro Ligncki, funcionário
público federal.

xxx

VEP,UTAn.o WEY!GAND PtEtR:SH UN
Vindo de Indaial encontra-se em

F'lor ianópnlis o deputado Weygand
Pershun, influente procer pessedís
ta naquela zona.

.

S. s. que tem sido muito cumpri
mentado pelos seus numerosos arní-
15os, viajará h6je de retorno àquela
-cidade.

progressivo da produção. Acre scen

tou que Já este ano, serão colhidas
cerca de 80.000 toneladas e que o

ano que vem a mesma produção . '

atingirá a cifra de 150.000 tonela

das. Observou, entretanto, que fi.
duplicidade de orientação na lavou
ra do trigo tem criado embaraços
ao seu desenvolvimento. Prosseguem animados, os prepa-

OS GAFANHOTOS E A PrESTE rativos para a festa das "Cartolas

SBINA e Ventarolas", a realizar-se' nos dias

Falando ainda sôbre os exitos e 31 (sábado) e 1° de fevereiro (do
as dificuldades da lavoura catari- mingo), nos salões do Clube 5 de

nense, referiu-se o governador Ader- Novembro (Estreito), cujo produto
bal Ramos à praga dos gafanhotos, reverterá em beneficio' dos cofres

dizendo que, durante o ano passado, da Sociedade de Amparo aos Tuber

o Governo teve que enfrentar uma culosos. Os ingressos-convites já
luta sem tréguas contra as sucessí- estão circulando e as mesas custa- I

vas ondas destes insetos destruido- rão Cr$ 20,00 - Diverte-se bastan
te, àxiliando ao mesmo tempo, uma
campanha, altamente meritória.

Sidnei Noceti
D. 'Gerente

A reunião de quinta-feira do Ro- nistério do Trabalho; e Dr. Osmar

tary Clube teve carater festivo. Or-] Cunha, representante da Associação
ganisado o programa pela Comissão I dos Bconomistas' de Santa Catarí
de Relações Profissiones, da qual I na. A reunião contou ainda com a

é presidente o Sr. Wilson Perpetuo, presença dos rotarianos de Itajai;
foram especialmente convidados) Srs. Paulo Bauer e Dr. Rodolfo Re

para tomarem parte na reunião os naux Bauer, além dos rotarianos de
senhores: I Florianópolis.Des. Alcebiades Valério de Sou- Todos os convidados fizeram uso

za, presidente da Ordem dos Ad- da palavra em nome das suas Asso

vogados; Dr. Lindolfo Pereira, Pre-Í ciações, tendo o Dr . Osmar Cunha,
sidente da, Associação dos Profissio- feito interessante exposição sôbre·

nes de Contabilídade e do Conselho! a -posição econômica do Brasil no

Regional de Contabilistas; Dr. Licio terreno Internacional, pela qual
Brandão de Camargo, representando soubemos que Santa Catarina tem

a Sociedade de Engenharia; Dr. saldo favoráveis na sua balança de

Raul Caldas, representante do Mi- importação e exportação.

Itaiaí, 27 de Janeiro de 1948.

Fe�ta das Cartolas
e Vp-olaro'as

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"
fé uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

::trübe 5 de Novembro (Estreito). - Dia 31 e r - Festival em beneficio
da SOCo de Dmparo aos Tuberculosos.

no da União, mas que o Estado tam

bém foi grandemente onerado. Con

tudo, a luta foi proveitosa, esperan
do-se que a praga seja completa
mente exterminada, pelos métodos

ultimamente adotados.

"O combate á peste suina, conti
nuou o Chefe do Executivo Catarí

nense, tem sido outro problema sé

,rio de minha administração. F.la

prejudicou muitos os rebanhos do

sul, mas já está sendo exterminada.

O Ministério da Agricultura tem
xxx

NOIVADO tomado as pro,vidências mais
. op�r�

. , .. 'lunas e, atraves de seus propnos

"V
?om f�llg�ntdrl sl'l_ta. Silvia dAnGdra�e I veterinários e técnicos, o Estado
erga, I la a exma. sra. . ene-: ,

h
• .•• • 1 vem promovendo os meIOS con P-

.. �Ia Andrade VeIga, ajustou nupClas, -

.

b nh '

,
...

I
cidos de proteção aos seus re a os,

-o BOSSO prezado amigo SIlvIO Ney .

A d it difi ld de e
,. . , , .: "pesar e rTIUI as I ICU a s

Soncini, filho do saudoso Libório
d t

.

de S
.S

.. reveses a sol' e, a .economla .

· oncim,
Catarina consolida-se e se engran-

Parabéns.
bit -tí Idece tanto no am I o par ICU ar,

como no próprio organismo fazen

dário do Estado", declara o gover

nador. "Tivemos, por exemplo, uma

receita orçad em cento e trinta e

cinco milhões e arrecadamos cento

e cinquenta e um milhões de cru

zeiros, registrando-se portanto, um

excesso de arrecadação estimado

em 16 milhões.

Interrogado sôbre o acôrdo poli
tico homologado entre o Governo

e as forças políticas do país, decla
rou que o recebeu como proveitoso

Muitas felicidades pe,lo nascimen. para o Brasil, acrescentando que,

to de seu filhinho! em Santa Catarina, a pacificação se

procesaria sem difÍculdades.
Terminando a sua entrevista o

crovernador Aderb'al' Ramos infor-
o

,

mou ai.nda à reportagem que' eSÍl-

o mell,or presente poro seu fi
lho, é uma caderneta do CRE'OI
TO MUTUO PREDIAL,.

t�m o prazer de comuniecr
às penoas de suo. relaçõee, o

contrato de ca.cimento da .ua
filha SYLVIA. com o .enhor

Silvio Ney Soncini

leva ao con,hecimanto da.
pe••oa. da I.u�e relaçõee, O

contrato Q'a ca.amento de
seu filho SíLVIO com a srita.

Silvia Andrade Veiga

res.

Afirmou que o combale foi de

senvolvido com o auxilio do Gover-

confirrnam

xxx

JCUO MAH tA DE ARAUJO
Visita Elortanépoüs o sr. João

Maria de Araujo escrivão da uo
'marca de Indaial.

POLYPHENOL
I

'

O Desinfetante da atualidade
Terror do .. micl'obioi, acha
se a venda nesta praça.

Pedidos a J. Martins &
Silvo. Rtto Ped ro Soares

CGiixa P08tO� nO 332 15 COMÉRCIO E INDúSTRIA
.................. , ' MADEIRAS

SILVIO e SYLVIA

Florian6poli., 26 de Janeiro de 1948

Reiniscb S_ A .I··.::: ...·.·.·.·.: ... ·.::� .:.:'. .. :..
DE:

Parabens!

PFRDE'U-SE

Sidnei Noceti
D. Gerente

FERIDAS. REUMATISMO E;�
PLACAS SIFILITICAS :

Elixir· de Nogueira �
Medicaçiio auxiliar no tratameato

da .iflJia

SONOTONE

Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados todos os acio
nistas desta Sociedade para a As

sembléia Geral Ordináría a reali

zar-se dia 13 de fevereiro, às 15 ho

ras na Séde Socai! para tratar a S1'

guinte ordem do .dia:

a) Aprovação do balanço, rela

tório da diretoria, parecer do con

selho fiscal relativos ao periodo ele

1946-1947. ,

� b) �eição dõ�scl'fio fiscal e

a diretoria.

c) Assuntos de interesse da So

ciedade.
Florianópolis, 27 de Janeiro de

1948.

............. � .

xxx

,C. R. 12 DE SETEMB.RD
O Clube Recreativo 12 de se

tembro, localizado em Capoeiras,
realizará a 10 de fevereiro próxí

.

mo, mais uma 'de suas animadas
domingueiras.

Como sempre, será grande o nú
mero de assoeiados que estará
presente a essa reunião dansa!l1' e,

"O Estado" agradece o alencioso
. convite para comparecer á mesma,
que recebeu de sua digna Direto
ria, sempre tão gentil para com o

nosso jornal.
_

zw; 1_ '&&215

um anel de grau de normalista,
pedra verde entre dois pequenos
brilhantes, tendo gravado por den
tro Elo aro o nome NEREIDA.
Pede-se a quem o encontrar o ob

séquio de entregar nesta redação,
ou à rua José Boiteux n? 4; que se

rá gratificado, em o exigindo.

Maquina de escrever
Compra-se uma portatif,

Tr�ta'r nesta redação.
.....................

"

.

........................ e � ..

,

Cosmretee
Ap arelhes para Surdez

TESTE AUDI0METRLCO e DE
MON ,TRAÇÕES do,., Aparelhe. feio
to. a domicilio ou à rua Gan.ral
Bitencourt, 67 Pea.ôoa do interior
do Estodo queiram ellcrever poro
o endereço acima

Moça sabendo cortar ofere
ce seus serviços para costu

rar nas residencias,
Cartas parâ Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Laies.

vera nte-ontem em visita ao Prcsí

dente da Republica, guardando óti

ma impressão de Sua Excelênch,
que reiterara 'O convite anterior

meite f,eito ao General Dutra, para
visitar Santa Catarina e que o Pro"

sident!e lhe prometera realizar esta

vjr;ita. tão logo fosse oportuna.

Festa de N. S� dos Navegantes -.
Tal como uns anos anteriores, revestir-se-á de grande .sol�nldade

em 1948 a festividade de Nossa Senhora dos Navegantes, Cl�Ja Imagem

quase secular é venerada na Igreja de. �ão Sebastião, á PraIa de Fora.

A Comissão organizadora da festIVIdade v,em se esforçandü para

que, neste ano, a fest:; alcan�e o �áximo �Sl?lendor. ,

O tríduo. preparatorl'o, lllClar-se-a no proXl!D0 dIa, 30 ,a.s 19,30 ho

No dia 2 de F,evereiro, ás 9,00 horas, reallzar-se-a MIssa solene c

"" 17.00 horas a festiva nrocíssão marítima.
---�--- . -----�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ ESTA f)O- Sexta 'eira 30 de Janeiro de. ".48

pi:�� �::!::m!�id�� �:06S:������ 'Pen.·,t' ';'nc'.-ar.illa, do E'stadodas 20 horas nos bailes dos dias 7, ...
9 e 10.

",

AVISO
: Para o necessário controle por De ordem do Sr. Diretor, da Penitenciária do Estado aviso ao co-

parte da Diretoria solicita-se dos mércio e produtores interessados que es'" Repartição aceita propostas
srs. sócios o obsequio de apresen- para fornecimento de SORGO.

tarelll o talão de quitação refo- Florianópols, 18 de Dezembro de 1947.
rente ao mês de fevereiro, na en- IVO C6RTE
troada, ao porteiro; Sub-Diretor Ind. Int.
Fpolis., em 17 de janeiro de

1. 948. ..,..- _ .,.... _ .......

Cia. 'Continental de Seguros
Rio de -Janeíeo .

Fundado em 1.924-
INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado e Reservas _ . . . . . . . .. Cr$ '6.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,30
SÉDE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo),

. • . . • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •. Av. Rio Branco, 91,- 3° ando Lgo. da Miserlcordia, 23 - 10° ando
Teleg. "CONTINENTAL" T,eleg. "CONTAL"

AGÊNCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

� • •• •••• •••• •••• •••• ••• • SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

Inscreve-te na AssO'ciaçãO' RIO GRANDE.
Benetloíente «os Funeíouã- Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte-

rios Públicos Estaduais e Mu- ríor.
Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida

níeípaíé de Santa Catarina. de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se�
Três cruzeiros mensaes - nhores.

dez centavos diários e estarás

I
EDUARDO HORN & CIA.

Preparando um peculio para
Rua João Pinto' n. 10.
Caixa Postal, 39/40.

tua famílfa, 'FlorIanópolis.
'

Lira Tenís Clube
OARNAVAL DE 1948

Serão realizados por êste clube
em sua séde social, nos dias 7, 9
e 10, respectivamente, sábado. se

gunda e terça-feira, graudiosos
bailes à fantasia, com inicio às 22
horas. No domingo, d\a S, haverá
uma vesperàl infantil' das 1G às
20 horas.
Reserva de mesas - As mesas

serão reservadas a partir elas 141horas do dia 31 do corrente mês, 1
na séde social do Lira. Jt .ihriga
tória a apresentação tlo talão dó
mês de fevereiro, par.l o que (. i
sr. cobrador estará pre':;-�!lt� para'
esse fim.

'

I
Preço das mesas: Assinatuva l

para os três bailes Cr$ 100,\)0. l
Para a vesperal infantil não

haverá mesa reservada. IA compra de 'mesa só poderá I

ser efetuada pelo próprio sócio liou pessoa de sua familia.
O clube não distribuirá convi

,te. Para as, pessoas ,em trânsito fnesta capítaf a Secretaria do Lira
a cri-tério da Diretoria, e sob a

responsabilidade de um sócio, ex-I
pedirá ingressos, mediante o paga
mento de uma anuidade, isto fi
Cr$ 240,00.
'. A venda de ingressos será pro
cedida até ás 18 horas do dia, ,h
realização de cada baile, pela Se·
cretaría do clube.

A DIRETORIA

LEMBRA-TEr
InámerOl leres hllllJUlOl,

que, já fOraJD fetizes cOlDe

ta, aguardam teu a1W1io p.�
n que possam voltar á lO

dedade. Colabora .. eu...
puha Pró Restabelecimeat.
'd_ Sande do Lázaro.
........... , ' .. , .

CamÍlas, Gravata., Piiame•.
Meia. dai melhorei. pelo. .me
norea precol .6 na CASA �MIS
CELANEA - Ruae. Mafra,
............................ oi •••••••

o TESOURO
Da instrução está ao aícanoe

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfahetisação no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Flori:an6polis ou na Cate
dral Metropolitana.

... � .. . .....

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em toda. OI cidade.

do Bralil
Negocio facit. para ambol
OI laxol. mesmo na. hora.

vCLgal. Escrever à Caixa
POllal. 3717 -- São Paulo

Café Qtto traduz qualid.ade!
Peça-o ao seu fornecedor.

Empregue bem seu capital
.',

Auferindo os lucros que poderá lhe p"oporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses

AdqUira ações da «'O I T A L»
Transportes Aéreos S. A'

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000.09. Chamadas: 1" 40% - 2a 40% - 35 20%
Procure hoje rnearno o Agente da "CITALH em sua cidade e ele lhe ,dnrá rn.alhoeea escl"1recimentos.

Clube Doze de Agosto
CARNAVAL DE 1948

A Diretoria do Clube 12 de Agôsto realizará/em sua séde, bailes á
fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, I) e'

10 de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, reser-

vando .o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das 16 ás 2'i}
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
(Salão do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ '70,00>
(Para a vesperal infantil não haverá reserva de mesa)
No próximo dia 2 de Fevereiro, das 17 ás 19 horas, na sédo social

serão vendidas as mesas, observando-se rigorosamente a ordem riel
chegada dos senhores sócios.

,

A compra de mesa só poderá ser efetuada pelo prõprio sócio ou

pessoa de sua família, sendo que em nenhum caso uma só pessôa pode-
rá adquirir mais de uma mesa.'

-

DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sócios quites com a

Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos para.
Secretaria, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano••

,
A apresentação desse convite torna-se obrtgatória no ato da en-

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des
tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização' de cada
festa. Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da
rá direito 'a entrada do sócio e de sua família: NESSE PARTTCULAR A
DIRETORIA AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR.

Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex

pedidos convites, podendo 'entretanto, os srs. sócios quites com a.
.

'I'esour'ar ia, requerer ao Presidente, para pessóas ou famílias de suas

relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou.

cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos:
Assinatura para todas as' festas Cr$ 300,00
Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00 .

A venda de INGRESSOS a pessôas não pertencentes ao quadro so

cial do Clube e que estejam de passagem por esta cidade, cessará im
preter ivelrnente ás 19 horas do dia da realização de cada. festa.

CRIANÇAS - De acordo com as comunicações, é terminantemente
proíbida a entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das ::0
horas nos bailes carnavalescos dos dias 7; 8 e 10 de Fevereiro.

Secretaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janeíro
de 1948:

.'

Á EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus' portMores de. títulos já integralisados ou sorteados

de acôrdo com o decréto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

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

Margarida deMoraes, !
que se presume residente na localidade de CAÇ4._DOR. :

neste Estado, seu irmão José Benedito da Silva, !
procura noticias suas, pedindo o obsequio a quem i
tenha conhecimento do seu paradeiro, escrever ao l
sr, José Benedito da SIlva, a Rua Dr. Almeida �
Lima, 969 - A/C. da São Paulo Alpargatas S/A. �

SÃO PAULQ I
-"

AVISO
A EMPRESA CONSTRUTORA ÚNIVERSAL, AVISA}

TODOS OS PORTAOORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACOROO COM O DE·
CRETO-LEU 7.930, AFIM DE SER REEMBQLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

A DIRETORIA

o "Colégio Barriga-Vlerde-"

�está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua

valiosa colaboração.

LENHA A DOMICILIO"
QUANTIDADE CERTA E PREÇ�

úNIeO-
FONES 1.199 e 1.479

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

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

- - _ .. _ -

........................_ _ _ _•••••_._ _••__••�.,•., _ _._._._.-.- _-.-.- _ �...••••-_••-.-.- .r -.-••••Q••D._._._,.-...-.-.-.-.-.-_-.-.-.-. ....,..-.-v

Cr- '''Ito
GO co ovos E 50 5lEIPL

�_aJ_ ._.._._ _

�
. .___ __ __.a.__._..__.._._.__..�."._� .-_-_- ....-_-_..,;._-_- - ._-_-_-.-_-_-_-.._-_-_-_-_-_-_-.-_ '.-_- -_-..-•._-_- - .._-•._-_._-.-•. : .f1t

,

-,ii
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LIR'A TENIS CLUBE GRANDIOSOS BAILES CARNAVALESCOS NOS DIAS 7, 9 E 10, COM INICIO ÀS 22
HORAS DIAJ�, VESPERAL INFANTIL DAS 16 ÀS 20 HORAS·· APRESENTAÇÃO DO "P'IROLITO{l�,
,O "REI DO TECLADO" E DE NOTA'VEL ORQUESTRA CARNAVALESCA. RE..

SERVA DE MESAS PARA OS BAItES, NA SÉDE SOCIALi DIA 31 DE JANEIRO ÀS 14 HORAS. J
�OVERNO DO ESTADO

I

í-

Decretos de 24 de janeiro de 1948
,o PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LE,
ó GISLATIVA, NO .EXEHCíCIO DO CAH
eGO DE GOVERNADOR, DO ESTADO
.-RESOL;vE

,

Conceder aposentadoria:
De acôrdo com o art. 59, do decreto.
lei n. 298, de' 18 de novembro de.
1946:

'A Francisco Matos Neve�, no cargo de
• Professor (Escola mista de Araquarí),
"com o provento anual de Cr$ 6.72-0,00
«seis mil seteçentos e vinte cruzeiros).

Remover, a pedido:
A diretora Hermelinda Bianchini, da

-dlreção do Grupo Escolar "Lebon Régis"
-de Campo Alegre, para a do Grupo' Es-
-colar "Olavo. Bílac", da vila de Pirabei-
'raba, vumicipio de Joinvile.

O diretor Lout-Ivar-te Goya, da direção
"do Grupo Escolar "André Rebouças", da
-vila fie Leão, município de Campos No.
'vos, para a do Orupo Escolar "Lebon
:.Régis", de Campo Alegre,

De .acôrdo com o art. 14, alínea a, do
decreto-lei n .. 317, de 6 de dezembro
de 1946:

Maria de Lourdes Brüggemann de Ma
-to", Professor Normalista, classe F, do
'Grupo .Escolar "Germano Timm", para
·,0 Grupo Escolar' "Conselheiro Mafra"
,de Joínvüe.

.

Decretos de 26 de janeiro de 1948
.«) PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LE
'GISLATIVA, NO EXERCíCIO DO CAR
iGO D:E GOVERNADOR DO ESTADO,
·.:RESOLVE

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item II, do
deereto-Iei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

,Alvaro Odorico para exercer o cargo ..

"de .Administrador, padrão H, da Mater
'.nidacle "T'eresa Ramos", da cidade de
"Lajes, criado pelo decreto-lei n. 399, de
"26 -de fevereiro de 1947.

Remover, "ex ..officio·':
De. acôrdo com o art. 71, item l, do
decreto-lei n. 5-72, de 28 de outubro
de 1941:

Ir-ací Castro, ocupante do cargo da
-elasss E da carretr-a de Auxiliar de La-
-iboratório, do Quadro único do Estado,
·«'lo 4° distrito-sanitário, com sede em
.. .Joinvile, para o Laboratório Central do
.Departamento de Saúde Pública, preen
,chendo o claro existente na lotação, em
''Virtude da exoneração de Carlos Maes.

Designar:
Acácio Vieira da Rosa, ocupante inte

.. rinà do cargo da classe E da carreira
de Auxiliar de Laboratório, do Quadro
'-único do E.stado, para ter exercício no
__4° distrito-sanitário, com sede em Join
··'VUe.

Decreto de 28 de janeiro de 1948
·0 PRESIDENTE DA ASSEMBLÚA LE
',GISLATIVA, NO EXERCíCIO DO CAR
',GO DE GOVERNADOR DO' ESTADO,
�RESO'LVE

N·olne:n�:
Othon da Gama. Lobo d'Eça para exer

«oer 6 cargo de Secretário de 'Estado dos
-

Negó('los, <;Ia Segurança Pública, (309)
Poriari"s de 24 de janeiro de 1948

-o PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LE
',GISLATIVA. NO EXERCíCIO DO CAR
'GO Dl" GOVERNADOR DO ESTADO.
:RESO',VE

ConcedeI' dispensa:
A Laura Westrup Steinback, da fu.n

'ção c;'2 Professor, referência III (Escola
:mista desdobrada do Rio das Piwas.,·dis
·trito de Ituporanga, município de Bom

·

. .Retiro).
Designar:

Agnelo Pereir-a Oliveira para exercer

':â Função de 2° Suplente do Sub-delega
-do de Polícia do distrito de Painel, no

.município de Lajes, (288)
Prudente Andrade de Lima para exer-

· .cer a função de l° Suplente do Sub-de
Jegado de Polícia do distrito de Painel,

·

'no município de Lajes.
Dimas José Spfndola para exercer a

-função de 2° Suplente do Sub-delegado
de Polícia do distrito de Bocaina elo Sul,
'no município ele Lajes,

Dispensar:
Arí Daniel da Silva da função·. de 20

'Suplente do Sub-delegado de Polícia do
-dístr-ítn de Painel, no município de

·

Lajes,
João Nepommeno da Silva de 20 Su

plente do Sub-delegado de Polícia do dis
trito de' Bocaina do Sul, no município d�

� :Lajes,

él uarecido ... mas é

foí/PAfe/kJ;_1
.�

��

.i

''j.

A primeira vista, o novo Gíllette TECH

assemelha-se aos antigos aparelhos de

barbear. Mas, experimente-o! Gíllette

'TECH oferece maior proteção contra

cortes . .. distende, a pele, assegurando,

assim, um barbear mais suave e per

feitl) . .. impede a trepidação da lâmi

na . •. não acumula espuma e sua Iim

peza é feita mais ràpídamento !

Adquira, hoje mesmo, um.Gíllette TECH�

Por'mais rebelde que seja a sua barba;
ou por mais sensível que seja a 'sua

pele, Você conseguirá completa satisfa

.:10 com êsse novo aparelho de barbear.

� 8:e::�����.'
"""�'l

afa�tam a possibilidade de

��'

r
:::::s�::::.o ::l::t: ::�:

� ..

"
oferece, assim, maior segu-

rança e conrõrto no barbear.

\ 8IJAV/DADE!
� .......) '\ 1\
""� ,qJ,� �"A pele sempre bem disten-

,\1,'� ,cr.� � dida. a lâmina livre de trepi-

14 'L\ ';,.�'�� dação - eis dois importantes

�\l:'.",'.,.�IJ.�"__�, ,irç....;...��, "" '1 fatôres para a suavídade Z"O

\ /�.�
•

barbear: Para isso, Gilletle

'_ � � ,I/,__ TECH possui oarra-dtstensora

(2) e suporte aperteíçoad» (3).

k?APIDEZ!
Aberturas amplas, de desenho

especial (4) evitam o aeúmu-

lo da espuma e dos fios cor

tados, GilIette TECH lava .. se

com facilidade, o que permit..

maior rapidez: no barbear.

�fCONOM/A!I Gillette T E CH foi especial-
.

!(�"""
(� mente desenhado para as lã-

(:�! minas Gillette Azul. _�<!q,)j['a
- o novo TECH e use-o sem-

'L\-;�\/
'�AM>?_
�eJ'�

pre cair. as Legítimas Gill.ette

Azul-as lâminas que custam

pouco, porque duram muito.

TEC NICAMENTE PERFEITO
, )

"

I

..

Clube dos FUlJciooarios Pobllcos Civis
de Santa Catarina

CONCURRÊNCIA PARA A VENDA DE UM PRÉDIO
Faço público, de ordem do Sr. Emanuel Campos, Presidente do

Conselho, Diretor do Clube dos Funcionár íos Publicas de Santa Catari
na, em face a deliberação tomada em a ultima reunião. de Assembléia
Geral, que este Clube está resolvido a vender o prédio de sua proprie
dade a' Rua Tnijano nv, 37, a quem lance apresentar.

As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados,
das 14 horas ás 14 h. e 30 minutos do, dia 7 de fevereiro e serão aber
tas perante os concurrentes logo em seguida.

.

O julgamento se fará posteriormente, podendo o' Clube anular a

concurrência si assim o julgar conveniente, na ocasião.
Maiores informações com o Sr. Presidente do, Conselho Diretor.

• III ••••••••••••
"

.

Rue Fehppe Scbmidt 48

QUU VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA'
PROCURE A

alfaiataria Mello
Rádio-Técnico
A Eletr o-Têcniea está neces

'. ai tarido , com ur genci a , de um

"técnico para consertar rádios.
"Pega bom ordenado, mas exige
cornp- tenda.
Tr- tal' na mesma, à rua Tra

· [s no , 25.

Clube ese de gosto
A V I S'O

De ordem do Sr. Presidente, levo ao eonhecímento dos srs, sócios,
que a Diretoria resolveu suspender, até segunda deliberação, a admis
são de novos sócios bem como que só tivessem andamento. as propos
tas já apresentadas, logo após ao periodo de festas programadas .

•

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10-;. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

I
'D

TINTURARIA.l
Só a "CRUZEIRO"

dentes,4:4
Tir�

elA CATAR.INENSl
DE TIMNSPORTtS AÉP.EOS LTDA

• • • • • • •• • ••••• lO • •• .. ..

CONTA CORRENTE POPULAR

JurOI 51" 8. 8. - Lil1)ite Cr$ 30.000,00
.

Movimentação com cheqUei

Banco do Distrito Federal 8.1.'
CAPITAL: CR$ 60.000\.000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Traiano, 23 • F!orl'anópolls----.:

TI LO'GR
(errespcndenele
Comercial

FIA
Confere
Diploma

DIREÇAo:
,Amélia til Pigozzi

RUA ALVARO DE C'[V�lt{O.'6!l

ME.TODO:

lluluno e Ehtieole

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado .e --domifl!lo pr.óximos, -nest� CapitaJ, será .. reallzw tI -lll'j�
melro Campeonato, Catarinense de Tiro, promovido ,pela

Federação Catarinense de Tiro. _,_'-_...........

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

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

�AMPEONATO CATARINENSE DE TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI· GENE TUNNEY ELOGIA O BOX, EMBARCO-U ONTEM A DELEGA-TIRO A OA�VO I BOL E BASQUETEBOL ARGENTI O
c; b lt t

"

d F d I
N I çÃO DA F. V. M. S. C.

_

co o a, o pa rocmio 'a e �ra- O péssimo tempo que reinou na Nova York, 29 (U. P,) - Gene I
-çao Catat-in.ense de Caça e TIro, noite de ante-ontem veio adiar mais T

'

-

mundial
I ÁS primeiras horas da madrugada

, , _ , I unney, ,ex-campeao peso d t b
'

r-ealizar-se-á amanha e domingo o' uma rodada do Torneio Municipal d À b di 'A
,- I

e on em em arcou, com destino a-

, , ,'" I • ,pesa o ce ox, ISSe a ssociaçao : Pô 't AI d I
- ,

Primeiro Campeonato

catannensel,
de Voleibol e Basquetebol na qual d C ist d B d N Y k I OI o egre, a e egaçao catarInen-

"

',e ronlS as e ox e ova or
"

d
' ,

de Tir-o ao Alvo. deveriam bater-se em VOleibol', "volte t t d I se e vela que concorrera as rega-
, ,

,", que vo er recen emen e e tunal I'
-

Com um vasto programa .de ativí- Bariaa Verde e Clube Doze e em isit 'A
"

d S I h'
tas que se rea izarao de 2 a 7 de fe-

"

I
" ' ,

' VISI a a merrca o u e a uma ' "

-dades, encetado com o intuito de basquetebol: Caravana do Ar e UbI'-
vereiro proxnno. nas aguas do Guai-

coisa que posso afirmar: que dentro '

desenvolver no Estado a prática do ratan.
ba.

de dez anos o campeão de peso pe� O
'

difícil 'esporte do tiro ao alvo, con- Dando prosseguimento ao torneio,
comodoro Higino Gonzaga che-

sado virá da Argentina". Disse ele
'

'ta a entidade acima com várias fi- estão marcados para hOJ' e, com I'nI' _
fia a delegação.

que "parece que cada pequena ci-
liadas, todas bem robustas, aptas a cio ás 20 horas, na quadra do Lira

IMPOSTO SOBRE AiPOSTAS
dade do país se pratica o box. Visi-

npoiá-la em qualquer emergência,
I
Tenis Clube, os seguintes jogos: tei o presidente Peron e ele próprio

ESPORTIVAS

Com a Federação de Caça e Tiro Voleibol feminio _ Fiaueirense Londres, (B, N.· S,) - ACamara
� é um apaixonado do box, e até mes-

em atividades surgem novas pers-] x Ubiratan. Juizes: João Pedro Nu-
dos Comuns aprovou, recentemente,

d
mo já lutou. Mostrou-me ele os os·· bllectivas para essa modalida e de nes e Edward Born da Silva d

-,

b d '
um 11l1pOStO so re as apostas nos

.'
. sos a mao que ra os '.

esporte, desejada por ,mUItos, mas Basquetebol _ Lira x Atlético. jogos de futebol e nas corridas de

-aperfeiçoada por poucos. Esses Juizes: Nazareno Sim as e Oscar I JOE LOUIS BATEU O RECORD DE galgos. As apostas em 'corridas de

poucos praticantes, espalhados por Capela. I PERMANENCIA COMO CAMPEÃO cavalo, no entanto ficaram isentas.

todo o Estado, trabalham ardua- x x x MUNDIAL O caso é facilmente cornpreensi-

mente, fu�d�ndo novos c!ubes faci- VENCEU O BOCA JUNIORS I 'vel, como explicou o Ministro da

litar as atIVIdades da entidade, que, São Paulo, 29 (V, A,) _ O Boca
Nova York, 29 - O reinado de Fazenda, uma vez que o dinheiro

d
' Joe Loúis como campeão mundial t t b íd I

assim, po era promover campeona- Juniors, Vice-Campeão Argentino, gas o nas' apos as so re corri as (e

f t dos pesos pesados 'passou a ser, 1 d ti
.

t
'tos e azer-se represen ar em com-

na noite de ontem bateu-se com o
cava o se es ma a mcremen ar um

Tletições importantes,'como o Cam- S P I
desde o dia 21 do corrente. como o esporte que permite expandir uma

y ão au o F:. C., conseguindo ven-

to B '1' mais longo da história do pugilismo d
'

li f nt d t
peona rasi erro. cer por 1 x O�

as mais va rosas o es e expor a-

Promovendo o certame de Tiro, A terceira e ultima exibição do
mundial. ções do Reino Unido.

F, C. C. T. nada mais tez que satis- Realmente, desde aquele dia, Joe De fato, uma prova indiscutível,
quadro portenho nesta Capital, dar.

fazer os desejos dos afeiçoados do 'd'
, ,

d
Louis p.ode afir,m.ar que, está de pos- nesse sentido f'Oilo crescente ínte-

se-a ormngo proxnno, quan o en-

tiro ao alvo que muito lucrarão se do titulo maxnno ha dez af,l0s e resse dos compradores estrangeiros
frentará o Palmeiras, Campeão

�

com a posse de um titulo máximo duzentos e treze dias, quando o re-r nas feiras de cavalo de Newmarket
Paulista de 1947.

do Estado. cord anterior coube a John L. Sul- e Doncaster, que gozam aliás de

Cremos que a realização do cer-
,........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. livan, que empunhou o cetro du- fama mundial.

t onstítuírá um 'verdadeiro S. rico. querei. ficar ra.nte dez anos e duzentos e doze I Rece.nt.emente,. foi exportado para
ame c

. Do mede fQcil e legal
sucesso pois todos QS preparatIvos Fazei hoja urna in.criçõo

-días. ,� ,

a América Latina um reprodutor

já foram encerrados, notando-se No Credito Mutuo Predial pelo qual foram pagas mais de

entre os 'disputantes o maior inte- 25,0000 libras esterlinas,

resse e a mais viva expectativa. Clube 12 de A""gOS.O Tratava-se de Edward Tudor fi-

"
"

.i. lho de Hyperion .e de Tudor Mins-

CAMPANHA PRó ESTÁDIO DO BMLHANTE ";SQIJRÊE" DANSANTE treb.

BOCAIUVA Precisamente ás 22 horas, 'teve início a brilhante "soirée, dan- Calcula-se que se fosse posto á

Consoante já tivemos oportunida sante que a sociedade local ofereceu aos oficiais e aspirantes do en- venda famoso parelheiro Tudor

de de divulgar, o Bocaiuva preten- couraçado "Minas Gerais", nos salões do veterano Clube 12 de Agósto. Mínstrel, que tem tres anos, alcan

de adquirir, um vasto terreno no Logo no início das dansas, a nossa atenção foi despertada pela çaria um preço quatro vezes maior

distrito da Trindade para a constru- animação dos pares, notadamente em uniformes brancos, que mais
que o alcançado por Edwrd Tudor.

ção de! seu estádio. i parecia um cintilante ihaí.le num clube naval. x x x

A noticia teve lar'ga repercussão, Grande era a movimentação reinante, quando deu entrada nos EM NOSSA CAPITAL DESTACADO

nos nossos meios esportivos, nota-! salões do Clube "12", o sr. Governador do Estado, dr, José Boabaid, VELEJADOR GAUCHO

damente entre os amantes do) espor- acompanhado do sr. comandante José Espíndola, Capitão de Mar e Esteve ante-ontem nesta capital,

te bretão, considerando-se o arro- Guerra, do sr, comandante Macio Pinto de Oliveira, Capitão de fraga- tendo seguido ôntem, via aérea,

jo com que 'OS esforçados paredros La,. do sr., �omte. Alvaro Cabo, CeI. Canrt�dio Régis,
_

outras .au�oridades para a Capital Gaucha, afim-de as

do clube da Praia de Fora se com- CIVIS' e militares, s'endo l.ogo após ofereCl'da no salao da Bllbhotéca do sistir as regatas a vela, d� qual �

prometeram a levar avante a inicia- CIUlbe, uma taça de champanha, em nome da Diretoria, peLo nosSO Presidente de Honra, o destaca10

tiva para maior progresso do es- ami,go sr. Miguel J)aux, Presidente em ex,ercício ao sr. comandante do "yath-man" gaucho sr. Jorge Ge-

porte 'em Santa Cata'rina. "Minas Gerais", 'Capitão de Mal' e GueDra, José Espíndola, ao sr. dr. weir.

O trabalho será longo e fatigante GOlV'ernador ,do Estado e a todas as autoridades ali presentes, civis e S. S, que aqui veiu ,em inspeção

mas, todos formando um só bloco, milibares, senhoras e se,IlIhoriIllhas, tendo usado da palavra, em nome ao seu veleiro tipo "Brasil", que

saberã'O caminhar firmes até ver do Clulbe, o sr. Sebastião Neves, que ,em belo improviso saudou tão está sendo construido nos estalei

cumprida a árdua tarefa, a exem- distintos o'ÍÍciais de "nossa marinha de guerra. I'OS "Arataca", ficou ótimamente

pIo do que vem fazendo os dignos Agl'ade:cel1do a brilhante homena1gem, usou da palav,l'a o sr, co- impressionado cum o que teve opor-

paredros do Figueir,ense. mandante Espíndola, que mostrou-s,e ,sensitbilisado por todas as de- tunidade de assistir.

Nos primeiros dias do próximo monstrações de amizade rC'cebidas nesta Capital, das ,quais levava' gra- , ' - .......................••.••

mês de fevereiro, o Bocaiuva fará, líssima recordacão. CI b N t.-CO
armar barraquinhas e outras di- Genel'alizou-se uma animada palestra ,entre os presentes, para U e au
v,ersões, afim d.e adquirir numerá- logo após deixarem o salão da Bibliotéca, tendo o sr, comanüallie Es- O;a' I'hue--Io'"
Tio n.ecessário a compra do terr·eno. píndola, Rcompa:IlIhado do sr, Govel'na!dÜ!r do Estado e do sr. Miguel KIi �

Daux, Presidente do Clube, permanCicido sentados no salão de festas, A'SSEMBL}<�IA GElRAI_, I
apreciando as dansas que prossegúiram até al.tas hor,as da noite, De ol'dem do sr, Presidente, fi-

cam convocados os srs. sócios para
A Diretoria do Crube "1'2", pela pesso'a do sr. Miguel Daux, esteve a Assembléia ger1tl, a realizar-se

sempre atenta em oiJJlSequiar tão distintos visitantes e a "soirée, ,al- domingo, dia 1° de fevereiro, ás

cançou wquêle BElp,lendor e vivacidade a que estamos acostumados :l 1� 'horas, na sede social á Hit!- Ma-
, rIa para proceder-se a elelçao da

presenciar nos ,salões ,do Clube,' 1)iretoria 'que diri.girá os destinoE
A brilhante mocidade e'studantil do "'Minas Gerais", por cerlo de-I do Clube, durante o flDO de 19.'18,

yeria ter levado ótima impressão da' "soirée, que foi realmente ex- FlorianÓlpolis, 27 de janeiro de

cepcional. '1948.

A. Sbissa I t' ::ilor Ferreira, da Silva, Secre-
"a11O.

Vende-se
útimos lotes de terrenos situa

,dos à rua Delminda Silveira n. 261

próximo à Penitenciária do Estad?:
'di'st.ante do centro ,aJpenas 10 m�
llutos de ôni,bus, e servido pelas lI

nhas da Trindade, Ge-mitérlo e

Agronômica, Lotes de 1'2 x 30 pas
'sa a rêíle de a:gua e luz. PrÜtpne·
otário: Edmundo Meira.

';�IY r<�:/t r):Ji' �;1r
_ .., .•

�
'-w ',L.

RITZ - Hoje ás 7,30 horas
Bette Davis - Charles Boyer

Jeffrey Lynn e Barbara O'Neil
em:

TUDO ISTO E O CEU TAMBEM
Censura: Proibido até 14 anos.

No programa:
Cine Jornal _ nacional.
Noticiário Universal - jornal.
Preços:

Cr$ 4,40 e 3,00.

ROXY ., Hoje ás 7,30, horas
Ultima exibição

Barbara Stanwyck George
Brent - Lueilie Watson e Eve A,1'
den - em:

MI�HA REPUTAÇÃO
Censura: Proibido até 14 anos.

No programa:
Noticias da semana - nacionaL
Metro Jornal - atualidades.
Preço: Cr$ 3,00.

ODEON
-,- Hoje -

Consêrto da Orquestra Sinfônica,
Com o concurso da soprano ca

tarinense - Nazira Mansur.
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas:

AS AVENTURAS DE LAUREL E
HARDY

.'

com:

Stan LAUREL (O Magro) e Olívee
HARDY (O Gordo).

No programa:

1) _ Ressurgimento do Café -

Nac. Imp. Filmes.
2) - Cão de Fila Desenho

Colorido.
3)' - A Voz do Mundo - Atuali

dades.'
,

Preços:
Cr$ 4,00 e 3,00,
"Irnp. 14 anos".
A Partir de Sábado - ODEON:

CAPITÃO FúRIA

CON'; ERT A.-SE, e

QEFORMA·SE
Radios, Vitrolas, Esta

bilizadores e

Balanças Automaticas
Rua Cr ispim Mira, 58.

M.udas de
Euceliptes

(TERITRICORN!S)
VENDE-SE A Cr$ 0,30

Rua .Fernando ,Machado, JO
. ..

MOTOR
Vend'e-se

Um a gazolina, de 12 HP.

proprio para indústria.
Tratar no Emporio Rosa.

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

D E 'N -T -I S T A
Dr. Mario Da Campor�

Cirurgião dentista
Aten ie exclusixamente com

horQ' marcada
Rua Trajano ne 25 ,- Sob.

F:orian6polís
Oioriomente dos:(9-às 12 e

r!,.." '4 ào 17 horas

Oportunidade
Grande companhia catari
nenSEl, que está Clumentando
rleu quadro d61 funcionarias,
preciza de dua. (2) pes1Ioas

de amboll OB .eXOil,

lnformaçõel à Rua' Vilo9nde
de Ouro Preto 13. daD 9 àll

12 e das 14 às 17 horoll. I
_-----.....�.......__-_,.,tl-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(;adasko Social do «O Estado»
Pedlimoa ao. DOUOI dBtlnto. leitores, e o� fi �cher •
� abaixo • :remete-lo 'noua RoM. afia"�OI
(f,I!IIJUto otN.· o nouo ao"tO ea4utto .....

II o � •••••••••••••••••••• e •••

.... _ .. II .. .. .. .. .. .. .. • &ta CtvD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. D. M.... .. o .

� (a) ca. " fI (Io oO " !fIa ..

� OU CarIO •••••• O ••••••••• O •••••••••••••••••••• � •••••••• Q •••

� do P-.I (mie) ti ,e a II

�. .. ;ao .. " .. .,. 0 .

.... ao OI "' "' ..

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório -_ Trajano, 29

Tele!. M, 769
Consulta das 4 ás 6 horae

Residência:

F'el.ípe Schmidt n. 38
Tel. 812 I .

DI. A. SANTAELLA
�o Dela Faculdade Na

lI'IilBaJ de Keúlclna da U!Il1....1'IIld&
!tO." Bl'ull). Médico por coneue
• .. lerv1ço Nlfcional de Doa·
!/lIIIII Mentala. Ex interno da Santa
.. de Milerlc6rdla, fe Hoçttal
�o do Rio '11& capital .,.

dera!
.gync.t. Jl:lJDICA - DO�Ç.&ll

lOIIRV()8_
- eouuItófrlo: Edlffc10 .&mti:iIa

N\ETO
- lha :relipe Schm1dt. eon.uIlUI

Da 111 AI 18 bOru -

A Residen�ia :

Largo Benjamin Constant n, 6

na. POLYDORO S. THIAGO
� 40 Hospital de Oaridade

de Florianópolis
Aalíriente da Maternidade

�OA. I4EDIOA - DISTtJa.

a:roe DA GESTAQAO II: DO
PARTO

.iIIMIl... 4011 Orgllos 1Dternoa, _

J peolalmente do coraçlo
.

....OU da tlroide e demall

sI&ndulas 1Dternas!"
'IIllJIOWJDIAPIA - ELECTItOCAJI,.

�� � �'IlÜOLII5MO
L.> ::: _:<'_' 'BÀSAI. . '"' , �." ',,",I

��\ü di�rlamél:lte dsa :1.5 b
18 horas

.� Chamados • qualflueJ'
� tnolU2l1ve durante 8 noite.

JIIIQISl7LTOEUO: Rua Vitor. MeU.

1611, 18. Pane !OL
'_OlA.: A",enida Tram·

powslé. 82. Pone 7.

\'01t. fiAVAS LACERDA
.... lIlM1co-c1r1tr&1ca de OIhIJll
- 01IY1tI0iI. Nar1s - GvIl'&:Ota.
: P,••criçao de lentes de

contato.
Reil1iciou sua clinico

Conlultorio: Felipe Schrn idt 8
Da. 10 à. 12 hs. e das

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

Casas Pré-Fabricadas
500,00 o

Consulte-aos sem compromisso

Desde CR$ 300,00 a CR$
metro quadrado

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
,T�legf'ama REII\'ISGH

"

um

COMUNICAÇÃO N. 3 .

Levo ao conhecimento dos senhores associados que, a diretoria, em
sua última ·reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a exigir,
quando necessário, dos senhores associados, para efeito de identifi'cação,
o talão de quitação mensal.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas de
carnaval, sementapoderá ser f�ita, mediante a apresentação do recibo
do mês de fevereiro.

. -

.

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.

Florla·nõpoUs

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAU'"
$11111.dll til 117. - Iüe: I A II.
fNCJ1!:rnIOI JS 'i'UJf"POIt"1fi

Cifra0 do Balanço d. 1944,

Leva-se ao conhecimento dos interessados que no Consulado Ge
ral da Italia para os Estados de Paraná e Santa Catarina. à Rua Mare
chal Deodoro ll. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programas.
dos cursos que serão desenvolvidos p·ela

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:
de iOde Abril a 30 de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 10 de Outubro a 23 de Dezembro.

Or,
Cr$

.: CPiPITAL E RESERVAS
Respon,abilidede,
Recete
Ativo

80·.900.606,30
. S.978�4oL755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

. -

Clube ((12 de Agostou r
A v I S o

.. •• S. CAVALCMm
lRIlIdet exclusivamente de cr1mtU
__ 1JIldanl! 1 Mermba, 1.

Telefone II. 70

V. S. quer o pr6gresso dà
nossa- Juventude � Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os org'anizado,

.
res do "Colégio Barriga-Vel'
de".

DI . .ROLDÃO CONSONI
4t1!1\UJ&GIA GlilRAL - AJIl'.$. VII
ilUlWIA - MOIdl8T1A8 DIlI _
•••• .NHORA.8 -o PART08 .•.
.r.nudo pela Faculda<le ó.e AI""
lIiUIa d& Uníveraídada de SAo .

"''110, onde foi assistente por
'

1"1\.
lIIaí 1Ul0. do Serviço C1r1lrgloo 411

Prof. .t.llplo Correia Neto
� do estômago • l'1u 1Itl.
..... intestinos delgado e gro-,
ur61d., rins. próstata. bexJca.

1Wo, ovArio;. e tromp!Ul. Var_
..... .tdcIrocele, varizes • bont.llt

OONBULTA.S:
... III la

..
II- horas, •. Rua rGi.90

IlelrlllUdt, 21 (�to. da cua r....
railO). Tel. 1.1598.

lIlPiSlDa1'iCIA: Rua Est<!!vQ " ..
"B1or. 17.: Tel. II 7M

DI. NEWTON D'AVILA
�.. - �laa Ur1nAr1u -

DoaID.tu do. mteBt1no., rito li
_ - Hemorroidal. Tra�

to lia colite ameblana.
l!IIr!oterapla - Intra ",emnell1o,.

00niWta: Vitor Meireles, lI8.
,� dlar1aniente l.I 11,30 u.
II" " tarde, das 16' hs. em 4I.ute

1Iea1d: Vldial Rama., "'
-.

"',,!. �� ·,WW 10fJ7 " _ ., -'I
����,,�=.,,"""''__----

Bit LINS NEVQ
lIol�lI"'laB de sezmora

Ocruultório - RIua JolIo Pinto L ,
-_ Sobrado - Telefone 1..(61
� - Rua Sete de Setembro
- (�1c1o I. A. P. da Eatlft.)

Telefone M. 8M

............ e _ ej

...deoeriamoa. tamWm,.� d. Jlotlciaa ........._,�toa • OIItro, d. ,.r.Il. OU .. IIJINIOU amipa.
.

I
I-
I�----.--------------�--------------------�------------ -----------------

.. . PAULO FONTEs
CJmIoo e operador

CCIanltór1o: Rua' Vitor Melftl... •
Telefçme: 1.4OIi

0ilu1IItu dai 10 li 12 e du 14 "lI!
ii!.N1dincla: Rua Blumenau. III

. Teleton.: 1.�

,

TEUS FILHOS
.plaudirão te. ,mo,

q....do souberem q.e col.
boraste pró Restabeledme.a
to d. Saude do Lázu••

impasse na

Conferencia
Lake Sucess, 27 (U. P.) "A

conferência de "Mesa Redonda" en

tre os representantes da India e do

Pakistão que vinham realizando ne

gociações para à solução da disputa
sôbre as provincias de Jammu e

Kashmir, resultou num impasse" -

Imf'orma-se alitorizadamente.
. . ..

.. ..

CASA MISCELANEA diltri·
buidora dOI Râdiol R. Cá A

Vi.ctor. Vâlvula. e Díacoe,
Rua Conselheiro Mafra

Aten"a-O _
O proprietar_io

\I da Sepe terie:
O RAPIDO à Rua João Pin to;
avia0 ao. leu_ frague.e. e amigo.

Ia

lJue mudnu-se para a mesma rua,

e.nexo à Tinturaria Guarany. on-

de e.pera Q preforeneia que' tados
lempre lhe di.pensaram.

••• ;... • •• •
ti

Desastre de aViaçãO
Lisbôa, 28 (U. P.) - Tres pessoas

perderam a vidà'Á'(mtem a nóífe "em

consequência de trágico desastre

ocorrido com um avião militar por

tuguês, que se despedaçou contra

o solo nas proximidades da praia <!e

Caparica, na costa ocidental de

Portugal. O avião era do tipo Da

kota.

Sinistro, pagos DOII últilllolt I\) ano.

Rel�.onlabilidadei «

98.687.816,30
76.736,4'0 t .306,20

Se ricos quereis ficar
De modo facil e legal
Fazei hoje uma inscrição
NO Credito Mutuo Predial

I Valorize o seu dinheiro, ins,

I
crevendo-se no (luadro soeis.
dos .componentes do ColégiCi
Barriga-Verde.

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte co,letivo entre
FLORIANóPOLIS - Xallecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAIDAS DE F:DORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da

manhã.
SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 boras da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLOHIA.

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

Díretores:
Dr. Pamphilo d'{]tra Freire
de Sá, ,Anilio Mal.orra, Dr.
e JOlé Abreu•

de Car�l'!lho. Dr. Francil!lco
Joacuím Barreto de Araujo

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tfeo NILO LAUS
Hoje e amanhA leU .. e_ preferltl.

Drecu aacio.ilau • estraDCelru - Bomeopátiu - Perfa"
••ri.. - ArtIp••• ltonaeltL

Garaale-.. • exata .bSlenbda •• rec:eltllár18 _Hln.

TINTURARIA. CRUZEIRO
Tiradentes _ 44

LAVA e TINGE ROUP A.S
. .

. Reforma chapeos
ProfiSSional competente - Se rviço rapido e garantido,

•• I • • • •• • •• ,. ••• • t. •••••••• •

QUART()
PRECISA-SE

Funcionário dQ Ministério

I da Aeronáutica, recentemente
transferido do Rio, procura
um quarto mobiliado em

casa d� fatr)Ília, de preferên
cia no centro.da cidade ou

proximidades .

Apresen ta referências.
Cartas para L. FONTES.

Av. Mauro. Ramos n 200-

L 1!� __= tIJCU iTlll!!i! ••a d upe !MIO

,

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

ção poderás deixar para tua
familia, um peculio até Cr$
30.000,00.

I Inscreve-te na Associação
.

Beneficente.
I

LIRA TENIS CLUBE

Universidade para Exlrangeíros
em Perugia (Italia)

A Diretoria do Clube «12 de Agosto» avisa a

seus associados, que as mesas para atender o Serviço
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

Fabrlcants e distribuidores da. afamada.':con
fecçõe�·DISTINTA- e RIVETaí.PoI.ue um gl'an.
de IOl'tlmentol.__ de oasemiral"�llcadol" ,bl'lnl
bOM'. barato.� algodõel.'lmol'lnl eífaYlam.ntol
pala· alfalatelil, jquo. (recebe;'" )diNtamente dai

·A CAPITAL- ,!hama �at.agaol •.dol Snr.:",pomel'!'I••tel:do intel!ol .110 ••ntido. de:lhe.dazerem 12m.

efetuol.'HR lua.! oomplal' MATRIZRem T!ol.'lan6polll. la FILIAIS em'�lumenau,� e!Laje••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No proximo dia 2' de Fevereiro, será, entregue a S. Eminência, D. Jaime" Cnrde'al�
Camara, a imagem de Santa, Catarina. Serão .madrtnha e padrinho dessa Imagem, ai

Nerêu Ramos e o sr, Almirante Arnal�o Pinto da Luz ..

entrega lerá a presença do Governador catarínense, ialando,
ato, o sr. Vice-Presidente da Repúblíc. _1l!IIIIiZIiIS!!'-*_....._...'#_,_i!I\iIIt_ilHiI_

I!

A
exma,

solenidade
sra.

da

Belo exemplo! (' contra a re.cuperaca'o economiCif!
RlO, d (A. N,) - Ví rnha

sendo anunciado que amigos e Washingt on, 29 (U, ,P,) - O sr. aumentará o perigo para a segu-'

colegas do general-chefe de Dean Achcson, ex-sub-secretár-io de rança americana, surgindo pcssí->

policia pretendiam homena- Estado, declarou que "O programa velmente situações que porão em'

geá-lo, aproveitando, ,para tan- de recuperaçao europeia é a Imha risco a manutenção da paz inter-'

to, o transcurso da sua data de frente da segurança americana ". nacional", Finalizando, declarou

auiversár ia, a dois de fevereíro Acrescentou Acheson que a União que se o total do auxílio pedido'

próximo, constante, a hornena- Soviétíca "aceita com absoluto rea- t'ôr reduzido, "a produção européia" ,

gem, de um banquete que se-
lismo uma situação furte e estável será reduzida, as exportações eu-

ria a rnan ifestação púhl íca ele e ajusta sua política de acôrdo", ropéias serão reduzidas e nova-

reconhecimento "aos servíeos Com igual realismo, disse, "os rus- mene cairemos no círculo víoíoso.,

.que vem prestando o general sos aproveitam as oportunídades
Luna Câmara á cíuade e ao oferecidas pelas situações fracas e

.país"," instáveis, que resultem da derrota TEATRO DO ESTUDANTE

MI 'h f d e da ocupação ou do esgotamento O L M''f as o genera -I) e e e po- de' um aliado". Dean Aoheson, pre-
srv L, atos Amaral, aplaudido'

lícia manjou o ,golpe, Viu o ce- ator ventrilocuo e diretor do Gru-'
lebre cordão dos puxa-sacos

sidente do Comit.é Executivo ela

Um dos males da formação cultu-\ em que impera o Momo com seu Ii-
em grandes expectativas. E Comissão Não-Partidária de Defesa po Teatral Estudantil "Osni Regis", ..

ral do povo brasileiro é, sem dúví- beralismo, quando se não mais oh- lembrou, então, que a sua 'data do Plano Marshall (uma organiza- do Instituto de Educação de Lajes..
da; o seu descaso pela preservação I

serv.am as leis mora,es que rege,m a aniversária vem se repetindo ção particular) declarou na Comis-
que encontrando-se em Florianópo-'

I I
I
S I ha cinquenta e poucos anos,

são de Relações Exteriores que "a
1"

,

ti d' Ido foIc ore ou, pe o menos, em se ocíedade, saracoteia, pu a, gr-ita e
sem que os mesmos amigos e

União ,SoviéU,ca está fazendo tudo JS, aSSJS lU ao segun o espetácu o'

tratando de música, o pouco acei-I enlouquece ao ritmo louco dos sam-
colegas tivessem tido, nau tras pára impedir a recuperação da Eu- do Teatro do Estudante, dirigiu ao'

tamento de melodias inspiradas em bas, frev.os e marchas, que, sem oportunidades, a idéia de ho- repa". /' sr. João Frainer, a seguinte sauda-'

motivos nacionais. As raríssimas I; expressar qualquer paisagem séria menageá-Io,'
Acheson pr-ognosticou uma me- ção, pelo exito do festival:

-

t
A

di I d Pé trí B '1'
-

d Diante disso, calma e supe-
khora das relações sovíético-ame-

- "Ao Diretor ArtI'stI'CO do Tea-
cançoes nes e genero, pouco IVU -I a a na rasi erra, vao ecepan- r ícanas uma vez que a Europa

r iorrnente, recusou a homena- " " " "", c

gadas, ficam impossibilitadas de do o sentimento de brasilidade e I)
'.gem, dechnando da "expressiva OcidenLal esteja restahelecida". ]f tro do Estudante de Florianópolis,

representar a música brasileira e,
i

senso artístico dás gerações que manírestação ". acrescentou :; "Estou igualmente os meus parabens pela belissima iri---

então, quando se aproxima o ca= surgem. ISe o pessoal de cima fizesse convencido de que, com o COlapso terpretação da peça hoje levada à

naval, em todos os anos aparece Por isso, oconcerto sinfônico que sempre assim", da economia da Europa Ocidental,
cena, parabéns que peço transmitir

uma enxurrada de melodias pauPér-1 a Sociedade de Cultura Musical pre- tl 'de • -

d Deput�dos
a todos os componentes da entida-:

rimas, quasi tudo a mesma cousal tende realisar hoje, com o concurso II IVI880 a iS de pelo seu belo desempenho".'
num ritmo binário- todo sensual e do soprano Nazira Mansur, faz .. me

P I
� d'·ssidentes Os artistas do Teatro dó Estudan-

acompanhado de letras pornográfi_!lembrar um Oasis agasalhador em' a estln(i � te ficaram sensibilfzadós com esses-

cas, expressando e introduzindo meio da esterilidade dum deserto, A Lake Success, 29 (O, P,) _ O de- Rio,29 (A. N.) - Informa-se que aplausos.
nas casas de família, a linguagem de noite, aqueles que já sentem o ou legado das Eilipinas na comissão prosseguem os entendimentos para

calão da malandragem dos morros vida doer e com o sistema psíquico ela Palestina da ONO propôs a crea- ingresso no ·P. S. D. os deputados do- REPRISE

cariocas. alterado pelass músicas carnavales- ção de uma força militar para ga- PTB de S, Paulo que estão em opo- En-'1 vista d it
-

rantir as decisões da comissão.
.e mm as pessoas nao.

Essa é a música que o rádio di- cas, terão o prazer de ouvir um Também o senador Vicente J, sição com o diretório nacional do terem podido assistir a representa-i-
vulga pelo Brasil afora, e que to pouco de música bôa e que lhes dê Francisco préviamente havia dito seu partido. Considera-se já certo ção da peça "A MULHER DE MEU'

dos ouvem, aprendem e cantam. O, a certeza de que ainda existe quem que uma ação imediata era neces- o ingresso do senador Marcondes TIO''; e pelo agrado que a mesma'

mal, porém, não' fica todo só

niSS0]'
sinta o que seja arte e quem saiba sáría para execução da divisâo da Filho no P. S. D. causou a todos, provavelmente se-'

Terra Santa.
é que se diz, ser essa a nossa mú- prezá-Ia. ,

rá ela reprisada na próxima sema--

sica popular. ,. E o povo, nos dias
'

Saturno O' nOV () dlre tor O s a I ii rio d9S �:':-.-__.- -.-.- ""'C__- ..... .. _ .. '

0R;Or��A��deNa ,�!!�,n.�!��aS�d,��!!�n!!1 �g��� §hr:::�'a;�,�, ��: E:���:;d;� f��!.f�t��i;�� �D1:�ii:�O da

o�tem, do ,T,rIbun�1 de J.�stIça, d,as, de Gusmao, a segUIr, votou de aeOl- tem, do cargo de direLor do Serviço ao Departamento Nacional do Tra- RanLillgo, 29 (O, P,) _ O Chile'
Cama!'as CN'fiJr:aIs reulllda�, f�l do com o relatol'. N� entanto, os de Assistência a Menores, do sr. Hé· balho licença para uma assembléia e a Argentina talvez enviem umar
debatIdo o \P�dId? d,e. reVJsao .

CrI- desel11lbargadoFes Mrufra e Laet e lia To rnag-hi. Por ocasião da cel'l- f b resposla conjunta ao l)rotesto bri

n:l,�al do ex-fUnClOnal'lO '(�p MmJs- Adel'll1ar Tayares acompanharam.o mônia o titular da Justiça, em bre- g,eral a 1m de ,e�tudar a ase. de au--
lanico conlra o eslwbelecirnento pe

t�110 da JustIça Manuel 1:'Ta�ClSCo vaLo do reVIsor" e, aS�lm, p�\ ,tres ves palavras, encareceu a impor- menta do salarl'O. Falando a r�por- los dois pai,ses sul ameri'canos de

Pm.to� cOn,deI\ado solb a aJcusaçao d:e votos cont�� dOIS, de?;dJa o Inbu- tância do cargO' e a sua relevância tagem o sr. Nelson Mata, presIden� hasps navais na Antártica, ao quS'
baver D,ar t�clpado de um!l ,quadn- )lal permltu ,que o h.U pro�uzH;se perante a soeiedade, externando' a te do referido sindiçato disse que ,�e soul:ie hoje nesta capital. lnfor
Iha de talsIÍl>ca�ores de tltul�s ,de- oralmente a sua defesa.

_

lrocla- cO'Illfiança que :depositava, na ação os comerciários só irão ao dissidio mau-se aqui o.ficialmente, enlre.'
claratórlOs da Cldada�lla braS'I,leIra. macIo o resulLado da v�t�çao, o. de- do novo diretor, O .sr. Hé1io Torna.- t I CI 'I

.

d
'

O processo em ,q:Iestao, consta de sembargador E.uI'Ico PaIxao ,pe'dm a 01111', a,gra'decendo as pa,lavras d'o coletivo no caso de nã'O ser f'eito" aIl o, que o I :11 e consI, er,ava _que'
t' I ,. d

o o prOiblema de sua reIvmdwaçao àl'
qu� OIze vo ume::; , sen o UI� dos palavra ,eleclaran_do que ref?l'!Dava minisro da Justiça, afirmou conlle- acôrdo amistoso com os patrões. Antártica diferia fundamentalmen-
n;a'ls eomplexos oas�s. que Ja tran- o .seu voto, preferllldo deCIdIr de cer os problemas do órgão ,que iria le do caso argentino,
sI,laram pel? Foro CrlmIJ?al, POI& a:cordo 0.om o ponto .de vIsta, do dirigir, mas que, não encarava a F"r'am d,e� ped,·do,s '

.......,......,.----................- . ...........,.......---&-....-.-........,.

SO a de,nuncIa {)cupa 76 p8Igmas d!l-I d,esem)Jal1gador Esplllola, FIlho sua responsa1bilidade' em' temôr, " � • dtllogr�fa?as, O re,querente: lrmao 'l.amlb�m � des,embangador Saul. de certo de que não via nos menores Rio, 29 (A. N.) _ Vários redato- 9mea, eH e grevedo pnnClpa( �cusauo" AdeIl1lo j\�e'l!-I Gusma?, falaJ,1Jdo a segUIr, , diI�se r,ecol,hidos nruquele eslwbelecimen- Frankfurt, 29 (D, P,) _ Nova,'
de,s Pmto, fOI c0l!-denado pelo JUIZ que reforma:va o seu voto, e aSSIm, to delinquenles e sim .crianças de- res, atores e auxiliares do rádio Ve�

MIl�on �Ba�\celos, J�1l1tamente com por unanimidade, permitiu o Tri- sajusladas do meio social. ra·Cruz, desta capital, comparece- ,��1���a 4 d�üTh�'�;:' d�u�rJ,����'�ol�e��:
maIS 4;) r,eus, a tr,es anos, 8 meses punal que o réu ocupasse a tribu- ram aos J'ornais para protestarem

.

, e 20 dias de reclusão, sendo pôsto na por Iquinze minutos, C
,está-se- desenvolvendo entre as in-'

em liberdade no dia 31 de janeiro O jul,gamento prosseguirá na ontrabaudos de terem sido despedidos ontem quietações causadas pela escassez'

de 1945, por li:vramrnLo concl-icio- próxima quar,ta·feira, devendo o sem aviso prévio, apesar de virem de aliinentos.

nal, 1])01' já haver cumprido mai's I"éu compar,Cicer e ct.af0nder-se. !:Ipreeude.dos trabalhando ha vários mes'es sem,
Gêrca de 1 mil<bão de trabal'l1ad'O--

da metade da pena e oomportar- Quando se realizaNa o debate, a �a- U res em 'VurttemilJel'g e Beden, na
- perceber ordenado em virtude da t d

se bem no Presídio. la de julgamento no terceiro andar Ri'O, 29 (A. N.� _ Durante o ano

'

,zona nor e-ameri1cana,' podem e--

O pedido ele revisão foi foralU- do Palácio da Justiça, estava de- passado a guarda.moria da Alfan-
situação precária da emissora. clarar-se ,em greve sexta-feira, No,

lado em 1944, quand.o o requerente serta. O Déu, que fez o pedida de
mesmo dia, líderes traball1Ístas do

ainda se el1contrava internado no revisão há ,quatro anos com certe- dega apreendeu cO'ntrabandos ava- Junta conl'lil-I�dora ,Ruil'Ír e Renânia preténctem reunir-

�resídio, Entretanto, só ontem fO'i za não sabe que esta sendo jul- liados 'em cerca de um milhão de iii «� se em Mullheim, afim de decidirem

mImado o Julgamento do vo.lumo, gado e no pro:cesso não consta o cruzeiros. Destes parte já foi ven- Rio, 29 (A. N.) _ Noticia-se que �sô,bre a, co!wocação de uma greve

so nroces' pa 'a 'r' 'b 1 d d' L d t L -" • . de 3 mIll10es ,de trwbalhaclores na
j,> :,0 I O. rI una e seu para' eIra, en o es a

- notícia dida em leilão, rendendo oitocen- serao hOJe submetIdos a consIdera-
zona britânica.

Justiça, podel'á atende}' ao chamado da tos mI'1 cruzeI'ros. _

-

d 'd t d R 'bl'
'

Após o relatório, feito pela d'e- Jusl,iça.
çao o preSI en e a epu Ica os ------------�--

sembargador Euri-co Paixão, clete·
. ,... ......•.

nomes da junta conciliadora para Cnn tra a ,-nfla "8-ove-se o Tri'bunal no exame de uma o caso do Piauí. U \I
pr,eliminar, li: que o requerente ha
via formulado, por es'Crito, o pedi
do ,para deJ,ender-se .oralmlinte
protestando ino!cência. O desem:fJar
gado!' Eurico Paixão declarou que
dispensava a presença do réu, pois
e;;:tava pel�feilamente esclarecido
para proferir o seu voto, Entretan
'to, o revisor, desembargadO'r Espí
nola Filho, votou em senticlo 'Con

trário, declarando que a seu ver,
era um direitO' que o réu tinha, de
êl,e próprio de,f.ender-se, ocupandO

\

\

Florlaft6pons� 30 l1e Janeiro

A' margem do
DU Alv';yo

concerto de, hoje
de Carvalho

Brevemente
Grandes e modernas ins
talaçõe� a serviço do au
tomobilismo.
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Paris, 29 (D. P,) - O gabinete'
francês deverá soliüHar um debate'
imediato ao. projeto-lei referente à
circulação de nolas do cinco mil

francos, ,quando a Assembléia Na
cional deve se reunir boje - a()

que anunciou Pierre Abelin, -por·
la-voz do mesmo gatJinete, após
uma reUl1lao havida esta manhã.
Com o reco,J,himento de tais notas
será êste o terceiro passo anti-in
fIacionista dado pelo govêrnb fran
cês em seu programa que compre
endeu também a desvaloriza'Ção do.
franco e' o estwbelecimento de mer

'Cada livre 1iara ouro,
CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

jl

Conselho
Penifenciario

Em sua s,essão de hoje, o Conse
lho Penitenciário examinará a si

tuação de diversos detentbs, em face

da lei de indulto, sancionada recen

temente.

Quer estudar á lioite1 Adqui
ra uma ac;ão do "Colégio Bar

riga-Verde" ,

FRECHA'NDO •.•

Há dois ou tr,és dia,s , o órgão que, é a favor ,dos que são

contra, deu ho.nras de pálgina. externa a uma ,epís,tola re'Clamall

do água. O emiss'ário, sedentO' do precioso Jí,qulão, queria-o
já e já, Isso de só por meia,do,s do ano, não servia. O govêrllo
,que desse um jeitO', Já e já, E as chuvas ohegaram ...

. Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


