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Conseguida a pacificação·. no Piauí mediante a formula Rfrla) RQmGs
Rio" 30, (AN)-No comício udenista realizado' na capital do Piauí, os' oratdo{fêS"êxal
taram os nomes do pres" Gaspar Dutra e dos líderes,Nerêu 'Ramos e' José A/mé'rito ..

Gan�ni. � v�n�r�n�� IM�r in�ú, f�i ��var��m�nt� a��a��ina��
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Operarios prejudicados pelos comunistas
Serão processados os empregados da «Tribuna Popular»
�dO, 30 (..t�. N.) - ° promotor dr • o qual, ali oriegando, cientrncou Est ando assim incursos nas pe-

ia Vara CrImIl1<A', Laudelino Freire aos dí r lgenl.es das otícínas a deci- nas do artigo 329 do Código Penal e Dentro dele há margem para, sem atritos pessoais ou de grupos,
Fibho, acaba de apresentar denún- são ministerial contida na ref'er-ida no ar-tido, 3, inciso 18, do Decreto- sem hostilidades sociais' e sem lutas estereis, todos defenderem os
cia 'contra os empregados da .I.'ri- porLaria. lei n. 431, de 1-8 de maio de 1938, próp ss príncipios, sustentarem 'as próprias idéias e realizarem tra-
buna Popular" que receneram a po- Recusando-se a atender as deter- requer o abaixo assinado se ínstau- balho util à educação do povo e. ao progresso do país.licia a bala na manha de 8 do cor- m inações minister-iais, os denuncia re processo-crime citando-se os de-
\ I'

.

b
... d t d t Só em ambiente assim elevado, onde o mutuo respeito cimenta aren .8.)' lDSU ar .... "'uHlo-se contr: dos que tínnam no' local solb sua nuncia os para o os os seus er-

uma . decisão do governo que sus- guarda armas utilizáveis como de mos á pena de revelia, e intiman-
boa vontade coletiva, e "onde tem sempre apoio as boas iniciativas e

pendera o jornal "Imprensa i-opu- guerra e que for'am apreenoidas, do-se as testemunhas abaixo arro- pronta condenação os erros, só em ambiente assim, repetimos, é possi-
lar", que era tirado nas orícmas opuseram-se à execução daquele ladas para deporem sõbre o tato vel o trabalho produtivo, pela grandesa e prosperidade da Nação.
daquele orgão do Partido Cornunís- ato legal mediante violência, í'azen- delituoso, sob as penas da Ieí P. de- •

t A d
. . "Não esqueçamos que a .desharrnonia enfraquece a nacionalidade e

a. enuncia está concebida nos do uso das armas de fogo. terírnento __.:_ Distrito Federal, 26 '

seguintes terrnos : Reagiram contra os pohcíais. de janeiro ele 1948. _ (a.): Laudelí- que a fraquesa da nacionalidade é o trampolim dos nossos inimigos

"Exrno. sr. dr. juiz da 7a Vara durante qua�e uma hora, sendo re- no Freire. Testemunhas: Junir o da para abater-nos e escravizar-nos.

Criminal. O representante do- Mi, quisitado um choque da Poiícia Silva 'I'in do, Sebastião Monteiro da No confusionismo internacional sejamos uma definição de or-

nistér io Público com exercício nes- Especial, que comparecenelo ao 10- Silva, Organot Bustarnante, Ju- dem, de unidade, de ação, e o Brasil não parecerá.
te Juizo, usando das atrfburções cal, dconSegUiU tmalmente, dominar dl.·cael, Oliveira, :r-ario _Osvaldo Vi-

A. voz do passado que
. -

d
- ,

-

-
, .

,. gme à nossa compreensao o presente, e 'não
que lhe são contertdas por lei vem os enunciados que foram presos PIra Sobrmho, \tiebastHw Moreira

,

perante v. excia, dar denúrnci� con- em flagrante. dos Santos e Francisco Dambrosio.1 teremos lmnugos a temer.

lff!���1�r�\�I��rt�;��:,�1�10 atUrdõ inter ..parlidqrio" 00 Rio G�, d(SuI14!����d�) a �n������
Constantino Pereira, Alvaro ;:-'<0' Porto Alegre, 30 (A. N." - Pros- porém, é que entendimentos entre presentadas as forças pohtwas. do

lo
sr. José Américo

ilPI',esentou
um

gueira, Míronídes de 'Paula, _ José segue absorvendo a aLenção das o chefe do Executivo r iogran dense PSD e da UDN. lmpoJ'larIa. },S80 aderido á proposta da paoídícação
Pinheiro de Lacerda, 'Valdir

'da]
rodas' pólíticas elo Estado o recen- e elementos da l:J.D)j estão sendo evidentemente, no e:5tarbelemmenlc

.

Costa Rubim, Arísteu Magatnães te acordo -tirrnado entre o PSD realizados. A visita levada a ereito ele um pacto semelhante ao f'irma- do PiaUÍ, a qual gira em tõrno da

Argemiro Luiz Sóares, An ival 'I'ei- UDN e P,H, no 'Hi'O de Janeiró. Sob ontem, pela manhã, pelo sr, �Salga- do no Rio e reflexo do mesmo. readmissão dos í'uncí onár ios 9�
"eira Lopes, Antônio Porcino da)

o reflexo 'desse ato em nosso Esta- do Martins, presruente da corníssãc Acredita-se, assim" que ,por es- mitidos. O adendo visa manter

Costa, Manoel Severiano de Olivet- do, os mais diversos comentários executiva daquela organização po- tes dias, importantes aconLecimell' arastados dos cargos os funcioná

Ta, Mario P'ereira da Cunha Ataná- são feitos. " líLica ao governador Valter Jobim tos Lerã:o lugar no cenário pOlítico rios demitidos por faltas fUlllClonal-i

sio FeTTeira Calaca, Osiri,s'GUima-1 A imprensa ontem publicou é mais uma compro,vação do que se riograndense. -, senelo aceita essa sugestão.
rã,es JacQlbina, Salomão Malina, 'uma entrevi6ta cio sr. Valter afirma.
Valdemar ISantos Ferreira e Mario Jc:bim, gOovernador do EsLwdo, atra- Segundo informações colüida, � ,Quen). pode salvar a' (uropõ"Gonçalv,es Cameron qualiticados ,\'PS da qual s. eX'Cla: exlel'lOrIza a pela reportargem, no, encontro eu-

. iodos a í'ls, oi, 4, '5 e 5 do incluso I �ua opinião a respeilo do pactO' tre o chefe do Executivo e o sr.

agto de .I?Fi�ã,o em l'Iag,rante, ,p'elo I na,�a, enLr,etanto, revelanclo ele, po· Salgado Martins� do qual parti'C�- Washington, 30 (U. P.) - O ex-senador HoberL Lafollettee, progl't's�
seguinte faLO ae1i1uoso: j illltIVO ,a resrpelto da.s 'Cio.nsequen- pau o sr. Ota!Cllw MoraIS, secreta- sista de Wisconsin, declarou que se as nações da Europa Ocidenlal f}

No dia 7 de .ianeÜ�o, 'de 194-8 o ,cias do mesmo 110 Rio Gl'ande do rio do Interior, teri,a sido cogitada suas dependencias caü;em "sob 00 controle comunista, talvez não- possamos
exmo. sr, ministro da Justiça bai- Sul. a organização de um conselho in- manter de fato a nossa independência", Declarou ele perante o- Comit.é
xou a portaria 'que se vê por 1'oto- O que não resta a menor dúvida terpartidário, no qual estariam re- elas Relações Exteriores do Senado encarregàdo de estudar o prograiüa
copia a fls. 97, suspendendo o' ma- 'quatrienal de recuperação ,européia proposto' pela administraçao que
tutino "Imprensa iPopular", que se Gandhl- f01- as s','aS'SI-nado "hoje, na Europa, há uma seria c.orrida entre a recup,eração ,e a desll1-
-edita nesta .capital, pelo prazo dE

,
tegTação social", 'e adianvou que a recuperação economica da 'Europil

15 dias, a partir do dia 8 do mes- ocidental será "perigosamente retardada, senão, comprometida" s'em um

mo mês e ano. Em cumprimento Delhi, 30 (U. P.) _ O i\lIahatma Gáridhi acabá' de se?' assassina,do auxi:lio substancial dos Estados Unidos, mas deixou claro que, fundam61l-
.desse ato legal, as autoridades da a tiros de revolver. talmente, "somente os el,lropeus poelem salvar a Europa".
DelegaCia de Segurança Social cli- Delhi, 30 (U. P.) - O assassinio de' GandhJ teve lugO?> ás 47 ho1'ns
rigiram-se, na madrugada do' alu- hora local. Gandhí foi atingido lW peito, tendo to'rnbado ímediata?nen,
dido dia 8 ás oJicinas do mencio- te ao solo. Contava setenta e oito anÜ's de idade. Uma testerrw,nlui
na,do matutino, sito à rua do La- ocula1' do �assassinio declarou ,que vi'ra quando "wn jovem disparara
vradio, 87. quatro vezes o revolver á queima 1'oupa, tombando o' pai da lnd'ia' n�t-
A caravana polIcia! era c.l1eofiada ma poça de sangue, sendo transportado para sua residencia em lJim.

pelo elr. Fredegar MarLms FerreI- Pouco depois um membro da comitiva do extinto lider indiano amm-
ra .delegaelo de Segur,ança SociaL -ciavas "Via o fm para "Baph" pai.

.
.

.

Rio, 30 (A. N.) A ABl dirigiu ao

I
autoridade fazendária, no sentido

ministro da F'azenda a segumtc de ser reparada, prontamente, a ta

m,ensa'gem a prüpósito da publica· lrIia em questão. Desse modo, dará
ção do regulamento que consolida V. Excia. nova demonstração de
os . di-spo.sitivos reJerenles ao im- seu esp.irito eqúiota'Eivo e compro
posto de renda: A "AB1" quer SOll vaná, ainda uma vez, e apr,eço que.
citar melhor ate,nçã.o de V, Excia lhe merecem os jornalistas. Aten
para a recente publicação do' regu· ,ciosas saudações. (a) Henbert M.o
J,amento do imposto-renda, no' qual sen, presidente".
se cont.ém disposiUvÜs referentes ---------------

a não cOffip'utação cios vencimentos C f
..

dos proJessol{es e jornalistas, para on erenclas
efeito do imposto cedular. Esta re

dação, contra a ,qual a Casa dos
Jornalistas pro leston em tempo
habi'l, foi, como é elo conhecimento

Rio, 30 (A. N.) � Anuncia-se que de V. Excia., corrigida pello S'enado
o ,Senador,Marcondes Filho e o Ve- Federal qué, mediante emenda

I
reador-

J,
oão Machado, do PTB, vão aprorvada e aceita pela Câmara dos

.Deputados, restabeleceu em sua Ia
.

d
'

.

aderir ao PSD. carioca. elareza original o dispositivo conS- lisespesas com
tiLucional, que determina que rte-

Pnl,·t,·1I8 argeDt·ID,� nhum impõsto gravará os direitos as, elei"o-esU \I II de autor, nem a remuneração de \I
Buenos Aires, 30 (U. P.) - ° prüofessores ·e jo.rnalistas. A manu- São P,aulo, 30 (A. N.) - Ü SI'.

govêrno federal decidiu intervir tenção do texto incriminado, que Nelson Fernandes, presidente do
nas Províncias de La Hioja, Cata- não tem apoio legal. pois não me- diretório estadual do partido tra
marca e rSantiag'o deI Etltero. ° co- receu aprovação do Congresso, po· halhista telegra,fou ao Uir,etório
muni,cado feito pelo mini,stro do derá dar maIlgem a duvidas e inter- nac.ional prestando contas da im

Interior, Angel Borren, iní'orma pretações restritiv·eis por parte ela, pOTtância de Ti,i mil cruzeiros, re
que a decisão foi ,adotwda em .vista autoridades í'is'cais, com desrconl1eci· cebida) do ,PSD para as despesas
da in:quietação reinante nas três menta. da isenção constitucional e da campanlha eleiboral de novem

províncias. Todas essas três pro- r pr(' juizos para os jornalistas. As-I ihro ulLlmo, declarando que .contri
vÍnlCÍas são politicamente, domina- sim sendo, quer a _'-Bl o!)ler 81l'a I buira para as mesma,s com 2,i mil"
das pelo partido de Peron. in tenenção,

.

como a majs elevada \ cruzeiros.

o lLU8 J.NTIGO DURIO DH SANTA CATAIUNlI

• D. Gerf)Dte: SlJ1NEI NOCETI - Dfretor Dr. R URENS
Diretor tI_, Jl�&e'" .L D.ülA8CENO DA SILVA.

UE ARRUDA RA..OS

------------------.---------------------------------------

/'

Aceita unani�emente a C��!�!r��a·!���!�.d.,formula Nereu RalllQS. Panificadores oficiou a CCP, co-

municàn:do a sua disposição,de. cum
prir a tabela.Rio, 30 (A. N.) - Foi ontem ,enviado um telegrama ao,'governador

do Piauí, dizendo-lhe que ã formula proposta pelo, PSD obtivera a
aprovação de todns QS representantes, ude11Íostas daquele Estado. O te
legra_ma foi .tambem assinado pelOo sr. J-osé Américo. Nestas oondições,
se nao surgIrem contratempos, o caso do Piauí pode ser considerado
resnlvIdo, poi,s adianta-se que o propriro governador está de int,eiro
acordo com a rea,dims,são de funçionários,

Ingressara no PSD

A ONU· se reunirá er� Paris
.

.Paris, 30 (U. P.) -::- o ministro do ExterirOor Bidault declarou ao ga
hl�ete que � AssembleI� Geral das Nações Unidas "muito provaveimen
te realIzara sua reUlllao de 1948 em Paris. Anteriormente havia sido
anunciado .q.ue o s,ecretario-,geral da ONU estava bem impressionado
com as faclllda,des dIspolllvels em Paris.

\

A voz do passadoa
.

Urna das razões que levaram os revolucionários farroupilhas a

aceitarem a paz com o govêrno imperial, foi a iminência de uma guer
ra com país vizinho.

Apezar do carater separatista da campanha"de 35, todos eles senti
am-se estreitamente ligados á Pátria Brasileira, e ante 'uma ameaça de
ser esta afrontada em sua soberania, esqueceram magnas e sacrifícios.
sufocaram o próprio ideal da luta para que o Brasil estivesse em con

dições de repelir sobranceiramente o inimigo externo.
Não estamos no momento, felizmente, ante qualquer perspectiva

de guerra com nossos vizinhos ou com outra- qualquer potencia, mas

estamos, inegavelmente sob a pressão não menos perigosa de poderosas

I
fúrças ideologicas e economicas que rondam ã nossa segurança naci�nal
(� armam ciladas aos nossos destinos de povo livre e independente.

Contra essas forças é indispensavel a união de todos os brasileiros,
não uma união á base de compensações momentaneas, mas firmada na

s.incerídade e no patriotismo para que no granito da nossa coesão se

esboroem as investidas do imperialismo doutrinário dos inimigos do

.lar, da sociedade ,e da Pátria.
Somos brasileiros! E esse pensamento deve presidir a todos os atos

da nossa vida, se quisermos ser leais conosco e com a coletividade na

cional.

Em defesa dos jornalistas

rCuritilba, 30 (A. N.) - Chegaram
a ,esta capital os eS'Cl'ltüres ISérgío
Milliel e José Geraldo Vieira, qJ;t6
vieram fazer ,conferências a con

vite' <in secr,etário de 'Educaoão e

Cultura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PADRONIZAÇÃO DO FUMO
A padronização da produção agrícola e pecuária do Estado de EDl'l'AiL.

Horarl·o das empre
Santa Catarina é atributo da Diretoria de Economia e Assistência ao

OARTERA HlíPOTMCÁRIA
. .

.

-

Cooperativismo'. Como, executora de três diferentes. acórdos, mantidos De ordem do SI': Diretor desta

d
.. pelo Estado com o Governo da União cabem-lhe as atividades. no setor Garteira fi, em cumprémento à iRe-

S8S ro OVlarl8S refer-ido e mais aquelas que se relacionam com o desenvolvimento e 8 solução do Conselho Adrnin istrati-

SEGUNDA.FEIRA propagação do regime cooperativo. YO desta Instituição, se faz púhlí-

-Expresso São Uistóvão _ Laguna !"- efetivação dêstes institutos legais, surgidos, respectivamente,
CD a' quem interessar possa que, a-

i6 h;:ras.. .

em Junho de 1946 e dezembro de 1947 impunha ao Govêrno Catar-i- aceitação de propostas para em-

Au��iação Itaja! _ Itajaí _ 15 ho-
• nense a. necessidade de se apar�lhar, l{essoal e tecnicamente, para a préstimos com garantia Ihipoteoá-'

EXlpresso Brusquense _ Brusque _
boa desincumbéncia das obrigações emanadas dos comprorrussos aS3U-

ria )seF�fetuará, quando para:
_

raso
- midos. 1

í

nanciamento de construção-
Expresso Brusquense - Nova Trento Já em 1946 tratava a Diretor-ia de Economia da organização "0·'

da casa própria ou de casas para.
- 16,30 horas. '1 t

. , . ,
'. u" habitação

Autô-vtação Catarínense _ Joinvile regu amen os pro_VlsorIOs, VIsando a padronização da produção agrí- ... -' ","
_ 6 horas. cC?La. O decre�o�J.eI na. 142, de 17 de abril daquele ano, instituia o Ser- 2) AqU[SIça_? da casa proprra.

,

Auto-Viação Catarinense - Curitiba VIÇO de Classif'icação '8 Beneficiamento da Produção de Fumo. Naque- As, .co.ncessoes de amprést ímos-
- R��Iã:ia. Sul-Brasil _ Pôrto Alegre

la m�sma data e�� en�aminhado ao Rio um projeto de Decreto que a-I para �IllS estranh.os aos aqui indica

_ 3 horas. ' I
dotaria as espeoíf'icações -e tabelas para a classificação do tabaco em d?s, :toram restrtngírías até segun-

.Rapido Sul-Brasileiro _ JoJnvile _ folha de Santa Catarma. da ordem, sendo que o andamento-

ás 5 e 14 horas. I _.... I
. , I dos processos recebidos, ooedecerá.

TElRÇA-FEliRA A nossa produção de fumo, difundida no Va � do ItaJal e no

08s-1 a ordem de reíerénoía Tá enurne-
Auto-vtacão Catarinenee - Pôrto Ale-, te, difere em qualidade de uma para outra localidade dentro daque- ada

,p J

gr�u70_�ia��asCa.tarinenee _ Curitiba II Ias duas grandes áreas assinaladas. O nosso serviço técnico, sob cujas
r

Fl�rianópolis 26 de janeiro de-
_ 5 horas 'vIstas se traçara o regulamento que poster-iormente se endereçou ao 1948

'

Auto-Viação Catarinense - Joinvile M-inistério da Agricultura, não poude concordar com certas restrições I. Jo�elin Savi
- 6 horas. I e emendas que, àquele projéto, propuseram os técnicos do Serviço de .0
Autc-Viaçâo Catarlnens€ - Tubarão EconomiaRural.'

. . . . . . .. . ..................•.

_ 6 horas. - . ------.---------

Expresso São Crist6vão _ Laguna _ Entendendo o nosso ponto de VIsta, formulado em bases de rea-

I'7 horas. lidade e á vista das condições pecular es do Estado, como o único que ALVARO MILLElv DA �
���sa Gl6ria - Laguna - 7% podia satisfazer aos interêsses .e anseios, tanto de agricultores como SILVEIRA.',

e Expr�s'BrUSqUense _ Brusque _
de comerciantes, a Secretaria da Agricultura não teve, dúvidas em ADVOGADO ;'

16 horas. enviar á ,Capital da Bepúblíca o Agronomo Ferdínando Runz. :Êste '

Auto-Viação rtajaí - Itaja! - 15 ho- técnico permaneceu naquela cidade pelo espaço de duas semanas. MARIO CLIMACO DA i

ra�ápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às Todas as duv.idas. fora�. desf�itadas, os impecilhos vencidos ou con- SILVA
}'

5 e 14 horas. tornados, conforme das situações que se apresentaram. -::ONTADOR

. _QUARTA.�RA .
'I'ransmitido o projeto á Diretoria, de Economia, na forma corno

_ A�t�.!�asçao Catarmense - CuritIba. ficou, após discusão . já referida, foi o mesmo encaminhado á S8C1'8-

Aúto.viação Catarinense _. Joinvile

II
taria

.da
Agricultura para que emitisse o parecer final e concludente.

- 6 horas. Aprovado pelo ,o,rgào maior, o projéto foi recambiado ao Ri'o [)3.ra
Auto·Viação Catarinense - Laguna decretação.

- R��?doh�:rBrasil�iro ..;_ JoinvHe _ às �m data de 8 de j.aneiro. do qno em curso, o Sr. Presidente da

5 e 14 horas. I R\epubllCa apunha a sua assmatura no Decreto na. 24.321, que esta

Expresso São Cristovão - Laguna - b.elec_: e aprov� a� ,especificações e tabelas para a inspeção, clas�i-
7 Ehoras. B B

fIcaçao e fIscalIzaç,ao da exportação do tabac·o em flolha de Santa Ca-
xpresso l:usquense - rusque

-,
tarina '

16 h�as. .'

Auto.Viaç1\o Itaja! - Itaja! - 15 ho- Com base nêste instrum.ento legal, a. Diretoria de :E;.conomia fo;:,-
ras, .

.

. mulou o RegulamenLo, espeClal para a. padronizado do fumo Catad-
Expresso Brusquense - Nova Trento' nens.e

. ".
.

_ 16,30 horas.
.

, •

Rodoviária ,Sul Bra,sil - Pôrto Alegre Gontam-se entre as disposições regulamentares os seguintes tópi- Escritório Imobiliario A. L"
-·3 horas.

QUINTA.FEIRA cos, beneficiadores ·e necessários á boa execução do serviço: Alves- Rua Deodoro. '35.
Auto�-Viação Catarinense POrto a) -' Registro dos com·ercianles de fumo, visando estabeh�cet

••.•
� -.

Alegre _ 6 horas.
.. fundamentos para a perfeita identidade e equanimidade na condução

.

Auto·Viação Ca-tarlnense CurItIba' dos trabalhos de classificacão· do pl'loduto. Esta medida abre á Dif'Ol- CASA MISCELANEA distri�-
- A�t��t:Çao Catarinense Joinvile toria de Economia a po.s.sií),ilidade de conhecer ,a extensão do comól'- buidora dOI Rádios R. Co A,
- 6 horas. cio d,e fumo, e o valor que representa para a econonlia catarinense; Vi,c.tor. Válvúlas 'e Diacol.
Auto-Viação Catarinense· - Tubarão b) - Reg'istro das instalações de benefi0Íamenf)o" insLituido com Rua Conselheiro Mafra

- A�t��;:;';ãO Catarinense _ Laguna a finalidade de por a Diretoria de Economia em condições de contra- _.

_ 6,30 horas. lar e manter· o estágio do beneficiamento do produto numa linha quI"

Expresso São Cristovão - Laguna - baste á consecução da melhori,a' abs·oluta dto, fumo; AVI·80 ao""m8tD"aDte�}"7 Ehora,s�. Gló' L a 6 1/2 c) - Assistênqia técnica, prestada àtravés de classifica.dores (' a .-, n u �)
mpresa na - agun - .

t t t d d
- .

t· t' L
e 7:1(2 hóras. -

,
.. 11:5 ],"U orés_pepnanell e�._.n_as. z?uas e pro uçao, com VIS as a a lll- Rs, udanLes em féri�s que dese-

Expresso Bru�.quense - Brusque -- glr num pr.azo. relatIvamente cu1'to, o'· máXImo de ·resultados. SnIlul- jem viajar conhecendo ,todo o Bs-

16lora�.. ã I
.

1 1t j ! 15 h
taneamen\te s'e difundirão monografias e trabalhos especializado,s, ver- Lado poderão obter. os fundos nBé

uto- raç o taJa· - a a - ().
sando sôbre a culLura e o trataménto do fumo' cessários

.

executando faci!! ' tarefaI

ra�á.pidO Sul Brasileiro - JPiI).vlle - às ,b) - A.doçãa, no instituiçãp das cJassés, dos símbolos e signifi- que bem executada 1hes propor-cio-
� e 1'! horas.

t _"x 6 _

. caç,ões de.' éal'at�l' i:!.lLe,rnacional, 'para facilitar nos mercados CJoll15umi- nará ainda alglilll saldo em di-·
Empresa Sul Oeste L da apec as dOl'es a HíentIflcaçao do produto; � _ ..

,

' nheiro.
- 6 hor;;ls.

SEXTA-FEIRA t te) - Estdabelecimd en_to da possibilid/ade de se dividir O Estado. em Informações à r,ua Vis,co,nde de'

Rodoviária Sul BTa�n _ Pôrto Alegre an as zonas e pro uçao quanto deferirem, em cada uma délas, as' Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das�

_ 3 horas. características do produto.
.

14 ás 17.
Auto-Viação. Catarinense Ouritiba· A"'Iü>'"a êstes elementos, pTesentes no decreto nO. 24.321 ape·na� •....•. . ....•

_ '5 horas. l' '4 •

Auto-Viação Catarlnense Joinvile como referênoias o Regulamento que a, SecretarIa da Viação, Obras

IIt
.. .o proprietario'

- 6 horas. Públicas ,e Agric�ltura'vai baixar p�ra a Dir,etoria de �conomia" �s- II eDI'80 -

da Sapataria
Auto.Viação Cart;arinense - LaJruna tão tambem e.stabeI.ecIdos otros requISl.tos, todos de capItal lmporl,lln-

.r \I
- E���e��ra�âo Oristovão _ Laguna _ cia para uma perfeita e �ógica atividade no rumo da padl'loniz�ção O RAPIDq à Rua João'Pinto,
7 horas. .

do fumo catarinens8.. . .

Qvi.a ao. nUI frague.e. e amigo,,'
Áuto-Viação Itaja� - Itaja! - 15 ho-j Destardé amparada com ·msLrumenLos legaIS de suma relevan- lJue l'I:1udou-ae' para a melma rua,.

ras.·

I cia pod'e a Diretoria·' de Economia ,embrenhar-se no âmbito larga E' c.nexo à Tinturaria Guarany, on--

16E:t:rr::.SO Brusquense - Brusque -

ampJ.o de seus atri�utos, na. certeza de. que �stará não só cl)mpl"im�o de e.pera a preferenciQ q'ue' tadoft>

Rápido Sul Brfl>sileITo - Joinvile - eom as determmaçoes de ler, mas, satIsfazendn - o que talvez seJa .empre lhe di.pensaram.
às 5 e 14 horas.SABADO mais importante - os desejos mais veementes da agricultura catar:- I

.

Auto-Viação Cat.aTinense - Curitiba nense. .

QUARTO_ 5 horas. Tudo quanto se fizer neste setor da administração, se fará com

Rápido Sul BraslleiTo Joinvil€ -

a só convicção de se servir os interêsses da gente ·e da gleba barriga-
.

às 5 e J9 horas. veI"de.
- 6 horas.
_ 7 horas. .

A :seuran(Ja e o discortínio com que a Secretaria da Viação, Obras

Autb.Viação Ca.tarlnense _ Tubarão Públicas e Agricultura se empenha na objetivaçã'Ü, das medidas qUf�
- 6 horas. aquí estào resumidas, são o me-lhor atestado de que não sofrerão, ho-

7 ��ra:.sso Sáo Oristov�o. - Laguna -

je' ou amanhã, qualquer solução de continuidade.

Expresso B.rusquense _ BTusque _ O tempo ,e o progres·so marcham. A laV1our.a e a pecuária catari-
14 horas. nense marcharão· ·com o progres,so através dos tempos.
Auto-Viação ltaja! - Itaja! - 13 ho-

CaixaE· conemíea
Federal

•

ASSINATURAB
Na C.pit1l1

UIt .,.... • • • . . Cf"
t-"'illldtrt! • • . . • . -Cr*
!'r-bltl!8tre •••... Cr'
'I."

., ... .'.. Cr.
.. lba.ro avulso . . \.:ril

No interior
b. . .. .. . . . . .. Cr$ lIfí,Of
h.e8tre ..... .. Cl1 ...�o

Trlmestre CTt n . .:>" I

WiMero avalso .. Cri
.

t . ., J
utaelo. mediance· eo.n.uu I
0iI "rlstnais, mella" .1 ....

.1Iblicados, não Nrl.
. d�volvidOll.

àireçio não 8. relJpa.
.abllh:� nel08 cODceltOll
.miti,lo8 nos arUIrOlJ

8881nad.,.

......
",c..
Zl.�.
',..,

t;i ..

pelo Oh. U.

I

I �

I
-

SEGUNDA-FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Plmair - 9,5'0 horas - NOIl'te.
Real S. A. - ás 16 horas _ Norte�

Clube dos FUDcionorios Publlcos Civis
de Santa Catarina

'armá(iia�Ue plantão
1 Qnintfl,-feira (feriado) - Far

mácia Esperança \" Rua Conselhei
ro Maf!I'a.

3 Sábado - Farmácia Da .Fé -

Rua Félipe'ScÍlmidt.
4 Domi'ngo -.Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
10 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
11 Domingo Farmácia Moqerna
- Rua João Pinto.' ,.
17 Sábado _ Filrmácia Santo An
tônio - Roo João· Pinto.
18 Domingo - Fa�niácia Santo An
tônio - Rua João Pinto.
24 Sábado :.....:: Farmácia C�ta�inen
se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia Catari
nense - Rua Trajano.

O. serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita á
rua João Pinto.

Muito ou Pouco. Não importaI
O leitor deseja obter uma

re��à. mensal, ,semestral ou

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

cios ao Crediário KNOT, á ru;

João Pinto n. 5, que, em com

binação com Q Esc:ritório Imo .

biliário A. L. ALVES o em

ptregará, pr.oporcionando - l'h�
com isto uma renda anual, se

gurp_ de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.·
Melhores informações e de,

talhes nos escritórios do Cr�
diário KNOT, ou nesta reda·

ção.
. . . .

,

Dr. CLARNO G.
GAa.:LETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Conltituição de Sociedadctl
NATURAliIZAÇÕES
Títulol Deolarat6rio.

I Eacrit. - Praça, 15 d. No". 2�.
10. andar.

Re.id. -- Rua Tiradentel '7. ,FONE •• 1468

raso -

Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 9,30 horas.

E;�presso Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas.

Viação' aéreaHr��a CONCURRÊNCIA PARA A VENDA DE UM PRÉDIO
Faço público, de ord,em do Sr. Emanuel Campos, Presidente ..id

Conselho Diretor do Clube dos FuncionáriüS Publicas de Santa Catari

na, em face a deliberação to.mada em a ultima reunião de Assembléia
. GE)ral, q1,le '.este C1ube está resolvido. a vender o prédio de sua propne
dade a Run. 1'rajano n°, 37, a quem lance apresentar..
.

'As propostas deverão ser apres.entadas ·ein envelopes f.echados,
I das 14 horas ás 14 h. e 30 minutos do. dia: 7 de fevereiro e serão aber-

I tas perante os concunrentes logo em seguiçla.
-

,

I O julgamento se fará posteri,ormente, podendo o Cl'Jbe anular a
-

I concurrência si assim o julgar conveniente, na ocasião.
-

Maiores informações com o Sr. Pres·idente do Conselho Diretor.

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 ·h(lras.
Rea,l S. A. - 11,30 hora·s - Sul.
Panau- _ 9,50 horas - Norte.

TElRÇA-FErn.A
Varig - 12,30 horas - Sul.
!Panai!!" '"- NI,07 hora,s - Sul.
Cruzeiro do Sul 12.00 horas

Norte.
QUARTA-FEIJ: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 - SuJo

QUINTA·F'EIRA
Panair _ 12,17 horas - Sul.
Panair _ 9,50 horas - Norte.
Varig _ 11,40 horas - Norte. ,

Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Nocte.

SEXTA-FEIRA
Varig � 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruze,ro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair _ 13,07 horas - SuJ..

SABADO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.
Val'ig - 12,30 horas - SuL
Panair - 9,50 horas - Norte.

.)()MTNGO
Panajr - 13,07 horas .,- Sul.
Cr\l2)eh"o do �ul - 11.00 hs. - SuL

Ã,grade'cimente e
Ary Cabral, Oswaldo Cabral, Maria Rodrigues Cabral, Oswaldina

Cabral .Gon1es, Vani'ra Ter·eza Cabral, Olivia Ramalho Cábral, Dirceu
Gomes, Eduardina Rodrigues Lima, Marcina Rodrigues Galetti, Maria
Rodrigues de Arílujo n Carolina Ro.drigues da R1o·sa (ausente), esposo
filhos, neta, nora, g�nro ,e irmãs da sempre querida. e chol;ada. .'

•

mISSa

Causcul Cigeil e Comerciai•.
Corrtré toe , Distratol, etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

Co.ixa POltal, 105
Florianópolis - S. Catarina

____IIiIIIi! I ·�

Prédio para comerciOr!
Vendo um na Rua Conselhei--

'.

ro Maf a.

� l.·... . .. . �
.

PRECISA-SE
Funcionário dQ Ministérioo·

da Aeronáutica, recenterrlente'
transferido do Rio, procura'
um quarto mobiliado em:

casa de família. de preferên
cia no centro da cidade ou'

proximidades
Apresenta referências..
Cartas para L. FON'r,�S;

Av. Mauro Ramos n 200-

Functi6nário' público
Lembra-te - descontando déit
centavos diários de teu venci
mento, salário ou remunera

ção poderás deixar para tum.> '-,.
falmilia, um peculio até Cr$r
30.000,00.
Inscreve-te na AssociaçãCl>

Beneficente.

Rádio-Técnico
A Elett o-Técniea está neces

sitanqo, com urgencia.• de uml·

técnico para consertar rádios.
Paga bom ordenado, mas exige
competencià.
TrateI' na mesma, à rua Tra

IIno, 25·

UM. ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigar,

na cegueira da ignorância. Dá-Jhe·
a lu'2: da instrução, leva<ndo-o a um'
curso de aLfabetização de adultos.

LUIZA RODRIGUES CABRAL

Agradecem a quantos os confortaram durante a sua enfermidad'2.
por ocasião do seu passamento' e enLerraménto e· convidam alO,S Sl'US

amig.os e parentes para a missa de sétimo dia que mandarão I''.:lzar

pela alma da pranteada extinta, no dia 3 de fevereiro próximo ás 7 E'
meia da manhã, na Capela do Colégio Catarinense.

'

Pelo compar·ecimento a este ato de religião e fé manifestam seu

j antecipada, agradecimento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delambert I

A DIRETORIA D'O CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES À FANTASIA,
OlM INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9 VESPERAL INFANTIL. DAS 16 ÀS 20 HORAS.

, 7

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES, NA SECRETARIA DO CLUBE, A CONTAR DO DIA 2•
.. -_.....»;» ....- ..._ .... -_.........J" - -..r.a., ...��_......_.

- • ........_. •__��..,.._._,._.._..__...,._ ."._................ ,..."".......-....;"_...........",,. __._.._�_.. __ .. _ .�_._.__...._M_". _,.._. ._..__-.......""._-_w••••_......- ••"".-_-_._._-__......-.A

o CENTRO ACADEMICO XI -DE FEVEREIRO CONVIDA A SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS PARA O -GRANDIOSO BAILE
1JE COROAÇÃO �A RAINHA DOS ESTUDANTES, QUE . FARÁ REALIZAR DOMINCO, DIA ? I, NOS SALõES DO CLUBE

DOZE DE AGÔSTO. RESERVA DE MESAS. (TRAJE DE RIGOR� SENDO PERMITIDO O BRANCO) •.

Continua O ESTADO fazen-
,

-do distribuições de valiosos li
-vros, inclusive romances mo-

-dernas, entre as pessoas que
-.constam de seu cadastro so-t

• l' i�a. i
As pessoas que ainda não

haiesn preenchido o coupon
..que diariamente publicamos
�poderão faze-lo agora, hebi
ditando-se, assim, a concorre

,oram a tão interessante inicia
tiva realizada sob o patroci-'
mio da LIVRARIA ROSA à Caixa Po,tal N 34 -- Copacabana -- Rio de Janeiro -- D. F. �
ilJeodoro rr. 33, nesta Capital i

I

• • • . •. •..•..••...•... ••••••

. .. _"."""""""." """." .. "" .. " " .. " " " ", .. " " "" .. " .. " " " " "."".. _"""
'
"" .. "" " _ _

f
FAZEM 'ANOS HOJE

ne -;"m:

Senhora - Irma Brust, esposa do CI'uba D d A t;81'. Selmo Brust, residente em Mon-· ...' oze' e ,gos o
"daí (Xapecó).

Menino - Vanderlan Antônio da

::Silva, filho do sr. Antônio Manoel
.da Silva.

Menino - Amauri Ferreira, filho
«lo sr. Manoel Marinho Ferreira.

Senhor - Ernani Tolentino de

:S'Ousa, empregado da casa Comer
-cial Moellmann.
.....................................................

.• .. .. .. .. .. .. ..

ARNOLDO CúNEO
Via Aérea seguirá hoje para Pôr

\10 Alegre, o SI'" Arnoldo Cúneo rque
'vai reunir-se à delegação catarinen
$e à Semana da Vela naquela capí
'lta1.

Boa viagem.

II Caraoe
-

Delambert I
: Atende dia e noite I
�... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. _._e _e .

Ordenado-de
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
f.OU nas seguintes cidades:
Itajaí - Joinville - Porto União

- Laj�s - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

.em torno das cidades -cítadas,
Cartas do próprio punho, si pos

-sivel acompanhando fotografia, para
{ex. Postal n", 5 - Florianópolis.
I-

'
..

CA'SA
etêc-s t.OOO,OO

Precisa-se de preferencia na

,-Praia de Fóra ou rua Bocaiuve,
Cartas' para 1Avenida Mau

:1.'0 Ramos, 52.

QUflr estudar á nolte
í

Adqui
", ra ur+a aeão do ".CoJégio Bar

riga-Verdê",

Pelo Reembolso Postal
para todo o Brasil

fotografia, a medida de seu dedo
e o seu monograma.
Modêlo 20 H

Anel em prata de lei, com foto-esmalte e tampa
com monograma. (Grande mode.

(A fotografia pode ser de qualquer tamanho e qualidade e

a medida do dedo em uma tíra de papel ou fio).

STUDIOS

CR$ 100�OOO

R I O

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

Armando d'Acampora e

Senhora
participam 0011 parente. e

amigai o nescímento de .ua

filhinha VERA-LUCIA
Maternidade. 19 -1--948

.. ,0.............
..

Aloisio Machado
e

Maria da Conceição
Fernandes

participam ao. parente. e

p••,ôas de suas relaçõe. o

III!IU contrato de cosamento
ocorrido no dia 18 de janeiro
d. 1948.

AVISO.
De ordem do Sr. Presidente, levo ao conhecimento dos srs, sócios,

que a Diretoria resolveu suspender, até segunda deliberação, a admis
são de novos sócios bem como que só tivessem andamento as prupos
tas já apresentadas, logo após ao per-iodo de festas programadas.

Atende dia e noite
Brevemente iniciará serviço especialisado com

moderno maquinario
Rua Falipe eschrnidt 60. - Telefone 1577

"""""" ,."" ", ,,, , , .. ,,,,,,, ,, .. ,, ,,,,, ,." ".,." .. "",." " __ ." _-__,.'

4° - Inicio do empolgante seria
do:

O SEGREDO DA ILHA DO
TEZOURO

Censura até 14 anos.'

Preços: - ás 4,30 horas - Cr$
3,60 e 2,40 - ás 7,30 horas - Cr$
3,60 único.

RITZ - amanhã ás '4,15 - 6,30 e

8,30 horas

John Garfield e Geraldíne Fitz

gerald - em:

RITZ - Hoje ás 4,30 horas
1° - Brasil Atualidades _ Nac.
2° - Ken Taylor e, John Carradí- ,

ALASKA
3° � Dorothy Mac Guire e Ro-

bert Young --:- em: .

O SEU MILAGRE DE AMOR
Censura LIVRE.
Preços: Cr$ 4,40 e 3,00.

• •••••••••••••••••••••••••••• 00.

RITZ - Hoje ás 7,30 horas
1° - Brasil Atualidades _ Nac.
2° - Ken Taylor e John Carradi-

ne - em:

ALASKA
3° Ricardo Cortez e Joan Wocd

dury ,_ em:

SOp UM ASSASSINO
Censura até 14 anos.

Preço: Cr$ 4,40 único.

*

C.AP. ABDON SENA
Está em Florianópolis 'o nosso

'"ilustre conterraneo cap. Abdon Vende-s e duas novas

:Sen,a, que atualmente está cursando modelo para homem e

ea Escola do Estado Maior do Exér- para senhora. Peso 10 k .

.cíto,

I' ,FarOl
eletrico completo

S. s. foi muito cumprimentado mudança de 4 veloci-

'pelos seus inúmeros, amigos. dades. Tratar com o sr,

ROSE _ La Porta Hotel.
_. 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••••••

_
PROF. FLÁVIO .FERRARI .... oo _.._ =--

De sua viagem à capital da Re
-pública, regressou o sr. professor
"Flávío Ferrari, diretor da Academia
•.de Comércio e Delegado do SENAC
mo nosso Estado.

Oportunidade
Grande companhia catari
nena., que ••tá aumentando
.eu quadro d•. funcionari�,
precizQ d. duas (2) pelllloas

da ambos a. sexos.

Informações à Rua Visoonde
de Ouro Preto 13. dai 9 à.

12 e das 14 às 17 �ora••.

PFRDEU-SE

As mesas podem ser reservadas Ina secretaria do Clube, ao preço
de Cl'$ 60,00 para as 3 noites. Para ---,

-

..-.-.-.-.
-

..-.-.-.
-

..-.-.-.-.-.-,,-,--
o baile infantil não haverá reserva

...

VOCE

REGENERAÇÃO
====-

Enví'e

BICICLETAS
GRAM-LUXO

SUPER-LEVES

Clube 15 de
Outubro
A Diretoria do Clube 15 de Ou

tubro pede-nos a publicação do se

guinte aviso:
O CLUBE 15 DE OUTUBRO rea

Iizará, em sua séde social, festas

carnavalescas, com inicio ás 20 ho
ras nos dias 7, 8 e 10. Dia 9 vespe
ral infantil das 15 horas às 19 ho-
raso

de mesas.,

Distribuição de convites. A todos
um anel de grau de normalista,

os sócios quites com· a tesouraria pedra verde entre dois pequenos
até o mês de fevereiro, será dístrí- brilhantes, tendo gravado por den
buido um convite. A apresentação iro do aro o nome NEREIDA.
dêste será obrigatória no

, �to �a Pede-se a quem o encontrar o ob

entra�a, sem o qual, o SOCI? nao

I séquio de entregar nesta redação,
p�dera ,tomar parte nos festejos, A

I ou à rua José Boiteux n? 4; que se
Diretoria pede aos senhores asso- i rá gratificado em o exigindo.
cíados não se fazerem acompanhar

'

de pessoas extranhas ao quadro so-

14 ••••••••. '� •••••••••••••••• �.
cial, de menores de ' anos.

Para melhor atender a pedidos
de pessoas amigas de sócios ou pes
soas que estejam em transito, por
esta capital, a Diretoria pôs a sua

disposição, ingressos mediante o

pagamento de Cr$ 200,'00 para as 3

festas, e de Cr$ 100,00 para uma

festa.
A venda dos mesmos será efetua

da até às 20 horas dos dias 7, 8 e

10. Os interessados deverão ser

apresentados por 2 sócios.
A DIRETORIA

Se ricos quereis ficar
De modo fácil e legal
Faz�i hoje uma inscr ição
No Credito Mutuo Predial

Mudas de'
Eucaliptos

(TERITRICORNIS)
VENDE-SE A Cr$ 0,30

Rus Fernando Machado, 30
...................... � .

DENTISTA
Dr. Mario Da Campora

Cirurgião dentista
Atende exclusixamente com

hora marcada
Rua TraJanQ na 25 - Sob.

Florianópolis
'Diariamente dost9 às 12 e

das 14 às 17 horas

tambem usará

KOLvt�OD
diz

'nJoattvenne1t=--
famoso estrêlo do
Diana Produdions

•

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira,
Medlcaçã.o auxiliar no tratamento

da .UIJi..
.

.

Maquina de escrever
Compra-se uma portatil .

- Tratar nesta redação.
.......................................................

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen

to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhor
presente para o seu "PIMPOLHO"
é urna caderneta do CRÉDIT.
MUTUO PREDIAL.
........................................................

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem G que é

11m lázaro, dize-lhes q_e ê
am enfêrmo qne poderá re

eaperar I saade com QI tel
aaxíiio.

ROXY - Hoje ás 4,30 e 7,30 horas
1° - Çine Jornal - Nacional.
2° - Ricardo Cortez e Joan Wood

hury _ em:
.

SOU UM ASSASSINO �

3° - Kent Taylor 'e John Carra- ·ODEON - Hoje ás 5 e 7,30 horas
dine - em: Sessões Elegantes

ALASKA CAPITÃO FúRIA
com:

Brian AEHRNE
Victor Mc LAGLEN
June LANG
John CARRADINE

e Paul LUKAS.
No Progr.ama:

1) _ O ESPORTE EM MARCHA!\!
157 - Nac. Imp. Filmes.
2) - A CIENCIA POPULAR -

Short Colorido.
3) - FOX IRPLAN NEWS 30 x 4

.,

- Atualidades.

Preços: - Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00
- ás 7,3(} horas - Cr$ 6,00 único.
"LIVRE". Creanças maiores de 5

anos poderão entras ás 5 horas.

IMPERIAL - Hoje ás 4,30 e 7,30 hs,
- Sessões Populares _

.- 1-

VINGANÇA DE MORTE

com:

Phillip REED e Jean ROGERS.
-U

SALTEADORES DOS PAMPAS

com:

Bob STEELE - TOM TYLE� e

RUFFY DAVIS.
- UI-

O SERTÃO DESAPARECIDO

(Naufragados na Ilha da Arca de

Noé)
Clyde BEATTY (o Mais Jovem

Domados de Feras).
4° e 5° eletrizantes epísódior .

No Programa:
Imagens do Brasil n? 87 - Nac,

Imp. Eiilmes,
Preço: Cr$ 3,00 único,

"Imp 10 (DEZ) anos".

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAjAl j
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f cO�ESfo��À�E
Redios, . Vitrolas, Esta

bilizadores e

Balanças Automaticas
Rua Crispim Mira, 58.

.e _I.

lIR'A TENIS CLUBE G�ANDIOSOS BAILES CARNAVALESCOS NOS DIAS 7, 9 E 10, COM INICIO ÀS 22
HORAS -- DIA 8, VESPERAL INFANTIL DAS 16 ÀS 20 HORAS -- APRESENTAÇÃO DO "PIROLITO",
O "REI DO TECLADO" E DE NOTA'VEL ORQUESTRA CARNAVALESCA. RE·

SERVA DE MESAS PARA OS SAltES, NA SÉDE SOCIALi DIA 31 DE JANEIRO ÀS 14 HORAS,

.•w.;·.......

I
I
I
I
I
I.

1

E

\

I
I
'1
I
I
I
I
I·-
I
I
·1
I
I
I

Ferreira.

Compre caminhões que transportarão as

suas cargas pelo rnaís baixo custo de

operação. Caminhões que trabalharão
mais satfsf'at.or-iamerrte,' num período

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

primeiro caminhão DE SOTO, -

con tinuarão a comprovar-se
indefinidamente - porque esses

caminhões são construidos

para funcionar rrrefhor e

mais _e?o�omicamente, n�()._
apenas nos primeiros tempos,

mas atravêz de anos de.
serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

motor; embraiagem,
transmissão, molas, bréques

e chassis, é desenhada e

construída pelá CHRYSLER
;..----- CORPo para dar melhor

serviço, maior
satisfação e

durabilidade.

De Soto
CJUVlUIHÕES

DE
GRIlNDE

DURaBllIDIDE

A.

ASSISTENCIA DE S�RVI,ÇO
NA CAPITAL E POR TODO o

�.<f)�� G�tqf
lIBlf� l$llllll$�®lr

E PEÇAS
I'NTERIOR

* *

ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBAT�N
TES DO BRASIL

Becehemos e agradecemos a se

guinte comunicação:
Tenho a subida honr-a de cornu

nicar à V. Excia., a relação dos
novos componentes da Diretoria.
desta Associação, que, deverão re

ger os destinos da mesma, no biênio
194&/1950:
Presidente de Honra (Art? 55 dos

Estatutos): Mal. Mascarenhas Mo
raes.

Presidente: Gerson B. dos Santos..
Vice-Presidente: Jorge Martins

Almeida.
.

Secretário Geral: Paulo Gevaerd

Secretário dé Intercâmbio e Cul
tura: Dultávio C. Júnior.
Secretário de Assistência: Nestor'

P. Oliveira .

Secretár-io de Recreação e Espor-'
tes: Manoel Linhares.
Secretário de Propaganda e Puhli- ,

; cidade: Walter Wendhausen.

.

Secretár-io de Finanças e Teseu
reiro : Aurélio Gervásio Garcia.

Comissão Fiscal:
Presidente: João B.- Kowalski.
Membro: Osvaldo Camilli.
Membro: Osvaldo Carpes.
Suplentes:

1°:' Armando Quadros.
2°: Wilson Garcez.
3°: Firmino Leonardo Costa.
2. Aproveito a oportunidade, para

apresentar a V. Excia., as minhas
'saudações expedicionárias.

Gerson Bôsco dos Santos
Presidente

l-A�lme�t�� Capital' do C�lé;
gío Barríga-Verde, afim de
que possamos construi-lo, Ins

, orevendo-se, hoje mesmo, no.
. seu .quadro social de COID-pO-
nentes,

* * * * *

.

CLUBE RECREATIVO "AMIGOS
DA ONÇA"

Recebemos e agradecemos a se

guinte comunicação:
Tenho a honra de comunicar a

V. S. que em Assembléia Geral,
realizada no dia 24 do corrente, foi
eleita a Nova Diretoria que regerá
os destinos deste Clube no período
48-49.
Pr,esidente: Dorval Simões; Vice

Presidente: Aderbal de Almeida
Coelho; Secretário: José Alfredo
Beirão; 2° Secretário: Laudares Ca
pella; Tesoureir-o: Wilton G. Bitten
court (reeleito) e 2° Tesoureiro:

.

Dinorá Vieira'.

Aproveito a oportunidade para
agradecer em nome de todos os as
sociados, a colaboração prestada
por esse matutino, :lIOS "Amigos da

Onça" e apresento a V. S. os meus

protestos de alta
•

estima e elevada
*

IliÃO PAULO. BRASIL

, consideração.
.José Beirão
Secretário

( IA

o Sahão

"vnUiEM ESPECIALIDADE"
WETCZEL· IlSDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

..::.:==����........-=........= ==�T�O::R:N:A:_..:A:___R::O::U::P�A:__B:R:A:N:Q:U:I::SSI:':M:A=����"��==�=.......... t
reglsl

r'
I
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1
-Indústria, ComércIo
e Seguros Ruot S. A.

eia. Continental de Seguros· P�i�,to29 ��.) Iib�!2!�i�
Rio de Janeiro ontem, o julgamento do ",llalbeas-

Fundado em 1.924 corpus" impetrado pelo ex-oricral
. INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PZ:SSOAIS do ExérciLo Túlio Bégís cio Nasci-

Capital Realizado e Reservas Cr$ ;).140.440,50 menta, o qual, na última sessão
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,30 tinha sido convert.ído em diligên-
SÉDE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo) cia, aí'ím de ser verificado se o pa-

Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo, da 1\-lise-ricordia, 23 - 100 aud, .ciente estava prêso mediante prt-
Teleg. "CONTINENTAL" 'I'eleg. "CONTAL" • r são preventiva ou qualquer ato au-

AGÊNCIAS: torizado em lei. As informações
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ - prestadas pelo. ,Superior TrilbunaJ
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS - MilHar foram no sentido de qne ....,...,,----.....-""-..,,,"".........=,.. .._""""''''''70_

RIO GRANDE. "não constava decisão de decreta-

.

Comissários de Avarias nas Principais Cidades do Pais e do Exte- Cão de prisão 'Preventiva, de 'I'úlío �OVT:tRNO DO L"SITADOrlOr.
. '_ .. . , _. Régis do Nascimento ou outro tp � JJ,

Te!? a satisfação de comunicar o I�IClO de suas operaçoes n� CI�a- qualqLleT". Iud'ormou, ainda, que, Por haver assumido o Govêrno do E!i-de de .r' LORIANóPOLIS com a nomeaçao de' seus Agentes,Geeaís Se- dos assentamentos do impetrante, tado, recebeu. o deputado José Boabaíd
nhores. constava o seg-uinte: "Ounf'orme se os seguíntos -telegramasc

EDUARDO HORN & CIA. verifica do 'boletim interno de oito Rio, 27 .2..: Com a elevada honra de

R J,o- P' t 10
. acusar e agradecer o recebimento do te-ua ao III O n. . de outubro de 194'2, foi recolhido legrama. de v. exa. comunicando haver

Caixa Postal, 39/40. r��._"';,,,- prêso c ao BataVhãO de Guardas em assumido o Govêrno dêsse Estado na

Florianópolis. '13 .dê
.

étemnró, é-m�vJr:tl.1de de in- qual�dadf:._d�ubsti�uto legal do gover

quérfto a qll;e respuude p'àla PolI' _
nadar �derbal Ramos da Silva, tenho

o, v _ praZer- em cumpr-ímantâ-ln por motivo da
cia Civil do Distr íta Federal". alta investidura, formulando votos de te-

r.sses informes toram solicitados lici.dades no desempenho das eminentes
atríbuíções, Atenciosas saudações, Rogé

porque, anulando o Julgamento só- rio Vieira.,
mente na 'Parte válida do, 'Proeesso Pôrto Alegre, 20 - Tenho a hçnra de

podei-ia exdstír algum ato 'fundado agradecer a gentileza da comunicação de

I
. .

t· tO' l-V. exa, haver assumido o Govikno dêsse
em ei que JLl·S i l'easse a ree usao. 'Estado, durante a ausência do respecti-
Por êsse motivo, decidíu o í3u'Pre- vo titular. Cordiais saudações. Walter

mo Tribunal Federal conceder, por Job�m, g�)Vernador do Efjtado.
• .

id d d t d d
Sao LUlZ, 27 - Apraz-l'\'le agradecer a

unammi a e e vo os, a or em. e v. exa, a comunicação de haver assumi-
"habeas-corpus, para que o pamen- do o Govêrrio dêsse Es�ado durante a

te seja pôsto em liberdade, 'se por ausê�cia do g',lVernador Aderbal F�lOS
ali não estiver p. rêso ou qualquer d� SIlva, ?-eseJando.lhe_ feliZ adln:mistra-
.' . ..

'
• 'ç'lo. Atenciosas saudações. Sebastião Ar-

OSW�Í.I5Ói.t���RTE_I
"".,d. '00","1 qu, joe ,"",,,tad•. 1 ,h�, 00'''"'''' 'o M':'_n';ã�', � '·...1

QUU VESTIR-SE COM CONFORTO E 'REGAMCIA 1

JEmpregue bem seu capital1 Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma oas maiores iniciativas Catarinenses
. Adquira ações da « C -I' T L.»

Transportes A éreos :S. A'
,

J

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: t- 40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje rri e s rn o o Agente da "cITAL" em sua cidade e ele lhe dorá melhores eSchlrecimqntos.

........

SONOTONE
Movida a eletricidade

..ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados todos os acio-'
.nístas desta Sociedade para a As

-sembléia Geral Ordinária a reali

.rzar-se dia 10 de Fevereiro, às 15 ho

.Tas na Séde Social para tratar a se

.guinte ordem do dia:

a) Aprovação do balanço, rela

:-lóri'O da diretoria, parecer do con

-selho fiscal relativos ao periodo de

-1946-1947.

b) Eleição .do conselho fiscal e

-da diretoria.

c) Assuntos de interesse da So

��iedade.
Itajai, 27 de Janeiro de 1948.

Sidnei Noceti

D. Gerente

MOTOR
Vende-se

Um a gazolina, de 12 HP,

_proprio para indústria.
Tratar no Empotio Rosa .

................
••••• I

,Reini:scb. S A I Aparelhos para Surdez
,

- •

'TESTE AUDIOMETR1CO G DE-
MON TRAÇÕES dos Aporelh'lil f(3i·

""COMÉRCIO E INDúSTRIA DE tes a domicilio ou à ruo General

MADEIRAS Bitencol.\r.t, 67 Palllllôora do interior

Assembléia Geral Ordinária

I
do Estado

q.ue.iram
ellcrever, paro

id d t d
. o ence.'eço aCima

Ficam conVI a os o os DS acro-
.

.

-nístas desta Sociedade para a A')-
O"

.-

• ..,

sembléi� Geral Ordin�ria, a :eali- oJgofosa revisao
-zar-se dia 13 de fevereIro, as 1:> ho- Rio, 29 (A. N.) _ O PI'esidente

ras na Séde Socai! para tratar a SP- da República mais uma vez deter-

"'uinte ordem do dia: minou ,pro:v,�dências para uma 1'1-
""

) A
-

do balanço rela- gorosa reVIsao no quacJl'o dos í un-
a provaçao , cionários públÍ!cos que esLão no

tório da diretória, parecer do. con- exterior, aJfim de que reg-ressem o

sellm fiscal relativos ao período de mais depre�sa passivei, fazendo to-

1946-1947. da econ�m.ia 'qúe .possa S�ll)ortDI
b) Eleição do Conselho fiscal

.

e ::�..p.r���l�? . �o .s.e::I.ç�. ?�:l.C?.

Falta dt LENHA'IIRio, 29 (A. N.) _ O více-prcsi-
dente da OGP, falando à ímprensa
extranhou a falta de arroz no mer

cado carioca verificada nos últ i
mos dias, uma vez que da produçã »

gauoha está sendo encaminhada

para aqui uma quantidade suí'ícien
te para atender os g-astos.

arroz

Peça pelo telefone 719

Prcnta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

•••••••••••••••• 'J ••••••••

PROCURE A

alfaiataria ello
Para os pessoas de fino

paladar Café Otto é

...

•

..- � 1> •

sem. par.

Ponha o seu .dínreíro a rene

der juros, comprando ações do

Colégio Barl'iga-Verde.

,

•••••••••••••••••
.�

. -Não bá cur-a"� c

�ara O resfriado
Serão as drogas, vacinas e
outros remédios bons para
resfriados? Em Seleções de
Janeiro, um especialista analisa
os tratamentos usados e revelá
como alguns podem ser não só
um desperdício de' dinheiro
como até prejudiciais à saúde.
Compre Seleções hoje mesmo.

Tombém neste novo número:'

BIQUINI • UM ANO MAIS TARDE.
Biquini ainda está pertgosa-,
mente contaminada afirma co
nhecido cientista. E mostra
quais seriam os efeitos de uma
explosão semelhante perto de
Nova York.

0('.*"*" ••••••••••••• f'.

o QUE VALE A EDUCAÇÃO NOS
ESTA9QS UNIDOS?

.

O americano é desordenado.
provinciano e infantil. Conheci- ,

do escri tor responsabílíza as
escolas amsrtcanas por não
produzírem sêres responsáveis.

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

A .ESPÔSA 0'0 SARGENTO MIKt
Mais LOOO km em trenó, para
o seu novo lar - a história ab
s- IVente oe uma mocinha que
enfrentou a região selvagem
do Canadá, para compartilhar
da vida d.e seu marido.

São ao todo 28 artigos de grande
interêsse nesse novo número
de Seleções, a revista lida pe
las pessoas bem informadas
em todo. o mundo.

COMPRE

SE,lEÇÕES
DE JANEIRO

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLIç�DA EM 11 IDIOMAS

•••••••••••••••••

'Rua Felippe Schmidt 48

•••••e•••••••••••••••••••••••••••••••
• •

! 'Credito otoo Predial !
· �
• A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de merca�orias agora com •
• novos planos adaptados cí legislação em vigo_r •
• •
• •
€3: Distribue 20°10 em premios •�.

.•
•

� Atualmente 1 de' Cr$ 5.000900, 5 de Cr$ 650,00 e •

: 5 de Cr$ 250,00 :
� .
• o vllor dos premios aumenta de acordo cem •

'8 o crescimento da arrecadação •
•

• •
1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

......
.. ............ Oh,·

..

,a diretoria. •

S O melhor presente para lõeu fi-
e) Assuntos de intel'esse da 0-

lho. é uma caderneta do CRE'GI-
,cíedade. TO MUTUO PREDIAL,

Florianópolis, 27 de Janeiro de·

1948. Cnolr!)j O 8"0'"rdoSidnei Noceti U U U

.... . . �: ���e.�t�., ortooráfico
,Rio, '29 (A. N.) ._ Foi recebido

pela Mesa da ICâmara, um projeto
Lle lei 'ae inidativa da Comissão de

Educação e Cultura, com 11,5 as

sinaturas, suspendendo a execuçao
de do decrelo-Iei n, 8.286, de 5 de
de:&embro de 19/15, que aprovou o

a.côrdo inter-acadêmico celebrado
em Lisbôa, para a unidade orto

gráfica da ling-ua poruguesa.

s. ricos quereia ficar
D. modo' focil o legal
Fazei hoje uma inllcrição
Nó Credito Mutuo Predittl

Vende-se
útimos 10Les de terr-enos situa·

dôs à rua Dclminda Sil,:,eira n. 261

próximo à Penitenc_iária do Estado

distante do centro a,penas 10 mi

nuLos de 'ônibus, e s·ervido 'Pelas li

nhas da Trindade, Cemiténo €

Ag-ronômica. Lotes de 12 x 30 pas·

sll. 3 rêde de agua e luz. Proprle·
. tário: Edmundo Meira.

VOC� PRECISA COLABORU
na Campanha Pró Resta·
belecimento da &lucle do
Lázaro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Campeonato
Conforme divulgamos ôntem, realizar-se-,á nos próximos dias 31 ,e

10 (sábado e domingo) o 10 Campeonato Ca1:a:rinense de Tiro.

Hoje podemos adiantar o programa" que está assim -elaborado:
Dia 31 de janeiro (sá/bado), com iníoio ás 1l! horas:

'

1 a Prova: - Carwbina cal. 22, na,s 3 posições, 50 metros, 60 tiros.

"Campeonato" - Inserição de Eqüipes.
2a Prova: '::-,".çaraibina cal. 22, deita.do, arma livre, 50 metros,

.40 tiros. "

"'Extra" � Inslcrição individual.
•

Dia 10 de fev%.teiro (rl-omingo) com início ás 7 inlerrompenido á1'

11,30 e reiniciando a$ 14 horas.

3a Pl'ova: - rRevol'Ve1' cals. 32 ou 38. Tiro de precisão.
Livr-e. Em pé, 50 metro,s, 60 tiros.

"Carrupeonato" - Inscrição de Equipe.
4a Prova: - 'Carahina cal. 22, de joelhos, 50 metros, 40 tiros.

"Extra" - Inscriçã-o ex:clúsilVa dos R,eservas das Equipes Re

presentativas, como homenagem.
5a 'Prova: - Fuzil de Guerra. Deitado.' Arma livre. 150 mis. 10

"Extra" - Inscrição individual.
I Sómente as 1a e 3a provas contarão pontos para o Campeonato.
São as seSluintes as Comissões j'Ú designadas: - Posto de Tiro:

Major Aldo Fernandes e S1's. Miguel DalL'Y e José Elias.
Posto de ,Alvos: Srs. Amim Salum, Erigrbert Moelmann e A<belardo

.Goulart. '

Consu.Jtor Técnico: Major Antônio de Lara Ribas.

SuperiJtendente do Certame: SlIib-ten. José Marcos Rosar.

Auxiliar: Sgt. Andrelino Na,úividade da Costa.

Três Ciumes estão inscritos e a;g'uaTda-se com anciedade a

'za,ção das pro,vas. O Crédito Mutuo Predial, oferece

Os que apreciam o ,nobre esporte estão convidados a assistirem as aos seus assQciados o melhor pIa

rprovas acima no ,Estande da Inspetoria de Eüucação Físioa, à Ave-ni- no, no melhor sor,teio, por Cr$ 5,00

,da Mauro Ramos. mensais.

Catarínense TirO

Carga lenta para
Bahritl

Garage Delamb3ft

6' o .I!8TADO- Sábado 31 ele Janeiro de '.48
------------------�-------------

"

Será �ni&�ado hoje o Campeonato Catarinense de liro ---ao Alvo
A valerosa Guarnicão do HMinas

.
,

Gerais" foi homenageada
pelo Figueirense

Direção de PEDRO PAULO MACHADO Na elegante séde do Figueirense está merecendo em nossa Capital,
Futebol Clube, onde hoje se reune dando-lhe, assim, impulsos e estí-

M ·

'd' d P I R
a nossa melhor sociedade, reali- mulos de que necessita, para pros-

!�US um� esmaga ora vitoria o au a amos zou-se, quarta-feira, ás 19 horas, I seguimento de seu grande programa

C
.

d uma significativa homenagem, pres- 'social-18sp'Ortivo., omo estava anuncia o, teve, lu- es.quadrão categoTizad,o,. tre.inado f passe,
de Lázaro que aproveitara

t
'

t tádi d F tada por aquele vitorroso clube aos ----------------
gar an e-on em, no es a uo a <'e- rrgorosamente por Jose Riheiro. um tiro de escanteio mal batido I O VASCO ENFRENTA HOJE O

deração Catarínense de Desportos P d f' té C'
-' valorosos componentes da guarni- CORITIBA, o e-se mesmo a rrmar que a e por arioni, ass 37 .minutos de [o-

a primeira partida da série de duas a expulsão de Saul e Fatéco, aos 10 go.
ção do "Mina� GeraiS"'d?ra em cur-! O Vasco da Gama, campeão ca-

'1'lara decidir o título de campeão ci- minutos da 2a fase, os avaianos �,O) F II' 2' d
ta, mas, proveitosa esta la em aguas.

d 'h' ibi Ca-jJ .<i ornero I, aos minutos a .

'b
. I rroca, evera oje exi Ir-se na u

tarlino de 1947. ata' t t t d f
c.c nossa aia. I .

Pai f t dcaram quasi an o quan o os segun a ase, aproveitand.o um des- .

•
. , pital do arana, len ren an o o

Tendo como litigantes 'Os esqua- tricolores. Estes porém revelaram- cuido da zaga adversária;
Aquela hora, da presença .icdade. quadro campeão do Coritiba F. C.

-drões do Paula Ramos e do Avai a se mais oportunistas, eonseguindo 30) Mandiéo, 'em belo estilo;
meras pessoas a nossa SOCle a e,

O "player
" catarinense Santord,

partida, conforme ficou decidido, burlar duas vezes a perícia de Adol- 40) Mandico, de cabeça, apro-
representações esportivas de nossa

ex-integrante elo Caravana do Ar,
«leveria ser disputada com. bom ou f'inho, terra e a diretoria do Figueirense, "

veitando um' ''''shoot'' alto de Mi- desta Capital, fará sua extréia no
,

f
' além de autoridades locais e ex-

mau empoo Ausentes do campo os dois ele- nela; esquadrão Curitibano, dev,endo
O

"

t
.

d t mas. famílias, o jornalista Osvaldo
pessnno empo remou uran e mentos acima apontados, previa-se 50) Carioni, que, perdendo o também aparecer o arqueiro Nival-

t d di d t t
.

t Melo, orador daquele Clube, fez
'o o o la' e an e-on 'em, JUS a- grande número de "goals" para o equilíbrio, chutou imediatamente do, que já defendeu as, cores da
mente quando deveria ser travado o Paula Ramos. Calculava-se que o ao cair ao solo. magnífico e brilhante improviso,

Paula Ramos.
encontro, deixando, em várias loca- escore ultrapassaria casa dos 10. A'Os 10'minutos do segundo tem-

homenageando os nossos valorosos

'lidades da capital, verdadeiros la- Tal não aconteceu. Os 9 jogadores po, o zagueiro Fatéco não concorda
marujos presentes. I CHEGOU ONTEM A DELEGAÇÃO

gos. , azurras estavam dispostos a resis- com uma decisão do árbitro e o
Dizendo das finalidades sociais

I RIOSULENSE
Considerando-se o máu tempo, tir, afim de evitar a dilatação do ofende, sendo então expulso do

do programa do Figueirense e além, Desde ontem se encontra em nos

.regular' foi a assistência presente ao marcador. Apresentando agora enor gramado. É 'imitado no seu ges-
de suas multiplas atividades espor-� Caça e Tiro Dias Velo, da próspera

local do encontro. 'me superioridade técnica e física, to por Saul, que é igualmente
tivas, o orador teve palavras de un- cidade de Rio do Sul, que vem par-

Tratava-se de um prélio impor- os paulaínos começavam a acertar expulso, ficando o Avaí reduzido ação patriotica aos nossos marinhei- cidade de Rio do Sul; que vem par

tante, digno de ser visto por um as suas linhas. O mán estado do 9 jogadores.
ros, ali representando dignamente ticipar do Primeiro Campeonato>

grande público, de vez que se en- gramado dificultava grandemente Os melhores no. conjunto vence-
a nossa valorosa Marinha de Guer- Catarinense de Tiro ao Alvo, que

-eontrava em disputa um dos mais' as [ogadas dos dOI'S bandos, princl- ' ra, oferecendo-lhes rica lembrança será Iniciado hoje.dor foram Chocolate, Ivan, Chinês, '

'lonaos certames da história do fu- palmente o Paula Ramos mie não em nome do clube. I A delegação do clube riosulense
� '1' Forneroli e Minela, aparecendo re- �

tebol estadual. poude exibir o seu J'OgO técnico e I No vencid
O orador foi muito aplaudido pe-j é formada pelos seguintes atirado-,

� gu ares os restantes. I o venci o so- mh
O J''OItO de ante-ôntem' entre avaía- construtivo. la assistência, falando, ta ém, o, res: Vitor 'Buhr, Luiz Santos, Aimo;;'

v bressairam-se Luiz e Tavinho, que M'
nos e paulainos, apezar dos pezares Veio o terceiro tento, o quarto e

ten. Rameli, da guarnição do "

1-1 ré Roussen, Rodolfo Zierth e Mârio
foram os melhores do quadro. Ni- b

foi dos mais interessantes e sensa- .mais outro. 5 x O, contagem sufici- nas Gerais", cujas palavras rece e- Schlíchtíng.zeta, Adolfinho, Fatéco, Bigóde e Iclonais ente para por abaixo o moral dos. ram fartos aplausos., ------.----------
'" . Boos, bons, vindo em plano regu- VENCERAM OS BAHlANOS

• I Com essa festa, o Figueirense' <
"

' �� , .:'
,

"

O gramado, completamente a a- jogadores. Foi derrotado o Avaí lar os demais. B I' 30 (A N) .o tBahia
v • •

á consideração que
' e 'em, ..

-

gado e quasi impraticável, impedia mas soube perder com honra, lu- Os quadros jogaram assim cons-I
maIS se Impoz venceu o Tuna por um a zero, goat

maior movimentação e ritmo nas tando até o ultimo minuto de jogo, tituidos: r' e Rodrigues, no primeiro tempo ..

jogadas, de sorte que os [ogadores razão porque os seus denodados de- V .Os bahianos foram os memores.
r Paula Ramos - Tatú, Nenem e LOCUTOR LANÇA-RAI A...

Ap itou bem o juiz Dimas 'l'elcs. A
eram obrizados a atuar com a maior f m t d assa d ' "
� � ensores merece o a no a -

Chinês; Minela, Chocolate e Ivan; O locutorzinho da "Guaruja, renda foi de ,30 mil cruzeiros.
cautela. miração., <Lázaro, Carioni, Mandico, Forne- que irradiou' a partida de ante"
Avaí e Paula Ramos pizaram a O Paula Ramos, apontado como rolli e Abelardo. ôntem, dando vaza à sua velha

liça, debaixo de estrondosas acla- franco favorito, bem mereceu a vi- Avaí _ Adolfinho, Fatéco (de- e babujenta quezília pelo grê-
mações de seus torcedores. tória porque ostentou um jogo mais pois Felipinho) e Tavinho; Bígóde, mio azurra, e á falta, de espiri-
Com o comandante Alvaro Cabo apurado e soube lutar lealmente. Luiz e Boos ; .Felipinho

í depois Za- to, anunciou, .ao entrarem no
. . . . A55EMBL:eIA G:IDRAL

na arbitragem, InICIa-Se o Jogo pre- Sem nenhum exagero, podemos di- chi), Nizeta, Saut (depois Felipe), gramado duas galinhas, que as De ordem do sr. Presidente, fi-
cisamente às 16'horas. zer que o Paula Ramos não jogou Bráulio e._ Zachi (depois Saul). mesmas iam substituir dois [o- cam convocados os srs. sócios para.
Ataca várias vezes o' Avaí, sem como se esperava, pois sabe-se que .Com poucas falhas, o sr. Coman- gadores do Avaí. Um rádio ou- a Assembléia geral, a rea lizar-se,

contudo romper o cerco da -defesa 'O seu poderio é ainda maior. dante Alvaro Cabo teve atuação re- vinte que estava ao nosso lado, domingo, dia 10 de fevereiro, ás

d
,.' t f' e en p' d t'd t' 10 horas, na sede social á Rita Ma-

a y,ersana que se mos ra Irm, -

ara a gran e par I a que es a gUIaI', deixando, entretanto de r,e- porém, disse, sem propriedade,
I,� ria para proceder-se a eleição da.

quanto a linha dianteira pau ama marcada para amanhã, quando co- primir com mais energia as joga- que.m as "penosa!>" iam substi- Diretoria Ique dirigirá os destinos
pro'cura acertar. nheceremos o campeão d,a cidade e das bruscas postas em prática por tuir... Nós, infelizmente não do Clube, durante o ano de 1,9/18.

O jogo equilibra-se, criando ver- candidato ao titulo máximo do Es- ambas as equipes. Acertou expul- podemos esclarecer o leitor, a Florianópolis, 27 de janeiro de

dadeiras situações perigosas diante tado, é de esperar-se um espetáculo sando do gramado os J'ogadores Fa- respeito.. .

1948.
, Vitor Ferreira, da Silva, 8ecre-

das, duas cidadelas. A enorme área gigantesco,' no qual duas grandes téco e Saul. S. tário,
�ri@n���Kha�eoomoum fu�u�� darãopclohooroso c� --------------------------------
verdadeiro poço, dificultando muito troo Mais uma vez o Paula' Ramos

HOl'e 110 Pacaem\bu' -. Palmeirasos arr,emessos finais ao arco guar-I entrará nó gramado COI)10 franco
'"

I

necido por Adolfinho. favorito.

JOs avaianos lutavam árduamente Os tentos foram conquistados e Boca ' uniors
pondo em ação todos os seus recur-I por:
sos técnicos e físicos, diante de uml 1°) Mandico, ao receber um

Clube Nautico
Riachuelo

de

O Boca Juniors, vice-campeão listas dedicam aos jogos de futebol.

portenho, encerrará a sua tempora- O embate porem, foi antecipado.
<la na capital bãndeirante,' enfren-; Os dirigentes bandeirantes, levando
tando o Palmeiras, lider do futebol em conta o terrivel calor que tam

dá '''terra do café". bém aflige a população paulista, de-
Baseando-nos nas informações liberou realizar a peleja hoje, á

proocdentes da capital bandeirante, noite, o que tornará o espetaclllo
o ,embate seria disputado domingo, mais concorrido, permitindo tam

no gramado do Pacaembú, espe- bém que os "cracks" se empreguem
r'ando-se uma renda "astronomica" mais a fundo, proporcionado assim

sabendo-se do interesse que os pau- uma batalha bem interessante.

16a. V. 'R. M.
-o�

DECLARAÇÃO GERAL DE
.

INSUBMISSÁO
São nesta data decla-

rados INSUBMISSOS todos oS"

cidadãos brasHeiros, natos oU!

naturalizados, nascidos entre l�

de janeiro de 1928 e 31 de Dezembro
de 1929 (classes de 1928 e 1929) re
sidentes neste Estado .(SaIl,t.a ,Catari
na), que não se tenham apresenta
d'O para o Serviço Militar até as 24,01)
horas do dia 15-1-1948 (Edital de

Convocação de 6-XIl-1947).
Não estão compreendidos nesta

declarção os cidadãos das referidas
class,es que sejam reservistas de t&,

: e 2a Categorias, praças ou Oficiais
/
das Forças Armadas, (Exército, Ma
rinha e Aeronáutica), bem como 'Os

que possuem documentos de qui
tação com o Serviço Militar (de
adiamento ou dispensa de incoroo

ração, de acôrdo com as leis em

aa�a-8--
ATENDE DIA E NOITE

Rua Feli�e Schmidt 60
Rua Tenente SilveirQ - Telefone'Entrada 1571

Competente

vigor).
(as. João Pe{}ro Gay.- T,en.

Chefe da 16a C. R. M.
-

Õ Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oa

Cel_

reali-

Cosaureira
Moça sabendo cortar ofere

ce seuS serviços para costu

rar nas residencias,
Cartas para Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Laies.

Não hou,lIe convite
São Paulo, 30 (A. N.) - O s1\

Luiz Antônio Gama Silva, da, co''
missão diretora do PR, desmentiu
a notícia segundo a qual êsse par
tido havia convidado os srs. Noveli
JÚDlor e os membros da dissia�ncia
rio P:SD para ingressarem nos qua
dros perrepis�as. ............

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tir..adenres 44

Profissional mensais.

/ l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



('
'I

7" ESTADO-' ábado 31 ce Janeiro ae 19� 8

-{;adastro Social dQ «O Estado») II
Pedbnoe ao. DOUOa diatmtoe leitora, o� .. �cher • •

� abaixo • remete-lo" Jl()IQ RNaçIo a.fiBa"� 1iIiIIlUto antell. (, �� 1IIG"fO eadutÍ'o IMW.

n "

_ .

_. _............ �, GttiI •••••••••••• ", D. K.... • •••••••.•.. ,

j'� .

� (.) _ •••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••-.· ••••••••••

�--------------------

Dr. Lindolfo A. G. I
Pereira

Píivogado e Contabilista
(..",nstituição de Bociedadeq.
Planos cóntabeia •• Organiza
çõel - 'Parecere. e lerviço.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florianópolil
Dal 17 horal em diant•.

1� OU Carie •.••••••••••••••••••• � •• 6.D' " ••••••••• e .
...........................................

.

� do Pai (mie) o � ••••••••• � • � .

OS ESTAiLE]ROS DE LliNDHOL
MiffiN DAN çA<RÁlO .NO MAIR, NO

PRóXIMO VERÃO, O SEU 1.000

NAVIO\� _ •• 0 •••••••••••

, .. ,. � •••• e ••• __ � •••• \
•••••••••

Acradeceriamo.; 'tamb6m, •� ..� ..........
�lltoe • oatra, .. !IIiIHIl_ oa .. p_ou .,mi....

DR. MARIO WENDHAUSBN

CUnipa médica de adultos
e crianças

Consultório -- Trajano, 29
Tele!. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

F'el ípe Schmidt n. 38
Tel. 812

DI. A. SANTAELLA
'1UIls.,lomado pela Faculdade Na·

!llMJllll1iIoI 4. Meú1clIía da UlIl1y4lftlcl6>
'1Ii!a '.. Brasll). Médico por conoue
,� M lerviço Nll'ciona!. de Doa
_ Mentais. Ex interno da Slln.tII
_ do K1aerlcórdia, f. HolJ)ttaJ
;�trico do Rio 'tia capital ".

dera!
-

aurwA T:��Q8.u DOD'O....

_ eoa.wtófrio' EdUlcl0 Ameie.
NETO

,_ !'.lU reupe Scbm1dt. Con.ul1Ul
nu 111 As 18 horas -

Residenl!:ia:
Largo Benjamin Conltant n. 6

SI. POLYDORO S. THIAGO
� 40 Hospital.' de Oaridade

de PlorlaJlópoliB
.NIWrilente da Materni�ade

:\'IlfQ&IO.... MEDICA - DIB�

.IOM DA GESTAÇAO B DO

PARTO

___ 40a orgllos lnternOl, ...

peolalmente do coraçAo
__OU da tlroide e demllU

&I&ndulas' internas �,.
,

�OnBAPIA - ELECWKOCA"

lHtKlaAl"IA - MEI1AJi10LISMO
BASAL

:\Iifb.IIIIPJ" d1lriamente dllll �Ir b

18 horas

';jhiMJIaCtJ Chamados .. (qu81t;!UeT
� I.nclUl!llve dúrantil a noite,

,_'IItn.TOBIO: Rua Vitor Metre.

IN, 18. Pane 70s.

:�0lA: ATenida Trom·

powsk1. «!l. Pone 'l.

li-II. S:CAVÃLCANTI
� exclusivamente de�
•• 8aldanb:l Marllliba. 1.

Telefon. M. 7a

, "

V. S. quer O pr6gresso da
�ssa Juventude� Dê-lhe ins·

tração, e isto só se' conse.gne
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver,
de".

! iI. 8AVA.! LACElDA
I ....... lIl6Hco-cll't!!ra'iea de OlhO!

t - GmdGL Num - GuCAOta.,

I : f...arigão da lent•• da
• contato,
I Reiniciou sua clinica

I'
Conlultorio: Felipe Schro idt 8

Da. 10 ã. 12 hs, e das
14 à. 18 horas

TE.LEFONE 1418

DI. ROLDÃO CONSO!'lI
lM!lPlIWlA. G:ilBAL - AUl'A U.
aUilGIA. ,,_ JiO�8�'lAIi DJG lôilIo
,. •• NH0BA.8 -o PARTOII, ••.•

I�o peJ.a Facuida{le {lft .t.tWII'�
� fIl:Ima da Untnrs!dade de SIlo
hmo, onde foi assistente por' 1'111·
__ Im<la do Serviço CJ.r11rll'l00 q

Prof. AlIpio Correla Neto
.iihra'la 40 estômago e TW r.,.
ll&I'af, IlI.teBtinOIl delgado � jlJrOflD!J,
�1Cl.. :rins, prõstata, l:lUJCa,

Mero, ovtrlo}•• trompu. 'Var'_'
I!IIIM,. IUdrocele, Var1J!lel I b_

CONSUL'rAS:
AflIII lIIl .. fl. horas, ,t, Rua rll!911
�dt,- 21 ('IIltOIl da CaJiIa 1·...

,

ra1so). Tel. 1.598.
!lUt.lIIDlIINCIA.: Rua Esteve. "II

ator. 17.; Tel. li 7"

II. LINS NEVE!
1I0Milltias de' senhora

�tór1o - Rua JoAo Pinto .. ,
- Bobr&do - 'l'eletone lA&

JielrJd&nc1a - Rua Sete de Setembro
.

- (i}ddf1clo 1. A. P. da Es1lI.ru
Telefone M. 884

II. PAULO FONTES
• CIm100 e operador

CGwrl1Jt6r1o: Rua' Vitor' lIIelftN, •
Telefone: 1.oWIi

CouaItU du 10 li 12 e du a .. li
l%ODldêncla: Rua Blumenau. II

Te!oIon« 1.n8

TEUS FILHOS
aplaudirão te. resto, •

quando souberem q.e cola
boraste pró . RestaheJedaa..
to da Saude do �••

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmae�.tleo NILO llnS
Hoje e amanhA Hri a na IIIreferilia

Drq•• uelonala _ ..traqelru - He.eopáU� - Porta·
1IUrl.. ._ .A:rt!«.. •• lten.-chL

Gera.&.-.. a .x.ta eMerdada .. I'eeelblirle -MI... '

.

TINTURARIA CRUZEIRO·
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
.

Reforma chapeos
Profissional competente - Serviço, rapido e garantido.

FRAQUEZAS EM GERAL
VI N H o C R E o S O T A DO' -----------------------,-----

«SILVEIRA»
Se ricos quereis' fj-car Valorize' o seu dinheiro, ins

niM1�rÜ�RA�i 'É�1' 'ÓT�TÚB:R'Ó'
.

_�S De modo fecil e legal· crevendo-se no quadro socia.

I,MPORTAÇ'ÕES SUECA.S. .

!.FaZei hoje uma insc�iç_ão dos componentes do, Colégi(
No Credito Mutuo Predial Barriga...Verde•..

Estocolmo (via aérea) : - Como
E D I T A L

consequência· da severidade nas
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL

restrições de importação, as ex- EXERCíCIO DE 1948,
cessivas importações suecas apre- EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
s,entaram em üutumro uma ,dimi- Fede1'Qçao das Emp)'esas de Transportes Rodoviários 4? �tt� do B1'asil

A Federação das Empresas de Tl'amsportes Rodovlanos' do Sul. <lonuição de 27.000.000 de coroas
Brasil entidade sindical de gráu superi:or, devidamente reconheclliél

num tolal de cêrca ele 522,000,000 pero Govêrno Federal,com bas:e' territorial nos Estado de SÃ� PAULO

(Cr$ 2.724.840,000100), ,enquanto PARANÁ, ,SANTA. CATARINA e RIO GRANDE DOSUL, e séde na 'clda

que as ,exportações rio mesmo mêsl de, de São Paulo, á rua CON�ELHEIRO GRI�PINIANO, 154 � 6° andal',
_ notifica, pêlo pr,esente edlLal, a todas as fIrmas e empr,esas de trans

aumentaram de 64.000,000, num
parLe rodoviários (empresa de transPo'l't�s de passagei�>o, de veicu��"

taLaI de 369,000,000 de coroas (CrS de carga, de gal'ages e os condutres autçmomos de Vfllculos) rodovIa-

1.926.180,000,00). Em comparação rios) comprendidas 'nÜ' 2° gTUpO, da CÜ'nfederação 'Nacional d,e Tran3-

· com o mês :precedenLe, o -excesso portes Terrestes, localizadas nos Estados que integram ?- b�sse terrIto-
rial da Federação e não 'abrangidas por qualquer dos StndtcatfJs repre

das impoI'tações foi reduzido de
sentativos da 1'espectiva categor�:a econômica já oficialmente reconhe

mais olt menos, 92.000,000, núm cidos - que deverão pagar o IMPOSTO SINDIC� de 1948, a esta F,e

toLal de 153.000,000 (798.660.00D,oo deração, nos termos do art. 591, da Consolidação, das Leis do Trabalho.
cruz,eiros), que assim dispõe: ,

:
"As empresa,s ou as indivíduos, i'ntregrantes de categorias eco-

As importações de trigo, fruta,s nômicas ou profissionais, que não se tenham constituicio, em Sinciica:
,e oulros produtos alimenticiüs, 10r- to, devem, obrigatoriamente, contribuir com a importância correspon'
tas e metais ,não- preciosos, dimi- dente ao Imposto Sindical para a Federação repres,entativa do gTUpO
nuiram considera;velmente, assim 'dentro do qual estive,r incluida a respectiva categoTia de acôrdo com

o plano ,de enquadramento Sindi'cal",
como, também, aS importações de Para o' cumprimento dêsse dispositiv,Q de'Lei, devem todas as fil'
produtos não essenviais. De parte mas ou empressas que parLicipem da categ'oria ,econô'miea e que não
das expo,rtações quase todos os se tenham constituido em Sindicato, retirar na séde da ,Federação. as

grnpos ele mer,cadorems apr,esenta' .guias mediante as quais possam recolher ao Banco ,do Bra,sil S/A, no

ram cifras mais altas.. Notou-se presente mês de janeiro, as cemtribui.ções devidfls e correspondentes
, ,

ao imposto ,siI\dical do exercJcio corrente, Ou na sede da Del,egacia Re-
um ,aumento prmclpalmente nos gional do Trabalho 1,0caI.

produtos floresta.is que corres'pon·" Igualm�nte, fica,m .notificados tod�s.os Sindica,tos representativos.
der,ama 58% d'e tôela a exportação das ca�egol'las 'economlCas do gr2-1po aCIma ,enuncla.do, para re_colhc-

" rem, dlr'etamente, a esta Federaçao, na forma dO' art. 589 e paragrafo
de Outubro. 10• da Consolidação das Leis do Trabalho, a percelltagem de 20% (vin-
••.• , ...•.•.••.••••.••• , te por cento) da importância elo imposto ,sindical que for arrecadado .

São Paulo, 2, de ,ianeiro de 1948.
.

(A) JúLIO BA VHLANGE - Presidente.'

Escolmo, (U, P.) Durante

o próximo verão, os estaleiros do

LinhdJholmen, de Gotemburgo, de

verão celebrar um notável jubileu
quando for lançado ao mar o seu

1.000 navio. O barco em questão é

um cargueir-o a motor de 3.000 to

neladas, sncomendado por Leif

Hoegih, de Oslo. Pertence a uma

série de quatro navios irmãos, o

-c-» preímeíro. dos quais a ser entregue
'f,oi o "Powell River., que realizou

as suas experíencías em Julho úl

timo.
Um trabalho bastante considerá

vel de ampliação e modernização
está se realizando em Lindholmen

·

e, quando do lançamento ao mar

do seu 1.000 navio, êstes antigos
·

sstalétros já Lerão provavelmente
construido diques capazes de rece

ber barcos de até 20,000 toneladas

pêso morto.
. . . . .. . .

Se ricos quereis ficar
De modo faciL e legl1)
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial
............. 0'0 •• .. • .

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante.ft Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está

acom<panhando a moda.
•

o.,

Envie ao seu amigo flI8ta.�
um número da revista O VA.
LE DO ITAJAt, editão dfld.I
mada a Florianópolls, e &8s'"

estará contrlbIDndo' para
maior difusão cultural

ie n088& terra

LIRA TENIS CLUBE
COMUN'ICÁÇÃO N. 3

.

Levo ao conhecimento dos senhores associados que, a diretoria" e,fi
sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a extgrr,
quando necessário, dos senhores associados, para efeito de identificação,
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 AntÓnio de S. Thiago, Secretário-geral.
11 .....

t�OMPANml� �AUAN(:4 DA Bill�'
fudat1& iüIiI t;7i - Nà: I A I A
Ii]UJBLmIO� � 'ftil'lí§PO lI'i'.�

Cifr.a do Balanço d. 1944!

CAPITAL E RESERVASl
R�sponlllabilidade, .

Recete
Ativo

Cr. tSo .. 90o.606.30
o-s 5.9780401 ;755.97
« 67.053 . .245,30
• 142.176'.603,80

Sioistrol pag,oll 00 .. últImo'" 11)' BOO'
Responlabi lidade.

98.687.816,30
« 76.736,401.306,20

Diretoree:
Dr� Pamphilo d·Utra· Freire de Carvalho, Dr: Fr�ncilco
de Sá, �nisio Mallorra, Dr, Joaquim Barreto de ArauJo
e JosE Abr'eu.

Empresa Sul Oeste limitada
Linha de transporte colefívo e�tre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às. 5a. feiras às 6 horas da,

manhã.
SALDAS DE XAPECó: Todas às 2a. f.eiras às 6 horas-da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA,.

.

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

I«12 de' Agost�»
A V I S O

Clube
A Diretoria do Ciube « 12 d'; Agosto» avisa a

seus associados, que a� 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

O Batalhão Barriga-Verde I O VALE DO ITAJAJ
foi constituido de catarineuses Procurem na AgêneJa
destemidos. e o "Colégio Bar· Progresso,
riga-Verde", usará a mesma ,LIVRARIA 43, 'LIVRARI&
bandeira. ROSA

'II ,;)_�
\

z_rifltritll
Fabricante e distribuidori39 dam afamada.""con- II•• '11'11 fecçõe.rDISTINTA- e RIVETI�'Po••u. um gfan-
de .orilmentoLd. oQllemiral.t jrl.cado." bfil\.
bon.· 11 bCll'ato.�' 'Qlgodõe.,�morin••r\aylam.nto.
para 'alfalat"t1, Ique �l'ecebe;"')ciiNtam.nt. da.

·A CAPITAL- !hama CI�ateDgaot.�o. Snre:!!. ,iComerol••te. Ido interior .no :'.ntldo cie:lhe'«aHrem 'Ima
afetuol'.m li tia.! oompra.� MATRI�m 'Flol'lan6poU.i";a 'FILIAIS em:eluraanau.:,o!Laje.. '.

-= SBaD-=Rm-=ED�..aa..D.Ea&&BBma=-.a�Em EE zm a.·�M�.�wme�&'mE��@�.�pmmmp=a..e��·J�mm mB �E�·�l um Ma�f�}dm�

14bl'lca.� �a
,vllilta anteaI"'de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a convenção petebista da Bahia provocou uma crise no partidO!
No des,espero da mis,eria, as vítimas do totalitarismo nazista.

ARNOLDO SUAR.I:!;� CUNEO
Clinica Odontolosria

NOTURNA
'

Das 18 ás 22 horas, com hora.
marc3lda, a cargo de abalizado pro
fissionaol

RUJa Arcipreste Paiva 17

o POVO alemão espia· os horrores da guerra
Uma carta de dois jovens alemães ao governador do Rio fio do Sul:
Parlo Alegre, 30 (A. N.) - O

I
Lindo este mínimo, cai todo ãní

governador do Estado recebeu o

se-I
mo toda

corag,em,
toela moral e por

guinte apelo de dois jovens ale- fim, faz de uma criatura um mal

mães, residentes em Dortmund

I
feiLor. Só pode avauar isso que

Marten: já passou 1)01' uma situação ele
-- "Prezado senhor governador miséria igual a nossa.

- Com certeza 'V. excia. admirar- Oheios de esperança e ansiosos

se-á em receber uma carta de dois -----'----------.---------------------

jovens de 17 anos de idade e resí- A
-

culpa e' do - governadordentes em Dortmund. Lemos, 'h'B

pouco tempo, na escola, um livro
sôbre a sua cidade e pensamos que l}ie, 30 (A, N.) - Falando á reportaaem, o sr. Luiz Galoti procura-
poderiamos receber um auxílio seu dor [era; da República, âectarou que não tem fundamento a denuncia:
si- o pedíssemos. Há 8 anos' que não que foi feita de ser ele o responsaoet pela crise politica do Piauí, em:

podemos comprar camis-a, meias, virtude de ter retido durante ires meses o parecer sobre tG11W repre
calças, casacos, suspensórtos, rou- sentação do governador daquele Estado contra 'o artigo da Constitui-
pas brancas, ate. É um milagre ain- ção que mandava readmitir os funcionários publicas estaduais. Disse:
da estarmos vestidos. o procurador que essa representação já foi decidida pelo Su-premo-
Prezado senhor governador tal- T1'ibnnal Federal a doze de novembro de 1947, a qual considerow cons-

vez existam 'pessoas de sua cornu- titucional essa disposição e o uooernador negou-se ao curaprimenio
nidade que seriam capazes de nos da Constituição. A representação em seu poder diz respeito aos em�

enviar algumas roupas usadas qUI- berços opostos pelo governador, de que é advogado o sr. Soares Eillu»
não lhes sirvam mais. Estamos dis- a qual deverá ser jubgada hoje ou mais provavelmente amanhã, pelo.
postos a anotar lliS despesas e Iquan- Supremo.

'

-

do a moeda alemã estiver nova- _ _ - .- -.- - -.·.·.·.·.w ."

mente estahí lizada e com um cãm- Cond'e d' O' s' a' cd· I t
,.

bio firme - pagar as despesas. na !I eira e e ricaMuito honrado senhor governa" II
dor! V. excia, não pode imaginar N. York 30 (U" P.) .'. Rosa Ela, de 45 de idade, de COI' negra e dois-
como nos é difícil dirigirmo-nos a negros Sanghi WalIace de 17 anos e seu companheira. de 14 anos, fo-
uma pessoa que nunca vimos e não ram condenados a-morte na cadeira -eletrica por terem assassinado um

conhecemos, mas confiamos na sua fazendeiro branco. Os assassinos utilizaram para o crime a proprfa
bondade e pedimos que nos auxiJ� espingarda da vitima, manejando-a a guiza de canheira.
na nosa grande necessidade. É ló

gico que precisa existir um mínimo
para que se possa viver; não ex is-

J--�----------------------------------------------------------
p01' uma resposta tavorável, sere-

mos agradecidos para sempre, Gotrt.
a mais alta consideração, subscre
vemo-nos (a.) Henbert Wester
mann e Heinz OtLo Albert - Dort->
mund - Marten - An de Wasser
ibung, 43 - Alemanha",

Florb'ftÓDOlh� 31 ele Janeiro
,

-

de 1948

Secretaria da Segurança publica
Estive-ram em visita ao Sr. Dr.selho Penitenciário que, encorpora

Othon da Gama Lobo D'Eça, seere- dos vieram cumprimentar aquela
tário da Segurança Pública, os srs autoridade pela posse' de seu novo

desembargadores Urbano Müller cargo.
SaIles e Henrique da Silva Fontes AlSSIiSTIBN"l;E l\flLI'l1AiR
Presidente do Tribunal de Justiça Por alo do Govêrno do Estado,

/
e do Instituto Histórico e Geográf'í- de ante-ontem, foi dispensado o

co de Santa Catarina, bem assim 'I'en. Olivério Costa, da função de
os srs. drs. Henrique Stodieck, Ma- Assíetente-Mílítar do sr. Secretário
deira Neves, Vítor LIma, Leoberto da Segurança Púlblica, sendo de�g
Leal, Agripa de Far-ias r nu/bens de nado, para suhstituí-Io, o Cap, Pe
Arruda Ramos, membros elo Oon- dra Perês.

'8 sede 'da União dos Chauffeurs
4ssiu&da ontpw a escritura da doacão de
um terreno pela Prefeitura Municipal
Quando prefeito da capital, o a solução de um dos grandes pro

deputado cel, Lopes Vieira, aten- blemas da Capital.
dend.o. uma velha aspiração da União t Ainda ultimamente o pernoite dos
Beneficente dos Chauffeurs de San-: automóveis e caminhões tem sido
ta: Catarina; doou a essa util enti-I objeto de providências por parte
dade de classe, um ótimo terreno

I
da Inspetoria Geral de Veiculas,

localizado na Rua 'Artista Bitten- que procurou solucionar o assunto
court. de melhor forma possívelmas que,
As formalidades para ultimação por' falta de adatações, não conse

da oportuna providencia foram guiu fazê-lo a contento da laboriosa
atenciosa e solicitamente conclui- classe dos nossos condutores.
das pelo atual edil dr. Adalberto Tudo agora será atingido.
Tolentino de Carvalho e ontem, fi-��

::�:::::: foi assinada a respectiva

flavio Maranhão
Ao ato que se processou na Di-

retoria do Expediente da Prefeitura Visitou, há dias, a nossa eapital,
Municipal, presente o respectivo ti- o sr. Flávio Maranhão, alto funcio

tular Manoel Ferreira de Melo, nário da Panair do Brasil.

compareceram os srs. Júlio Cesa- Em sua estada em Florianópolis
rin� da Rosa, presidente da U. B. o distinto patricia teve oportunida
C. S. C., Joaquim Riheiro Borges, de de inteirar-se da organização da

primeiro secretário, e Marcos Nu- CITAL - companhia catarinenes l

nes Vieira, primeiro tesoureiro. de transportes aéreos - mostran-

A 'escritura foi lavrada pelo Ta- do-se muito entusiasmado com o

helião Machado. próspero desenvolvimento que terá

A nossa reportagem, gentilmente a emprêsa barriga-verde e de cujos
convidada para assistir à assinatu- serviços tanto proveito advirá para

ra, teve ocasião de palestrar com o o Estado.

sr. Júlio Cesarino da Rosa sôbre a Nessa oportunidade, o sr. Flávio

futura s�de da União. Maranhão entabolou entendimentos

InfoJ:mou-nos êle que serão de com a Diretoria da CITAL para

imediato atacados os trabl110s de tráfego mutuo com a poderosa Pa

terraplanagem e em seguida inicia- nair - noticia esta certamente ans-

da a construção da séde. I piciosa para os oossos leitores.

O pl:;lllO não visa apenas dar aos

chauffeurs catarinenses uma c�sa Todos estão tra
própria, mas também a construçã'O
de uma ampla e' co.n�ortável garage, balhaodo
com todos os .r�qUlSltos mod:rnos I Rio, 30 (A. N.) - :'-la sua última
para essa espeCle de construçoes

el
reunião a oomissão das relações

onde todos os carros que vierem à 'exteriores do, Se�ado teve opo.rtu
capital possam encontrar abrigo cer- mdade de OUVIr o relatarIa do

to
' 'Ministro Jor'ge Latur sôbre a ativi-

e seguro.
.

dade do Conselho de lmigraçao e
Louvamos com entUSIasmo elsa Co'lonização reS!peito aos ra:fugia

idéia d� União dos Chauffeurs pois dos vindos dos paises do ei"J{o. '1'0-

virá contribuir decisivamente para dos que aportaram a'o Brasil já
estão traba�hando normalmente,
p-resLando" assim o concurso" que
deles se esperava, para o bem . da
nossa economia,

RussiaA protesto
Moscou, 30 (U. P.), - A Rússia enviou uma nota aos Estadias Uni.

dos protestando contra a presença na Italia de navios nade ameeica-'
nos. ,A presença da esquadra norte americana em portos italianos foi
considerada pelo governo soviético como violacão do tratado de paz,
Italiana "no qual se estipulou que seriam retiradas da Italía todas as
forças armadas aliadas e elas potencias. associadas até dezembro - de'
1947".

Trucidados
pelos mdíos
Rio, 30 (A. N,) - O serviço de

proteção aos indios reoebeu cornu
nícação de que os selvicolas truci
daram em Jacuhy, �róximo a Ma
capá, (Pará) dois 'tralballhadores
recebendo cada um cíncosnta e três
fleohadas.

Os subsidios dos vereadores
Sâo Paulo, 30 (A. N.) - A ,Camara Municipal aprovou uma emen-'

da ficando 'em nove m�l cruzeiros IaS subsídios dos vereadores e mais-
200 cruzerros por sessao, alem da representação elo, presidente e aju
di!- de custo, dos membros vereadores, Mario Otobrino elo P. S. P., em
discurso atacou vwlentamente o sr. Cid F'ranoo do P. S. B .. o qual
respondeu retirando-se do recinto para não votar na emenda. A U. D.
N. votou contra a emenda. O líder udenista declarou que seu partidovotava contra por �erem os vereadores da maior-ia interesse proprto-.
na matería, o que e vedado pela lei organica.

Festa de' N. S. dos. NavegantesNo dia 30 de janeiro, iniciou-se o Na ,primeira noite do tríduo, ser-
tríduo preparatório da festividade viram como mordomas as exrnas,
de Nossa Senhora dos Navegantes, sras. donas Dulce C. da Cunha de
na Igreja de São Sebastião. Sousa Cabral, Ada Filomeno Fontes'

Sã'O Juizes em 1948, os srs. dr. e Herrnozila Lopes Vieira.
José Boahaid, governador em exer- No dia 2, pela nlanhã, será cele
cício, contra- almirante Antão Al- brada missa solene e à tarde sairá
vares Barata e comandante Frederi- a costumeira procissão marítima.
co Sampaio.Crise no PIB

bahiano
ferve po'litica
Belo H.arizonte, 30 (A. N.), - Ape
sar das de'Claraçõ,es erTi cOIllÍ'àrlO
não só nesta capital como no lUa
feitas pelos próeeres republicanos f
pessedistas, persistem os rumoreE
sÔlbré a .formação ele um bloco de
oposição ao govêrno do Estado.

Segundo opinam alguns- • mem·

bras elo PISD, a \'divulglação anteci
pada ,das demarches 'que se pro
-cessavam, Leria feito naufragar c
acôrdo".
Acresrcentam mesmo esses infor,

mantes, sempre receiosos de decli,
nar o próprio nome que aquelas
n'e'gociaçqes se pro.cessaViam em
Belo Horizonte e rrão no Rio, exer
cendo o pre'feito da capital, Otací
lia Negrão de Lima, o.papel de ele
me-nto de ligação entre o PH, e o
PSD.

'

Essas noticias não se contradi
zem, aliás, com a intormação de

nas AlterosasaSalvador, .30 (A. l�.) - Healizou
se a convenção do P'EB, sendo elei
ta a nüva direção. Foram alijaelos
do diretóri,o estadual o deputado
InáJcio Sousa e o ex-presidente do
diretório estadual Hirosilo Barau
na. A reestruturação elo partidc
visa afastar do mesmo os elemen
tos' perniciosos e inadaptados , á
disciplina do partido. O sr. MedeI
ros Neto foi eleito presidente e

vice-pr,esidente o :fazendeiro' Um
belino Silva, o mesmo que hospe
dou o sr. Getúlio Vargas na ultima
viagem desse ,senador à Bahia. Com
a decisão da convenção o P"lJ3 en
trou em cris,e. O sr. Inácio 'i:3ousa,
um dos a.Jastados, ·comuni<cou á as:
sembléia a exisLêncil1 de um alHeio

Missa-o eCODoml·ca do antigo diretório, ,dand,o como

suspenso por indisciplina partidá
Rio, 30 (A. N.) - Informa-se que J'ia o deputado Joél Presídio. Ao

deverá embarcar de Londres com mesmo tempo, por intermédio da
-d'esti,n0- ao Brasil, uma missão eco- .imprensa, acusou esse representan
nômica dIplomátilca inglesa que te baiano de oportunista, dizendo
vem Lra'Lar com o govêrno brasiJ.ei- que êle nunca foi traballhista nem
1'0 o caso dos c.réditos brasileiros

1 getuli.sta, tendo o(mpado a dir,eção
congelados em Londres, no valor do Dip após o golpe de 29 de

'

DU
de quatro J:JiLhões de cruzeiros. ' tubro. Paris 30 (U. P.) - Ás 3,00 horas de hoje a, Assembléia nacional

franceza .adotou o projeto-lei para a retirada da cIrculação das ceclulas'
de 5.000 francos. Houve 307 vo-tos a favor e 286 contra.

plane)ar o PISD fundar na cwpital,
_anneIra um matutino que doutri
naná a nec80ssidaue de fortalecÍ"
menta do partido que, nas ultima.gc
eleições, foi, o mais vitorioso em
confronto com os dema:ís, pelo nu-
Wfü_ de pI'efeitos que Jez sem dIS
pôr aofi:ás, de um, só <ts vésperas do'
plcito.

)
(IA (ATAJiINENSf.

DE TI?ANSPORTES AfREOS LlOA

B.revemente
Grandes e modernas ins
talaçõel> a serviço do au
tomobilismo.

'

DELAMBERT
a resoluçãoAprovada

PARA fERIDAS,
EC'ZEMAS,
INFLAMACOES,'
'C 'o C E I R A 5 I

'F R I E I

FRECHANDO •••
I ,

tUIi1 encontro, ontem com' o sr� des. HenrIque Fon es ense-

jou-lhe a perfidia':
- Olá, siô ! Que noticias me dá da Academia ele Letras?
E eu, que não esperava por essa, mentí:
- Esperamos por Eça, Agora, -mais do que nunca, a Segu

rança está com êle. Se a Academia não sae qessa, continua n:l

eisa, até com o d'Eça.

R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNOI=I EXISTIU IGU�L Gtlilherme Tal.

I
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