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Moscou pretende desencadear e$l�i��PQi:�a hterceir_,_,_guerra mundial
roupas para--400 ões�. e· ciences famintas
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'T'Grande plano economico
e

/I
RIO, 2 (A. N.) - Uma, comissão técnica, por determinação do pre

sidenLe da República, está elaborando neste momento um gfgantesco
plano destinado à produção nacional de gêneros alimentícios. Trata-se

dum plano quinquenal que conrtrá com sua assistência a todos os se

tores da produção' alimentar do país.
A primeira parte desse trabalho, que é longo, será hrevernene sub

metida á apr-eciação do presidente Dutra.
Nesse planejamento será prevista toda a espécie de auxilio ao pro-'

dutor, desde a assistência técnica ao empréstimo facil e harado..que será.
feito através dum grande estabelecimento de crédito governamental -
o Banco Rural.

o lILU8 .6.NT.tGO 'DI.lÍÚO DD s.uITA -CATABINA
':�ltrl.tú16 _ D. Gerentel SInN'EI ,NOCETI -- Díretor Dr. RUBENS

Dir·.tur 4. lted:açÚJ A. D..üU.SCENO DA BILVAI
UE ARRUU/l ftAMOS

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

Ino XXXIV I MI 10.178

O gov. do Piauí' não . aceita a pacificação
A atitude do Executivo nordestino re'volta os correligionarios
Rio,2 (A. N.) - O rumoroso ca- vo que dá vitaliciedade aos Iun- os runcíonarj os que fossem read-

50 politico do Piauí continua na oionaríos que forem readmitidos, mitidos pelos meios regulares, isto,
ordem do / dia, tendo-se agravado de acordo com o artigo 41 desse é, instaurando contra eles preces-
nestas ultimas 24 horas as diver- mesmo ato. sos administrativos.
gencias do governo e s·eus_ adversa- A comunicação em apreço, leva- A. Comissão Executiva adiou a

rios pessedistas 'e, agora, nao sornen- da imediatamente ao conhecimeu- reunião para tratar do assunto '

te com estes mas, tambem, com os to dos parlamentares federais pí au- para outra oportunidade, talvez pa
seus proprios correligionarios ude- .enses, alarmou sobremodo os lide- ra quando regressarem do Piauí
nistas. ,res da UDN e do PSD, empenhados os seus emíssar-íos que para lá se-
É que, como consequencia dos na pacificação dos espiritos; 0, guirarn hoje,

entendimentos havidos nesta capi- ontem mesmo á noite, depois de No pé que estão as coisas o- "im
tal entre os chefes da UDN e do largos entendimentos, a bancada pachment" contra o governador
PSD visando a .pacíf'íoação dos j:lS- resolveu enviar a Teresina os de- Rocha Furtado parece que prosse
piritas piauiense uma formula des- putados José Candido Ferraz � guirá e, agora embora a contragos
tínada a pôr termo ás divergências Mathias Olimnio afim de demover to, com o apoio dos proprIos ude
a qual, entretanto, ele não acolheu. o sr, Rocha Furtado do ponto de nísta, pelo fato do governador não
Essa formula consitía na readmís- vista em que se abrequelou de não querer cumprir co-mo deve a Cons
são d� cerco de 400 funcionarias cumprir o art. 41' das disposições tuição do Estado dentro d�ma 1'01'
demit.idos pelo governador Rocha transitarias da Oonstituíoão, corno mula que lhe foi enviada com pleno
Furtado, que a Constituição- do Es- lhe fora recomendado, embora res- assentimento dos lideres pessedí s-
tado mandava readmitir sumaria- salvasse o seu direito de afastar tas.' I

mente,
Embora declarasse aoedtar em'

pricipio, o governador plau iense,
entretanto, com surpresa geral co
municou ontem ao deputado Ant9-
nio Maria Correia que não j50deriR
aplicá-la .na pratica, porque o ato
das disposícões transitarias, da
Constítuíção � contem um dispositi-

FlorIanópolis Ierçe-Feire, '3 de Fevereiro de 19-48

Produção e Transporte
Já se disse ,e se repeliu muitas vezes que a solução do problema da

carestia da vida está no aumento da produção.
Ha, nesta assertiva, muito de verdade, porque resulta da grande

Iéi da oferta e da procura, isto é, quando sobram os gêneros alimentí
cios, baixam os preços e \'Iice-'\"el'sa.

Não devemos esquecer, entretano, que o problema da produção. es,
tá estreitarnente ligado ao dos transportes.

,

Num país como o nosso especialmente agrícola, com seu solo ferti
Iíssimo, é bastante f'acrl conseguir grande produção.

As últimas safras, pelo. que referem as estatísticas oficiais, são.

znaís do que animadoras. Podem, perfeitamente, satisfazer as necessi

dades do consumo interno, permitindo ainda, algumas espécies de mer

(ladrarias larga margem para exportação.
O difícil é encaminhar essas safras aos mercados de consumo.

A nossa rede de comunicações rodovíárías e ferroviár-ias é insu
fíciente para acudir aos imperativos do momento, or-iginando-se dai o.

contraste chocante de possuirmos víveres ,e de não. os podermos apro
veitar,

r

O mal é muito grave porquanto se reflete na economia pública e

par tícular.
O produtor que não encontra escoamento para os seus produtos

:fica sugeíto a se tornar vítima fac i! na mão dos intermediários e espc
culadores. Desanima diante dos p rejuizos, retrai-se. E o- seu retrai
mento repercutirá forçosamente 'na �ngTenagen'l econômica do país, que'
II;1,e não pode dispensar o concurso.

'

De Ludo se c-onclui que não basta produzir e produzir muito.
É preciso que haja tacilídade de' transpor-te para que a produçao

seja Um remédio contra a crise.
'

Cabe, pois, aos governos, juntamente com as providências para
estimular e amparar os produ tores, concentrar esforços no sentido de
sol ucionar o. problema dos transportes; Se4-l1 o qual estaremos sempre
com o nosso progresso entravado sem esperanças dr, melhores dias.

Urge, pois, que se construam estradas, estradas boas e em Lodos os

'sentidos, por-que é por elas que corre o sangue d:a r íquesa nacional.

sentidos, parqué é por elas que corre o sangue da riquesa nacoinat.
Feliz.mente o- tema está merecendo os mais acurados e diligentes

estudos por parte do g'ovêrno do' Estado e tudo nO'$' I,ev a c1'êr que San
ta. Catarina mais uma v,ez s'e coloca[\á na vanguarda no setor rodoviário.

Contra a importação de filmes
BUENOS A,l'RlElS, 2 (U: P,) - Saibe-se que alguns diplomatas estão

intervindo junto ao govêrno argentino, no sentido de cessarem as res
trições que estão pesando. sóbre a ímportação de f'í lmes estrangeiros,

A......._�•••_. ._...._-_-...._......_••� para exibição nos cinemas locais. Embora não haja nenhuma ação do
govêrno federal neste sentido, a municipalidade de' Buenos Àires, por

O uresidentre Dutra iIlt�1'médi� de se,u departamento �� C€[nsura, está, tornando vírtualmen-
. ,. Ie Impossível a mlpUr-u:rçaú de películas estrangéíras.

ir� ao Paraná r'. r

-_.:...-.-_- _

D��� \�si��,��� estad� :;��:::::lQuer a guerra ainda este aDO
no ddla �5�tVIa.lLanddo .de aVIJao, d��, GAliRIÜ, 2 (ti. P.) - O semanario independente "Akhlbar el Yom"
ven o VISI ar on nna acareZl-' '.' ,

b t 'I O G '1 D
cltou o antIgo '·premIe;].''' Sahh Bey el J3ibu'I', do Iraque, como tendo dito

n o e ,es a capIta . a. utra an- M'
,

'é' d ,"Q t
,-

'

t
' . , . .. que o l:lHsc no ü �x erlOr da Gra-Bretanha tem do'cumentos qu�

eClpou sua VIsIta ao Pal)ana aten- , "
'

.

d d • .

d '.. mostram que os r,Urs,sos pr,etendem IlllClar este a.no a terCeIra guerra
en o ao convIte o governa'jor d' I T d' L I M'

,

é"
.

M
. .

L
.

mun la o á'VIa, em one r,es, o l111St no do Extenor negou a veraCl-
Olses uplOn. dade de tal asserção.

ISalilh Jabur renuruciou a seu posto ,em principias desta semana e

O °xercifo sov,·e'tillo fugiu de Bagdá, depois' de violentas manilfestações em sinal de protesto
U UJ contra o tllatado mutuo d,e defesa assinado com a Grã-Bretanha.

Londres, 2 (U. P.) _ A

emissoral
.

,

de Moscou anunciou que o orça-

l11e�t?das forças armadas da Un�ão 400 milhões de criancas famintasSovIetIca para 1948 estará abaIXO . ,

do de 194'1, num total d.e dois e meio LARE SUC®SS, 2 (U. P.) - Numa meus3igl.em com que foi inau-
biliões de rublos. gurada a campaI1!l1-a de Apelo Internacional a favor da Infâlnciã, o s,e-

Segundo aquela ,emissora, o l\1i� cr,etário geral das Nações Unidas, sr. Try,gve Lie frisO'U que .se pede nes

nistro da Faz'enda informou ao So- sa campanha, a todos os homens, muLheres e crianças de todos os países
viet Supremo que a despeza, total Jo mundo que contrihuam com um dia de seu salário p.ara auxiliar oS

de 1948, para aquele fim, será de qUiatrocentos milhões de crianoas vítimas da gue;rra.

(36 bilhões de rublos. CEssa imp'OI'- A,s conrilbuiç.ões .serã,o integradas ao Fund·o para a infância, das -

tancia corresponde· a 12.452.000.000 Nações Unidas, q.ue se eSrfo.rçará na medida do pbssiv,el, por oferecer a

de dólares, pelo cambio oficialmen- essas criancas uma refeição suplrementar por dia.

te reconhecido pelo governo sovié- Try.gve Li-e anunciou ainda que o dia 29 de úwereiro desté ano 1'oi

tico),
' proclamado o "Di,a do Apelo das Nações Unidas pela Infância" e acen

As verbas pedidas' por Truman ao luou que era a ocasião de .cada qual tes,temuThhar seu inLerês,e Delas
Congresso para o próximo an.o fis- criamç'as inÍ',eliz'es de todo o mundo.

cal, destinadas á defesa nacional,

�:;e:����_�1��02:����.��� ::�re:s Ara-o decl·siua contr� OS J"u"eus.

I
forças armadas soviéticas, o M�nis- A" .

i , II II

�ftngel:ldo" OS S� �rlo"S tro das Finanças a. G. Zvrev, dis- OATrRO,2 (U. P,) - Um informante sírio declarou que o presiden
uU li 13. U II V se que, ein 1935, elas excederam os te Shukri AI Kuwlly, $:la Síria, propugnou por uma "ação decisiva" con-

BERNA, 2 (U. P,) - O Congl'esso de emergência da Federação Sui- 67.000.000.000 de rublos previstos tra os judeus na Palestina, dentro de três meses. Di.sse êsse informante

ça dos Sindi-catos, aüeitou a proposta do govêrno no sentido de serem no orçamento. que o apelo está contido na mensagem enviada aos reis do Eg'ito e da

ôongelados todos 'os salários nos níveis atuais até 30 do corrente, como I Essa declaração, 'comparada com Saudi Ara,bia e que _Aihmed Al-Sharalbati, ministro sirio da Defesa .Na

parle do programa anti-iruflaci,onista na Suíça. a informação sob.re a redução orça- cional, se ,encontra no C.airo, para conferencia,r com Amin EI Husseini.
mentária de 1948, prova que a Rus-Io, mLlfti exilado de Jerusalem.

,

sia dispendeu com suas forças ar- -"

madas, em 1937, num total de ses

Slenta bilhões e meio d,e rublos.

o deputado pereceu afogado
BEL:mM, 2 (A. N,) - Quando atrave'Ssava a ponLe ligando o ba-rco

que levaria o senador MagaLhães Barata e sua c,omitiva para o muni

cípio de Souré, no cais, o deputado estadual pessedista Luiz Clement

peTdeu o eqlli.!ibrio oaindo n3igua e desparecendo em seguid-a. O aci
ciente ocor.r,eu ás primeiras horas da madrugada. Até ontem não tinha
.sido enconLmdo.o corpo do políLi.co, que era filho da P.araitba, ha muito,s
anos radicado no Pará, sendo uma das mais des,tacadas :figuras do par,ti
do majoritário. A caravana suspendeu imediatamente a viagem, pre
.senciando seus membros inclusive o sr. Barata os tràJbaLhos de, proeura
do corpo do deputado.

Difícil a partilha da Jer,ra Santa
LAK:E SUOCESS, 2 (U, P.) -.o Conselho de Segurança- recebeu a

primeira notificação o.ficial de qu,e o plano de partilha da Palesl,ina es

tá em sérias difi'culdades - llLlm pessemisia relaLório �nviado pela co

missão da Palestina. EmboTa a ComissãJo não trate do problema vital da
segurança no relatório, o document'o torna claro que a;quela comissão

tem poucas esrperanças de alrc,ançar sucesso sem o auxílio do cons:elho.
1\lesmo antes do consellho recelber o relatório, a eomissão oomeçou a tra
baLhar estbo.çand� o pro,blema da segurança e a necessidade de uma força
int,ernacimla,l militar para a Terra Santa.

Pela federação da Europa
LUXEMIBURGO, 2 (U. P,) --: Com os representantes de onze países,

-encerraram-se os trabaihos da Conferência Européia do.s partidos cris
tãos democratas, os quais aprovaram uma moção ,em pró I da integração
da Alemanha no sistema econômico 'europeu, como um passo no cami
nho da f.ederalização da Europa. Foi. também aprrovada uma resolução
rem que a Russia é acusada de estar realiz,ando obra de o'bstru{:ão na Eu,
l'opa ocidental.

.\,0:

�nfi;tração
SALÃO DE BELAS ARTES LONDR:ES, 2 (U, P.) - Uma fonCe autorizada revelou que tem ha-

Aracajú, 2 (A. N.) - Encerrou-se vida sucessiJvas tentativas de infiltração de agentes comunisLas na Pa

a segunda exposição no salão de lestina, <Segundo o informante muitos desses agentes foram cncontra

Belas Artes, sendo, distribuidos pro-1 elos ao serem interrogados os passagei,ros dos navios "Pan-Cres'cente" e

mias aos melhores trabalhos apre- "Pan-��Tkr os quais foram ocupados pela marinha de guerra britâni-
sentados. I ca, porque leva'vam judeus clandestinos para terra Santa.

lliI

COMLtHf1lsta
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o ESTAOÓ-Terca.telr. 3 de, Fevereiro ele "48

LIR'A TENIS CLU'E GRANDIOSOS 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 BAltES, NA SÉDE SOCIAL, DIA 31 DE JANEIRO ÀS 14 HORAS.

•
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Só ramose I
vitrolas... !
Rio, .s, ;A. N.) _ As importações 1

nacionais 'em 1947, Boletim do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística, informa que durante o

ano passado aumentaram as nos-
i

sas importações de aparelhos de rá
dio para uso doméstico, rádios vi
trolas e acessórios; geladeiras e

automóveis ; refrigeradores e ou

tras mercadorias destinadas ao

conforto. Somente nesse genero de

importações gastamos as seguintes
. cifras: rádio, rádio-vitrolas e aces

sórios, 3.736 milhões de cruzeiros ;
automóveis, 1.785.8 milÍlões. Além
de grande soma despendida com

essas mercadorias, cresceu a impor
tação de generos alimentícios, isso,
não obstante a propaganda sobre o

famoso Plano Quadrienal do Minis
tério da Agricultura.
Os dados do Boletim do I. B. G.

E. foram fornecidos pelo Serviço de
Estatística 'Econômica e Financeira.
do Ministério da Fazenda, e não con-]
tem a minima referência sôbre

im-I:portação de tratores, semeadeiras,
enxadas; e outras máquinas indis

pensáveis ao incremento de agro-]
pecuniária.

• •

f'
'.

I

L

Qualquer que, seja o seu problema de pintura, encon

trará, ha completa linha de tintas e vernizes "General
Paint", o tipo e2ato que melhor atende suas necessi
dades. "General' Paínt" oferece uma ampla série de
tintas e vernizes, para edifícios, veículos, máquinas
etc .. Quando fizer seu próximo orçamento de pintura;
especifique a marca que lhe garante. satisfação'
integral: "GENERAL PAINT". De tôdas as côres!
Para todos os fins!

Escolha a tinta exala que o sr, precisa!

E se Sentirá e Pc.:recerá Mais Jovem

Nada envelhece tanto as pessoas
como o funcionamento 'deficiente dos
rins. Fa7. sofrer de freqüentes Ievan
tadus noturnas, nervosismo., tonteiras,
reumatismo, dôses nas costas e nas

pernas. olhos êmpapuçados, tornozelos
inchados, perda de apetite, de energia,
f te, A razão está em' que o� rins de
vem eliminar �os ácidos -e toxinas e se

IO.�O realizam esta . função permijem que

��es .ácidos r toxinas se. a�I!1ulem
em seu organrsnio. Em pouco tempo,
Cyste;x elimina os germea dos r-ins,
fortalecendo-os. PeçaCystex em qual
que_r íármácia, sob nossa garantia -\de.que
o aliviará rapidamente. Experimente-o
ho� mesmo e verá como se sentirá melhor.
Nossa garantia é sua mai,..? proteção'..

Cystex � tra�o de:

CISTITES, P:ElITES E URICEMIJ>

....._MM_�_MM...-_...-.-..-.-.........-_·_-.-.-_·.·.-_-.-....

D�es(ifo'ramento
do jori
Natal, 3: . (A. N.) - O Tribunal

de Justiça do Estado deu desafora
mento ao juri pleiteado pelos ad

vogados da viuva Aristides Ortecio,
assassinado ria cidade de Pedro
Velho, ás vesperas das eleições de

janeiro de 1947. O julgamento será
realizado em Canguaretama.

1. Tintas para construçl5es à base de óleo
e à' base da água.

2. l:acas à basa de celulose, e esmaltas
sintéticos para autos, ônibus etc.:

3. Tintas e Vernizes para fins industriais.
4. "Dopes" e outros .:nateriais para aviões.

5. 'Esmaltes enfugantes .

6. Disso.lventes.

CASSIO UNIZ S. A.

_.

•

IMPORTACÃO E COMÉRCSO
SÉçÃO DE TINTAS

. Alameda Bar<;io dO RIO Branco, 471 • São Paulo
. '.

Clube Doze de Agqst·o Terrivel falta Vlube dos FUDcionorios Publicos ViVis
d'agua de Santa Catarina
Rio, 3 (A. N.) - Como acontece CONCDRRÊNCIA PARA A VENDÀ DE DM PRÉDIO

usualmente nesta época de estia-I Faço público, de ordem do Sr. Emanuel Campos, Presidente do>·
gem, a falta dágua assume este ano Conselho Diretor do Clube dos Funcionári-os Publicas de Santa Catari-·

proporções alarmantes no Rio..na, em face a deliberação tomada em a ultima reunião de Assembléia
Geral, que este Clube está resolvido a vender o p,rédio de sua pr-opríeGrandes edifícios de apartamentos, dade a Rua Trajano n", 37, a quem lance apresentar.

onde residem dezenas de famílias, As propostas deverão ser apresentadas em envel-opes' fechados, ..
estabelecimentos hospitalares, ho- das 14 horas .ás 14 h. e 30 minutos- do, dia 7 de fevereiro e serão aber
teis e pensões não dispõem de uma tas perante os concurrentes logo em seguida.

unica porção do precioso liquido. O julgamento se fará posteri-ormente, podendo �, CI'Jbe anular a.

concurrência si assim o julgar conveniente, na ocasião.
O próprio restaurante SPDSE1 por Maiores informações com o Sr. Presidente do Conselho Diretor.
mais de uma vez tem deixado de

funcionar, deixando milhares de

pessoas sem refeições por falta dá

gua. E tudo isso - apesar dos oi�
tenta milhões de litros a mais anun
ciados ultimamente pelo prefeito à

população carioca.

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 8 e
10 de Fevereiro, r-espectivamente, sábado domingo e terça-feira, r�3er
vando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil das 16 ás 20
horas.

.

.": ;

'

DIS�RIBUI9ÃO DE CONVITES: - A todos os sócios quites com a
'I'esouraria, serao entregues, pelo cobrador do Clube expedidos nela
Becretaria, convites especiais para os bailes carnaval�scos deste an'o.

-, A apresentação desse convite torna-se obrigatória 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 Coada
festa, Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, sómente da
rá direito a entrada do sócio e de sua família: NESSE PARTICULAR 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
Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessoas 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

Assmatura para todas as festas Cr$ 300,00
Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00

.

A venda de INGRES�OS a pessôas não pertencentes ao quadro so
cial do Clube e que estejam de passagem por esta cidade, cessará ím
preterivelmente ás 19 horas do dia da realização de cada 'festa ..

CRIANÇAS - De acôrdo com as comunicações, é terminantemente
proíbida a ,en�rar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das 20
horas nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro.

Seoretarta do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janeiro
de 1948. .

A DIRETORIA

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Profissional Corapetente II

A.proxIme·se ma.1s de .8&aa Ruo
amigos e parentes enviandO.
-Ihes um número da revlstfJ. (»
fALE DO ITAJAt, edição de.

PAlRí,S,;:; (D. P,J - A Assembléia Nacional aprovou a medida do>

govêrno permitindo o livre comércio da' ouro no país. \JS franceses que"

tiverem ,ouro' escondido, quer no país 'quer no estrangeiro, poderão
anunciá-Io, sob o pagamento de uma multa' de 25 por cento.

�omtrcio livre do ouro

DENY'ISTA
Dr. Mario Da Campora

Cir'llrgião dentista
Atende exclueixamente com

hort.l marcada
Trajane ne 2S - Sob.
Florian6polis

Diariom1ente dos19 às 12 e

das 14 às 17 horas

Empresa ,Sul Oeste Limitada
\.

Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - XaIleoó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa. '

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às (la. feiras às 6 horas da,
manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 h-oras da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA G:':_'ORIA.
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o ESTADO - Terca feira 3 de Feveelro d. '948

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

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES, NA SEÇRETARIA DO CL�B�, A CONTAR DO DIA 2. 'I,'_,.. .. ..,.__....... }'OI_" oo_ ,.....J'"<..._................_�._. - - .....,._...........-.....t".........-_.........................-..",..._-_._- -....- .......- ............., �-_.uI" -_� � ... _�. w--.. ....,._-.... -,._ • -.FIw- - ....-_-.............,._. -_-_-_w_.__._�-_-."......-.-�. .,.,.....,._��

40 CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO CONVIDA A SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS PARA O GRANDIOSO BAILE
. .

DE COROAÇÃO DA RAINHA DOS ESTUDANTES, QUE FARÁ REALIZAR DOMINGO, DIA � I� NOS SALõES DO CLUBE
DOZE DE AGÔSTO. RESERVA DE MESAS.' (TRAJE DE ruGOR� SENDO PE�MITIDO O BRANCO).

---"� ��--

-O-deputado Pomar periga perder o·mandato
Rio, 2, (A. U,) - Como informa- muitos passou até despercebida, r.e I anais

do Congresso. Até agora, po
mos no nosso serviço sobre as ati- vez que a sessão' estava quasí que I rém, tal documento não foi trans
vidades do Parlamento Nacionnê, deserta, e o orador falou quasi que t crito no di4rio ela Casa e, ao que
o deputado Pedro Pomar procedeu em voz baixa. I soubemos, só o será depois de ,.�5;.
no final ela. sessão de quinta-tol-a Parece, assim, que o que ouve é coimado de têrmos a respeito das
ulf.íma, a leitura de um extenso que aquele representante queria nossas autoridades e até dos LI,"··
manifesto aassinado pelo sr. Luiz apenas incluís aquela peça do se- mais repr-esentantes do povo.
Carlos Prestes, leitura essa que há cretário do Partido Comunista nos Ha mesmo, pelo que se af irrnn,

uma corr-ente de deputados qUE'

IIilU. 1J,}�tl·g�,dor' e�.. C.f). ri,of!8s'- e a Jeng..!.II'naa .quer promover a cassação do rnan- No Programa: Brasil em Fóco
n lf ![jiJ Ui •.,!f� 11 U U ílll UUi dato daquele representante inolu- Nacionalindo no dispositivo consuhstanci-Rio, 2 (A. N.) - O DelegadoDul�l' ado no paragrafo 20 do artigo.lO Preços: c-s 3,00 2,00 1,20 .

cinio Gonçalves, conforme notícia-l nem apostadores. O ehef'e de poli- ela Constituição assim concehido : ,. , .. , , ............•

mos, surpreendeu em flagrante nas cia, tendo em vista a .gravidade do "Perderá igualmente o mandato GS Censura livre.
fundos da Delegacia, vários invesfí- fato, resolveu suspender por trinta deputados ou senadores cujo pro-I ROXY - hoje ás 7,30 horascedimento seía reputado pelos \0-gadores jogando baralho a dinheí- dias os investigadores que tomavam tos de dois terços dos membros da Ultima Exibição
roo Em torno de uma tosca e pe- parte na jogatina, em 'numero de sua Carnara, incompetente com o John Garfield _ Geraldine Fitz-
quena mesa, Os policiais dísputa-j oíto, bem como baixou portaria decoro parlamentar". geral - Walter Brenann - Faye
vam apostas fabulosas, onde não mandando abr-ir inquerito e apurar Os adeptos desta corrente acham Emerson
faltava a banqueiro nem as fichas,! o fato. . que o representante eleito pelo PUf'

tido Social Progressista ao proce-
der a leitura 'çlo manifesto do sr, No Programa: Brasil em Fóco

QI-e. rOIOI de' (Q.fruir �,confl·ança Luiz Carlos Prestes encarnpnudn-o Nacional' - Atualidades Warner
II 6 �H li II) I a � em consequencía de sua filiaC\Af), Pathé - Jornal

atirou um labeo friamente "Ol;tt''l
Washington, 2' (U. P.) - O pre- o Parlamento €o contra o Judicia- Preços: Cr$ 4,00 3,00

sidente ela Camara, Martin, repa- de ums camarilha de dominantes rio, ofendendo tamhem o Exercito Censura até 14 anos.
blicano de Massachussets, declarou estcngeirüs". E acrescentou: "E e. varias deputados e senadores, • ..•.•.•

que os sabotadores poderiam "exe- desde muitos anos existe uma cam- conclamando ainda o operariado fi RITZ _ quinta-feiracutar um golpe repentino e tomai:' panha poderosa e altamente susten- .que s:e, declaeasss :m greve. PaI'
I ONDE ESTARÃO NOSSOS FILHOSo governo", se o que ele, descreveu tada e bem f'ínanciada, para sabn- tudo ISSO e que está se formando

a'lcomo poderosa eampanha que e:;:- tal' através da imprensa. do rádio .ala narlamentar que pensa levar . ......•

tá sendo feita 'para destruir .a eon- e das tribunas públicas, para des- avante a ideia conseguindo aquela " .fiança no Congresso tivesse êxito. Emir a confiança do povo no Con- corrente alcançar os dos terços ext- Cafe Otto traduz quahdade!
Martin fez esta declaração em drs- gresso como instituição". Afirmou gidos pela Constituieão para tornar Peça-o 00 seu fornecedor.
curso para a Associação Nacional que se esta confiança -chegar a ser efetiva a cassação do mandato elo
das Locutoras. Declarou ele que os destruida de maneira que o povo deputado Pedro Pomar,
Estados Unidos, desde muito, tem deposit.e sua fé nos.. 'ipodews. .. (li;'
abrigado milhares de pessoas que controle, 1'egi.míeÍltaçã}\�'ê-cre;Sfrição
I desejam sabotar nosso sistema a- concentrados )1.0. '��Ila·rta)nentc
mericane- de liberdade e levar u Executivo", então," d:"1)ovo'<t;e:rá si'�
nosso povo e o nosso governo ao do derrotado e o gôvé'rI1o'"rivre as':
jugo de uma idelogia estrangeira e tará perdido.
�aoma.�aoP8.�••�.�D.u....�a••••••9*••a...

Secretaria da Seguranca Publica,
O Snr. Dr. Othon da Gama D'Eça, rio de Estado pt Faço votos pela

SecretárIo de Estado dos Negócios fel.icidade da sua gestão e pelo
da Segurança Pública, r-ecebeu d,ps crescente exito da sua carreira pt
Exmos. Snrs. Dr. Nerêu Ramos e Abrs., Nerêu Ramos".
Dr. Aderbal Ramos da Si:Iva, r.espec-" .

tivamente, Vice-Pl'es-id;ente da Re- Meu cordlal abraço com a C81'

pública e Govprnador do Estano. t�za ab�oluta de que, corresponde
os seguintes telegramas:

.

rH_ conflanoa �odos nos temos �slla
, Muito grato gentileza telegrama a91:1IO pt CordIalmen�� - Ade,.b::d

querido amigo pt É com muita sa-
SIlva - Governador.

tisfação que o v,ejo como secretá· Fpolis, 2-2-48.

DR. ELISIÁRIO PAIM BRANCO

Visitou-nos, ontem, o dr. Elisiá
'Tio Paim Branco, que dirige, em

!Lajes, bem montado e' movimentado
-escritório comercial.

Agradecendo a def.erência, faze
:1]]1'OS votos de feliz estada em nossa

,:capital.
� ....w,,��..... - ..,. .......

FESTA DAS CARTOLAS E
VENTAROLAS

Trans'Correram num RIto ambi
"ente de alegria e cordialidade as

'fÜ'stas realizadas na "Cluibe 5", do

LEstrcilo. nos dias 31 e 10 do COl'-

Tent.e, pela Sociêdade de Amparo

O h
III

d G'�aos Tuherculosos, sab o suge'stivo arol e' u.ar:a.,rapes':título de "Festa,.s da's Cartolas' e �
-Venfarolas". Em o ano de 1681, ,e no dia de hoje, 'faleceu ,,em Pm'namibuco, a:quê-
A assist,ôncia foi grande e a ani- le que foi um dos 'expoentes de br.aiVura e heroÍ,slillü de nossa Hist6ri�

.. ..

'mação extraordinária, notand{)-se a Pátria, t.endo o seu nome, aureolado de glórias" ücado escrito na formi- iltenf'a"'o _
O pt'oprieta�io

,

d' 1 1 'd t t
'

1 I L t h a H,V' .
da SapatarIa,.,grande generõsidade de Dados em ave ga erla os que ornaram par e na memçmav-e u a con ra os 0-

O RAPIDO à Rua João'Pinto,
.
Inarticipar do leilão das prendas landezes.

.

'"' .

lbad avaa. ao. Hu.,J.reguue. a· amigQII
.18m ben�ício das vítimas da peste Al'lDRÉ VIDAL DE NEGREH,10S tinha .o espírito sempre vO o

que mudou-se' para a rnellma rua,
.branca em nüs,sa terra.

.

[iRra os destinos da Pátria, sagrando-se patri,óta por excelência e' pres- o.mixo/à Tinturaria Guorany, on-

Conforme palude obs.ervar a nos- Lando relevantes s,erviço,s pela maneira como se conduziu na luta contra de espora a preierencia que' tGdos
d
,.

t' B '1 lempre lhe' dillpenearom .

. 'lSa reportalgem, que foi fidalgamen- o omIllIO es rangeuo em nosso raSI.

te recelbida p'e1o Comissão Organi-
.

A primeira manifestação nativis,la em nosso território, foi, sem �,�,�:,�"�".":"."'�.,:"�,,.:_.�,,�,,.:.,,:,,.,,:,,.:,,�.,,:,,:.=,,:"�",,.,,"
:;zaàora, todos estavam vi,vamente dúvida, a Revoluçã'o P'ernambucana, onde Vidal de Ntlgreiros cümeçou

.empe'DJhados em fazer com que a a se faz'er admirado, destacando-se com os mais bel.os exemplo,s de bra- Carga lenla para I
:reunfão f.estiva alcançasse seus oh- vura e coragem. Batariil !
,jetivos, unindo assim o agradável Em to.do.s o,s comhat.e:s .qlte tomou .parte., sempre na luta pela inde- I'

oJUO útil. pendência política da Pátria, s'Üu:be se ímpôr à veneraçã'Ü, pela firmezaj Garage, Delambert I
É a seguinte a relação das gen- de sua.s atitudes. Desta.cou-se 'na' defes-a da Cidade do Salvador (Bruhia) I,,:. """"""."""."""", """." .. "".".""".".""""."""""".... ,,<

,'tis sras. e sritas. que compunham e na da Ca"a Forte (P,eJ'nambuco).
•

O Crédito Mutuo Predial, oferece
,,:comIssao de prendas: Dorvalina I Comandava as tropas brasilei.ras o General Frnmisco Barreto de aos seus associados o melhor pIa
Alves, Ber,tolina Santos, Mercília, Menez'es quando trava.ram-se as duas BataLhas dos Gual'arapes, a 1-9 de no, no' melhor sorteio, por Cr$ 5,00
,Coelho, Titinlha Vieira. Lopes, vir-IAbril de 1648 e 19 de Fevereiro de 1'64'9, contra o� holandeses. Coube- mensais.
"ginia Marinho, Guiomar Santos, nos a vitória, not'adamente na segunda em. que.fOl com.pleta a d'errota ---...;,----------------------------

.Aliee CUIliha,' Juventina Dias, O�ga dos holandeses, graças ao auxfIio prBlStado por Vidal de Negreiros, auxi. •

Genesia Andrade
"Vieira Dolores Vieira Maria Lucia Uado por João Fernandes Vieira, I.:T:enrilque Dias e F'elipe Camarão, em- 'I,de 'Mi�andá e Maria L�iZla Gaimet. bora sómente em 1654, na Campin� de Taborda, os ho'landeses capitu-

Felicitamos, a Sociedàde de As- lassem, depois' de mais uma y,ez abatido.s, comprometend,o-se em aJban

"BlsLência aos, Tulberculosos pelo donar as armas e 'Ü país.
brilhantismo da noilada bem como A vitória de Guarar.a,pes nos sor.riu com o satc:ri:fício ào sangue de

,,a Dir,etori'a do Cluibe 5 por haver Vidal de'Negr'eiros, (jiUe jorrava de, seu ferimento! Ap,esar de f'erido di

-prontamente cedido sua sede so- rirgiu o ataque à FlorLaleza da,s ",Cinco Pontas" e depois tornou as pri
,dai 'para tão simpática ini'Ciativa, meiras defesas de R'ecife.

E aqui, deixamos o nosso' agra- Rendamos pois, no dia hoje, as nossas mais calorosas 'ma,nife,sta-

. decimento pelo convite com que fo- ções de aprêço ao Herói' de Guararapes, o bravo Andl'é Vidal de Negreí..

-mos distinguidos e pela de.['erência TOS, para que tenhamos s'emipre em mente, nos dias do futuro, como

, dispensada ao IlJOISSO represen- exemplo dignificante, os s,eus feitos· contra o Ülstrangeiro invasor!

-tante.
'

André Nilo Tadasco,
��,

JUAN CARLOS GANZO
A data de hoje assinala o aniver

esárro do sr. Juan Carlos Ganzo, di
.retor da Cia. Telefónica Catarinen-
.se, "O Estado" envia ao ilustre ani

-versaríante, votos de continuas fe-
';licidades. \

SRA. MILTE ALBERTI SANTOS
Transcorre, na data de hoje, mais

'um aniversário natalicio, a Sra.
::MiUe Alberti Santos, esposa do nos-

-so conterraneo Rainoldo de Olivei
.Ta Sant�s, operoso profissional do
'volante em a nossa Praça.
, A distinta aniversariante que será
'.Jlluito felicitada pelo transcurso da

-data, pelos seus elevados dotes de
.coração.ijuntamos as de "O Estado".

FAZEM ANOS HOJE:
- a srta. Ivete Pinheiro.

Sra. Aracy Correa
- Sr. Altair Melo
- Sra. Maria José Schaeffer, es

':posa do sr. Evaldo Schaeffer, fun
.cionário do Departamento das Mu

xricipalidades
- Sr. Viriato Leal, funcionário

-dos Correios e Telegráfos
- Sra. Marinelía Martins Cardo-

-so, esposa do sr. Nunes Cardoso
- Estudante Manoel Bernardo

.Alves, filho do sr. Campolino Alves. ParQ OA pesStl08 de fino
palQdó� CCllfé Otto é

.em par.
....................... , .....

Moça para escritório
PreiJis ... so de uma com conheoi

t1"ento de datilografia e, demais
serviço I de um 811critório comercial.
Cartas de próprio punho aos

euidQd�s dfute jornal.
. .. . ... .: ....

Aluga-se
urna sala bem
elltlaçOfQ com

entrada ind�
pendente. Tiradentes, 44.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicaçã.o auxiliar � tratamento

da siftlill

I

Veiga
t�m o prazer de comunicar
às pellloa. ele lua. rela!!õel. o

contrato da cOlamento de sua
filha SYLVIA, com o I�nhor

Silvio Ney Soncini

RITZ - hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões das Moças

Lana Turner - James Craig -
John Hodiak
A FELIGIDADE VEM DEPOIS

REGENERAÇÃO

.,

ODEON - hoje ás 5 e 7,30' horas
Sessões Chies

Extra! Extra! - Sensacional He-'

portagem
O CASAMENTO REAL NA IN

GLATERRA
AS AVENTURAS DE TOM SAWYER

(Techmicolor)
COM: Tommy K.elly - May Ro·

bson - Walter Brenan _ Victor
Jory
No Programa: Escursionãrio -

Nacional Imp. Filmes - Um Amigo
ás Dil'eitas - Short

Pr-eços: Cr$ 4,00 3;00 2,00
Livre Creanças maiores de 5 anos

poderão entrar na sessão de 5 ho
ras.

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

IMPERIAL -,hoje ás 7,30 horas
CAPITÃO FURIA

COM: Brian Aherne � Victor Me

Laglen - June Càrradine
'No Programa: O Esport-e em Mar

cha n. 157 - Nacional Imp. Filmes
- O Ciência Popular - �h{)rt Co
lorido
Preços: Cr$ 4,00 3,00
Pr'eços hA.. Câ

.

Censura até 14 anos.

ODEON - amanhã
A DANSA DÁ FORTUNA

COM: Luiz Sandrini _ Olinda:'
Bozan

Vva. Liborio' Sondol

leva ao canheci,mento dai

pelltlOCU de .na. relcaçõe.. o

contratO de ca.amonte de
.eu filho SILVIO com a .rita.

Silvi.o. Ahdrad� Veiga

'I SILVIO e SYL;;-,
l_� c_o_n_f_ir_rn__a_rn_ I'

IFlorian6poU.,
.
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Clubet5 de
Outubro

"

A Diretoria do Clube 15 de Ou
tubro pede-nos a publicação do se

guinte aviso:
O CLUBE 15 DE OUTUBRO rea

lizará, 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
ras.

As mesas podem ser reservadas
na secretaria do Clube, ao preço
de Cr$ 60,00 para as 3 noites. Para
o baile infantil não haverá reserva

de mesas.

- Distribuíção de convites. A todos
os sócios quites com a tesouraria
àté o mês de fevereiro, será dístri
buído' um convite. A apresentação
dêste será obrigatória '110 ato da
entrada, sem o qual, o sócio não
poderá tomar parte nos festejos. A
Diretoria pede aos senhores asso

ciados não se fazerem' acompanhar
de pessoas extranhas ao quadro so

cial, de menores de '14 anos.

Para melhor atender a pedidos
(le pessoas amigas de sócios ou pes
-soas que estejam em transito, por
esta capital, a -Diretoría 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

I. . . . . . . . .. . ...•..•

SONOTONE
Aparelhos para Surdez

'TESTE AUDIOMETRLCO e DE·

MOt-hTR�_çÕES doe Aparelhe. fei'
tos a domlcilio ou à. rua General
Bitencourt, 67 Pelaôa.' do interior
do Estado queiram escrever poro
o endereço aoima

PFRDEU-SE
'um anel de grau de normalista,
pedra verde entre dois pequenos
brilhantes, tendo gravado por den
tro do 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 .

• • • • • • • • • • • • • • • • ,. ••••••• oi • ., •

rDt. LindolFo A. G. I
Pereira

lI�tl·vogado e Contabilista
c.;onlltituição de socíedcdes.
Planos oontob1!is •• OrgQl;\izo
gõe. - Perecere:. e .erviço.

co�:relato•.
Rua Gal. Bittencourt nO. 123

, Fiórian'6poli. '

Do. 17 hora. em diante

Aviso aos Estudantes
Esrtudantes em férias que dese

jem viajar conhecendo todo o. Es-
'

tado poderão obter os fundos ne

oessáríos executando racíl tarefa
que bem executada lhes proporcio
nar� ainda algum saldo em di-
nheiro. ( ,

'\

Informações à rua Vis'Conde de'
Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
14 ás 17.

QUARTO

A nossa Capital vai ser dota
,da de mais um estabeleeímente
de ensino e este será o "Colé
gio Barriga-V,erde".

r
I
I
I
I
I
I,

Compre caminhões que transportarão as

suas cargas pelo rnaís baixo custo de

operação. Catninhões que trabalharão
mais satisfatoriamente, nUIU periodo

de vida mais longo. COMPRE
caminhões DE SOTO. - Você pode
tern certeza de que o magnifico
desempenho e a eoonornia que
constatará quando cornpr'ar o

primeiro caminhão DE SOTO,
continuarão a comprovar-se

indefinidamente - porque esses

eaminhões são construidos
para funciona-f melhor e

mais econornicarnen'te, não

apenas nos prímeiros tempos,
mas atravêz de anos de

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

motor, embraiagem,
transmissão, molas, bréques

e chassis, é descnhada e

construida pela CHRYSLER
CORPo para dar melhor

serviço, uluior
satisfação e

durabilidade.

II
II

..

,

SEJA SABIDO ... COMPRE, ,

De Soto
caMiNHõES -

DE
GRaNDE

DURaBILIDaDE

Ao

ASSI'STENCIA
N-A 'CAPITAL E

DE SERVIÇ'O
POR TODO O
�.<f)ih�&�

�1f.nlH$1llm®�$lf

E PE,ÇAS
INTERIOR

I,,

I
I.

,

I
-,
II

II
I
I,

** * * * * *

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL
EXERCíCIO DE 1948

EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Eederaçõo das Empresas de Transportes Rodoviários do Sul do Brasil

Fundado em 1.924 ' A Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Sul do

. ,INC�NDIO. TRANSPORTES E ACIDENTES P:ZSSOAIS Brasil, entidade sindical de gráu super-Ior, devidamente reconhecida

G��Ita:I'
Realizado 'e- Reservas ............•... Cr$ 0.140.440,50 pelo Govêrno Federal.com base territorial nos Estado de SÃO PAULO

SIllI tros Pagos até 31/12/46 Cr(; 18.162.621,30 PARANÁ, SANTA CATARINA e RIO GRANDE DOSUL, e séde na cida-

S�D (Ri-o de Janeiro) srJCUR8AL (São Paulo) de de São Paulo, á rua CONSELHEIRO CRISPINIANO, 154 - 6° andar,
Av. RIO B,;s; nco, IH - 30 ando Lgo da Miserioordia 23 _ íOO and

- notifica, pêlo presente 'edital, a todas as firmas e empresas de trans-
Teleg, "uONTINENTAL"

.

T,eleg. "CÓN1'AL"
.

porte rodo_viários (empresa de transportes de passageiro, de veículos
AGÊNCIAS: de carga, de garages 'e 'Os "condutr es autônomos de veiculos) rodoviá-

,BELÉM - FORTALEZA _ RECIFE _ MACEIó _ ARACAJÚ _

rios ) oomprendidas no' 20 grupo, da Confederação Nacional de 'I'rans-
SALVADOR - CURITIBA _ PORTO ALEGRE _ PELOTAS _

portes Terrestes; localizadas nos Estados que integram a basse territe-
RIO GRANDE. rial da Federação e não abrangidas POj' qualquer dos Sindicatos repre-

.

Comissários de Avarias nas Principais Cidades da País e do Exte- sentatioos da respectioa cateaoria econômica já oficialmente reconhe-
1'101'.

.'
. cidos - que deverao pagar o IMPOSTO SINDICAI;. de 1948, a esta Fe-

Tem a satisfação de comunicar o inicia de suas operações na Oida- deração, nos .ter:.mos do art. 591, da Consolidação das Leis do Trabalho.
de de :FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se- que assim dispõe :

., .

nhores. I "As empresas nu os indivíduos, intregrantes de categorias eco-
.

EDUARDO HORN & CIA nômicas ou profissionais, que não se tenham constituido em Sindica-
Rua João Pinto n. 10.

.

to, devem, Obrigatoriamente, contribuir com a importância correepon-
Caixa Postal, 39/40.

' ,

dente ao Imposto Sindical para a Federação repres-entativa do grupo.
Florienépolís. dentro do qual estiver incluída a respectiva categoria de acôrdo com

o plano de enquadramento Sindical".
,

Para o cumprimento dêsse dispositivo de Lei, devem todas as fir
mas ou empressas que participem da categoria econômica' e que não
se tenham constituido em Sindicaw, retirar nâ séde da Federação. as

guias mediante as quais possam recolher ao Banco do Brasil SIA, no>

presente mês de janeiro, as contribuições devidas e correspondentes
ao imposto sindical do exercício corrente, ou na sede da Delegacia Re
gional do Trabalho local.

Igualmente, ficam notificados todos os Sindicatos representativos
das categorias econômicas do grupo acima enunciado, para recolhe
rem, .dir-etamente, a esta Federação, na forma do, art. 589 e parágrufc
10• da Consolidação das Leis do Trabalho, a percentagem de 20% (vin
te por cento) da importância do imposto sindical que for arrecadado,

São Paulo, 2 de janeiro de 1948. ..

(A) JúLIO HAVELANGE - Presidente .

*

SÃo J>AVLO. BRA.SIL

Cia. Continental de Seguros
EDITAL

PRECISA-SE
Funcionário do Ministério

da Aeronáutica, recentemente
transi-erido do Rio, procura
um quarto mobiliado em'
,casa da família, de preferên-

0·00.0 •••••••••••••

cie no centro da cidade ou

proximidades.
Apresenta referências.
Cartas para L. FONTES.

,Av. Mauro Ramos n 200.

Rio de Janeiro

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• , ••••••••••••••••: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0

d

,�
ATENDE DI4 E NOITE

Rua Felipe Schm'idt 60
Rua Tenente Silveira - TelefoneEntrada 1577

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

l
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JJm mandato de
;<seguraoça

Rio, ii . :A. N.) - Deu entrada no

""TSF a inicial do mandato de -segu
zrança impetrado pelo advogado Luiz
"Werneck Castro' a favor dos depu-'
'tados comunistas que perderam os

trnandatos, contra 'O ato da mesa da
.carnara que os considerou extintos,
.de acôrdo com a lei n'', 211.

..

Moll'l'E INSTAIITiNtA �

Livre-se de moscas, mosquitos e outros in-

sectos nocivos, exterrnínando-os com Shelltox.

Shelltox contém 3 poderosos agentesmortíferos.
UM PRODUTO

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

�ONTADOR
,Causes Ci'leia " e . Comerciai•.
,Contrato., Distl'oto., etc.
Serviçol! de Contabilidade

em geral.
Caixa Poatal, 105

Florianópolis - S. Catarina

Prédio para comercio
Vendo um na Rua Coaselhei

.r o Mafta.
Escritório lrnobiliario A. L

Alves-Rua Deodoro. 35.
.. . .. .. .

CASA MISCELANEA dbtri·
Ibuidora dOI Rádios R. C. A
Victor. Válvulat e Diecoe,
Rua Conselheiro Mafra

Bepercutiu DO
legislativo
Belo Horizonte, ii (A. N.) _ O

:acôrdo interpartidário repercutiu
no legislativo mineiro, tendo sido
;transcritos em ata os discursos pro
nunciados no palácio do Ca ete.

Se ricos quereis ficar
De modo facil e le'g�l
Fazei hoje urna inscrição
:No Credito Mutuo Predial

SENHORITA!
.A ultima creação ezn refri
.gerante é Q Guaraná KNOT
.EM GARRAFAS tGRANDES

Preierindo-o. está
aCQmpanha�do : a moda.

FRAQUEZAS EM GERAL

VJ N H O C R E O S O T A D O
«SILVEIRA»

8reve Da Saxonia
Hamburgo, 3: (D. Pi)' - Milhares

.de operários de todos os ramos de
industria na baixa Saxonia entra
s-ão em greve, domingo como pro
;testo contra a situação alimentar.

-

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

Euv te ao S6U amigo dista."
um número da revísta O VA
.LE DO ITAJA1, edição dedJ
.cada il l"hn'l's.népolls, e a881.

e:<:tam contribuindo para
'

maior difusão 6ultoraJ
,te D08M teft.a

e
,

IdCOM-

J

Shelltox
..

.�

MA :4Três infalíveis "matadores" num' só insecti-

cida! Age instantaneamente e custa menos

que outros insecticidas.

SDfiLL-MEX BBAZIL LIMITED

I}

I •

\
,

Clube «1'2 de Agosto».
A V I S O

A Diretoria do Clube «12 de Agosto») avisa a

seus associados, que as mesas para atender o Serviço

I
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

LIRA TENIS CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3

Levo ao conhecimento dos senhores associados que, a diretoria, em
.sua última reunião, resolveu autorjzar a portaria do Clube a exigir,
.quando necessário, dos senhores assocíados, para efeito de identificação,
oe talão de quitação mensal.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para [!JS festas de
< carnaval, somente. poderá ser feita, mediante a apresentação do recibo
. do mês de fevereiro.

José Antônio de S. Thiago, Sooretário-geraI.
<-------------------------

, ,

Curso de Guarda-Livros em sua casa
Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -- S. Paulo,

pedindo informações.
Seja tambem nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiro.

(especáo s8nltaria .

Rio, �. (A. N.) - Foram fecha-I
dos ontem pela irispeção sanitária'
da municipalidade, por não se pres
tarem às condições higiênicas de

.
acôrdo com o código sanitário, cin
co restaurantes, e uma pensão e

dois cafés, situa:dos na Avenida Rio
Branco.

SEl ricos quereis ficar
De mode facil • legal
Fazei hoje uma inscrição

��. ?�.�i�i.::;:;:: �

IQue um teu amigo' ou centre
cido analfabeto frequente um CUIl'-
50 noturno para aprender a ler e

a
. escrever; prestarás um grande

serviço á tua Pátria. Catedral Me.
tropolitana ou G�lliPO Escolae São
José. '

CASA
até(;r$ t.OOO,OO
Precisa-se de preferencia na

Praia de Fóra ou rua Bocaiuva.
Cartas para Avenida Mau-

ro Ramos, 52.
..

DATI LOGRA F·IA
Correspondencla
Comercial

Confere
.

Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pig�zZi

METODO:
Moderno e Idcleata

.'

DE (ARVALHO. 65

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51/1 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

MoV'imentação com chequei

_Banco do Distrito F8deral S. A.
CAPITAL: CR$ 6O.000lPOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.00Úi.ooo,OO

TraJafto, 23 • -.lorlanõpolIs
---..:

Rua

'BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos menSais.

Informações nesta redação.

RUA ALVARO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela obtenção do honroso titulo de -'campeão'-cila4ino'de Iutebclde 1'947, o' «O 'E-sta
do 'Esportivo» prazeirosamente 'cumprimenta o glorioso Paula Ramos na pessoa de
seu eslerçado presidente, sr .. Irajá Gomide, fazendo votes para que continue ,firme

até a, conquista do cetro máxime do Estado .
53*

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

- o Palmeiras, campeão paulis
ta. aba te u, sábado, o Boca Júniors,
de Buenos Aires, por 2 xL,

- O campeonato Catarinense de

Tiro a.o Alvo, efetuado sábado e

domingo últimos, foi vencido pe
lo Clube de Caça e Tiro "Couto de

Magalhães.

o P ola os é·o novo campe-o a cl ade
.

. E bora tombando por 1 x 0, o ftvaí causou ótima impressão
Justificando a grande expectativa Felipinho os pontos perigosos era a melhor o -Center" tricolor que I proporcionar

ao'>.iÍosw llúblico es-' esportiva de ante-ontem, O centro
'em tôrno do jogo decisivo pela ataque avaiano e passam a assediú- avança. com rapidês para o arco dei portivo um, espetáculo futebolistí- médio do Avaí portou-se como um

posse do valioso título de campeão los constantemente, não impedin tc Adolf'inâio. Fatéco tenta detê-lo co verdadeiramente empolgante. i verdadeiro craque. Sua calma ha

da cidade, uma sultidão de aficio- porém que diante da sua cidadela mas o perigoso dianteiro "colored" O Avaí surpreendeu a todos, pe- bilual e perfeito controle da esfera
ceu ante-ôntem ao campo da rua os dois causem momentos de vet'- consegue vencer a corrida e, ínte- lo destemor com que se conduziu deram a conhecer a todos que é

nados elo esporte bretão compare- dadeiro pânico. A sorLe ravorece ligentemerHe, evila a área coberta durante todo o desenrolar da par-: ainda um jogador de grandes recur-

.Bocaiuva, dando ás hrlheterías un.a o Paula, Rasnos. de agua. Desviando-se para a es- tida. Parecia mesmo que o quadro sos.

renda superior a. 3,100 cruzeiros Êste procura, como quase sem- querda, atira a pelota para o "goal" fora treinado secr-etamente, porque' Dos seus companheiros, Póvoas,

a. maior do campeonato. pre acontece, acertar as suas li- A' bola bateu na trave e foi dor- poucos foram os exercícios que Nizeta, Quido, Ado'lfinho e Fatéco

A luta que se ia travar era o as- nhas, e o consegue algumas vezes, mil' no fundo das redes, do Avaí efetuou.' Vinha o alví-celeste de- estiveram ótimos, aparecendo bons

sunto mais comentado' da semana dando ocasião a que seus defenso- abrindo a contagem, Gritos ensur- cepcionando nas. últimas partidas os demais. J1'elipinho esteve um

que findou. Só 'se falava do encou- res contra-ataquem, causando pã- decedores de emoção ecoaram pe- pelo que pouco podia prometer no tanto infeliz mas esforçou-se.
rtro. Aqui ou alí faziam-se apostas nico diante do arco sob a guarda de la praça de desportos. Foi, o maisl aludido encontro. Antônio Salum, No "team" campeão sobresair.am
e os palpites 'choviam. Cada UH! AdoJ.finho.

'

sensacional de todos os 25 tentos
I a q:u,em foi dada a incumbência de se Mandico Chinês, Ivan, Minela

queria dar o seu palpitezinho. A impressão geral era a de qWJ que o artilheiro-mór conquistou no' escalar o esquadrão azurra, está e Fornerolli, que nada deixaram a

Não havia dúvida qU€.Q velho o Avaí iria conseguir um dos tr i- certame da cidade.
, II de parabens. I desejar. Carioni, Chocolate, Nenem

estádio da F. C, D. iria apanhai' unfos mais belos de toda a sua
. .. . O Paula Ramos, que agora tem Tatú e Lázaro, regulares. Abelardo

uma verdadeira enchente. viela de cinco lustros. A partida agora esta, eqtrilibra- a honrosa incumbência de repre- pouco fez, vigiado com firmeza por-
da, De um lado, os avalan�s pro- sentar a capital no certame esta-I Quido.E te-ô t I m h- an Entre vivas aclamações de seus d d te O' al r, an e-on em, pe a .an a, a u

-

DU,ram, ",esespera am�n " I�U a._ dual, conquistou muito bem o ti- Os quadros jogaram assim cons-
siosidade pelo embate da tarde ha- torcedores que os animavam a a contagem. De outr o, os paulaí- tulo de campeão, considerando-se tituidos :
via atingido o auge. prosseguirem f'irrnés até o fim da nos continuam a impressionar ;

P I R T tú N
O dia estava lindo até que, pre- -primeira etapa, de vez que o pe- com c-alma e apuro �nilco, esfor- que melhor se conduziu no cam-, au a amos: a u, enem 9

peonato. Os novos campeões espe- Ohinês; Minela, Chocolate e Ivan;
císamente ás 15 horas, urna chuvn riodo final dever-ia ser mais pro- çando-se para manter firme o con- .

M
.

FIravam jogar num gramado seco, de Lázaro, Cariam, Mandico, ornero-
torrencial veio irritar o público missar, os azurras lutavam va en- .junto. Procura diversas vezes o re- '

1vez que não es tão acostumados aos

II
i ,e Albelardo.

esportivo que esperava uma tarde temente para Inaugurar a: conta- duto final adversário sem resulta-

cheia de sol. gem. Entretanto os paulaínos, d M' t d
.

M di b
gramados qlla.s� impratica:veis,' r�- .

Avaí: Adolfinh.o" Fatéco e Ta-
o. mu O'S epOIS, an ICO ur-

sultando daí nao terem SIdo mais VInho; GUIda, Bráulio e Boos; Za-.
Enquanto a chuva ia diminuindo, 'treinad iseimos como estavam, em- la a vigi lancia ele Fatéco e Tavi- "

(d 'F""'"' ) N' t F I'
, . bem sucedidos. chi epo is ,ellrp,e,. ize a, e Ipe

de toda a parte chegavam ao local pregavam-se com denodo, oferecen- nh,o e serve mUIto,.. bem a L, :u:aro Foi justo 'e bem merecido o rí- (depois Zach,i e P,óvoas), Arí e

da luta os amantes do esporte-rei do forte resistência ao antagorus- que perde uma boa oporturiidadel
'. I DO titulo que ora eonquístaram, pe- Póvoas (depois Felipe).

Era a disputa final do longo cer: ta. para golear, mandando, precipita- lo que está de parabéns a grande! O j'11'iz Newton MOIligui1hot teve
rtame amadorista de fuLebol jo Terminou a primeiro tempo com 'damen�e, um "shoot" fraco que é

família 'trIcolor por este prêmio' boa at1J.ação na Í3iS'e complementar.
ano que findou. o "plaoard" em branco. 'Es�e .pe- .defendldo, f sem grande trabalho

que tão �üw a en@.breúe no cenã-I falhando muito no final da partida,.
Após a, realização da partida riodo da luta pert€llCeU mtBIra- por Adolfallho. rio esportivo de Santa Catarina. ,em p,re�uizo do kvaí. Entretanto

preliminar entre os quadros do mente ao Avaí, quer téúni,ca ou J'Í. O jogo prossegue emoeionanLe BI1áulio foi sensn:ção da tarde procurou, aceDta,r'.

Satma e Inca, que finalizou empa- sicamente, não tendo porém o seu ,e equilibrado. A assistência delira

,tada por dois tentos, nO'Vanlente re.f1exo no "mancador". de entusiasmo ante os lances sen- C!lmpeonato Cat'�r;nense rie IIDroa,quela chuva impertinente vele Veio o segundo tempo. saci.onais que o jogo apresenta. '. II ','
'

II I.. ,'II
dar nos nerv{)s dos eV'T'lectadores. A chuva há muito havia ces.sa.. POlICOS ml'nutos faltam para o C t

.

�jJ 'Terminou no dia 1° do

corrent'él']
com 388 pontos e Campeão a al'l-

Debaixo de estrondosos aplausos do, da.ndo maior conforto aos ener- encerramento da partida. Com vi- Domingo, o 10 Campeonato Cata- nense de Heyolver o COILCUl're�t'!.-
as duas equipes degl.adiantes .en· vados eÀ'1)ootadores, que se loco- gor, demonstrando ql\e o cansaço rinense de Tiro,' promovido p':lla Ten. Dr. Thlmoteo Braz Moreira,
.traram no gramado. moviam fiuito bem nas dependêl1' ainda não os atiIlJgiu os azurras F,ederacão Catartuense d€ Tiro, com Lambem do Club.e "Couto de Maga-

,

d t·"" " ,. ',·,t d' o s'egui;nte resultado: lhães", com..215 pontos.
Pr'ecisamente ás dezess,eis horas, CI3JS o es a.... !O. contmuam fIrmes no pr,oposl o elia. PROVA Ficou aSSIm o Clube de ·Caç,a.

o juiz Newton MOIllguilhot fez trilar Voltaram os dois quadros ao, tirar o zero do "plaoard" e se pos-I 10 lugar _ Equipe do Clube "Couto de Magalhães" de posse do-
o apintb, dando início ao jogo, gramado, após o descanso regula· siv,el veooer a partida. "Dias Velho" de Rio do Sul. rico troféu, que será disputada,

mootlM'. Sabiam peI1feitamente os Aos -85 minutos de J'ogo, tinha- 20 - lugar - Equipe do C!ube, ainda, por mais dois anos, se 'can-
Os avaianos realizam duas' peri.. t d l\K lh- d F I c tJvos ou quatro se alternad�

avaianos que em ooso de empate mos' a impr,essão de que a pBlota "Cou o e "aga aes, 'e po 15. se u ,
"

�

gosas investidas, pondo em- polvo- 30 _ lugar - Equipe do Clube Nas provas individuais, foram as-

Tosa o al'lCO do Paula Ramos que é ou derrota diriam adeus ao pen- havia tocado o braço de Chinês, "Amadeu Luz" dB Blumenáu. sinalaclos os seguintes resultados:

t' ta-03illipeonato. I quando êste, em meio a forte con- 3a. PROVA 2a. PROVA
aliviado por rra U que se emprega

Logo nos primei,ros minutos o fusão diante do arco de 'Tatú, des- 10 _ lugar _ Equipe do Clube 10 lugar, Vitor Buhr, do "Dias
a fundo. A área p.erigGsa do trio lh- "d Fp I' \. Ih "

Paula IRamos já fazia alarde á sua" fazia um perigo,,{) ,ata.que dos avaia- "Couto de Maga aes e o la. '€, O.
do "Amadeucalor acha-se bastante alagada pc·

inveJ'avel classe, adquirida á cus. nos.
2° - lugar - Equipe do Clube 2° lugar, Probst,

las Dhuvas, prejudioando grande-

I
"Amadeu Luz" de Blumenáu. Luz".

ta dB muitos exercícios. L' 'd' d N' 30 - lugar - Equip'e do Clubs « 4a. PROVA
mente os avaianoo que ma.l POd{1�, , ,ago em SegUI a, quan o 12e·

"Dias Velho" de Rio do Sul. 10 iugar, Alfredo, do "Amadea
�hLltar a "goal". .1

.

A equipe tricolor começava ago-, ta procurava al,irar ao arco, foi
Sagrüu-se Campeão do Clube ue> Luz".

A superiorictadfl do Av'aí Ja se '�a,a acertar. Exibindo jogadas béc-, viol'ent.amente "ehargeado", sendo Caca e Tiro "Couto de Magalhães" 2° lugar; Anf/onio li:endes, d:,'
;faz ,sentir. MOIVidos pm extraordi, nicas Dom calma e precisão, os co-, atirado ao 8010, dentro de área do com 1.322 pontos, seguida das dos "Couto de Magalhã'es".
nária cora>gem ,e grande ardor, naô mandos por Mandi'co iam impres-' "penalt", nada faz'endo o juiz pa- Clubes de Caca "Dias Velho"-ctim 5a. PROVA

1.216 e "Amadeu Luz" com 1.097 1° lugar, Dr Modesto, do "Cout{}l
se' intimidam � llZiurrras com, o sionando aDS poucos, enquanto () ra punir a falta. pontos. de Magalhães".
Javoritismo do adv.ersário. O

tem-I adv,ersário declinava um pouco Alguns minuLos mais e o prélio Foram sagrados Campeão Catari- 20 lugar, Laffront, do "Ama,ieuL

}la vai se escoando com lentidão e nas investidas, devido á cerrada foi encerrado, com a vitória do �ense de Cara�ina cal. 22 o .COIÍ- I Luz".
"

� Avaí continua impressionando marcação dos seUls dianteiros, mais Paula Ramos, pela contagem míni· cilrrente AntonIO Gomes de MIran- 3° lugar, Probst, do Amadeu
, da. do Clube" Couto de Magalhães" Luz".

O adversário, samem os ahurras, nem por is'so meslmo decaiu no ma, vitória essa que lhe ãeu o am- "__._ _ a __� -_• .,,. ...,. .,.___-_ - ----aof'V'

está treinadís,simo .e disposto' a s,eu poderio defensivo, continuan� I bicionaclo titulo de càmpeão da úLTIMA HORA ESPORTIVA

ruais um� vitória por escore dila- do a exeroer d'orle vigilância s6· cida"d'e e a honra d,e partÍlcipar do Em Pôr to Alegre foi iniciada ôntem II. Semana Brasileirll. de Velã.,.,

[,ado. bre os dianteiros contrários. Campeonato Estadual de Futebol. com a realização da primeira regata em disputa da prova "Veleirõ!t

F,elipinho, perde ]}{Jas o'casiões Ao,s 8 minutos de jogo Mandi,co {) emba'\e foi um dos melhores do Brasil", cujo resultado foi o seguinte: 1° lugar - g�uchos, 2° lugar

para arr,ematar. Os za:guei,ros pau· e Fatéco, quas'e na centro do gra- do certame. DU'as grandes forca,s do - cataril1€.nses, 3° lugar - -paulistas, 4° lugar cariocas e 5° lugar ---.

�aínos reconheDem em Póvoas e mado, disputam a pelota, levando nosso "soccer" tudo fizeram para mineiros.
l I
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JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSOS EM PAUTA PAR�

JULGAMENTO
Mês de Fevere.iro

Dia 2, às 14 horas:
PROCESSO N° JCJ-9/48

Reclamante: Manoel Jovino Cos..
ta.

Reclamada: Cia. de Industria Ge ...

rais, Obras e Terras S. A.

Objeto: Indenização, aviso-prévirs
\ ,e férias.

Dia 2, às 15 horas:
PROCESSO W JCJ-12/48

Reclamante: Hamilton José JOl'4
ge Sigwalt,
Reclamada: Sociedade Exportado ..

'

ra de Madeiras Ltda.
•

Objeto: Indenização, aviso-prévio,
férias e salários.'

.

,

Dia 3, às 14 horas:
PROCESSOS N°S JCJ-266 e 268/41
Reclamantes: Joaquim Aldo d.

Silva e Manoel Lidio Machado.
Reclamada: Cia. Telefônica Cata..

Empregue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe nroporctonar uma das maiores inicí �tivas Catarinenses

Adquir·a ações da « C i T A L.»
Transportes Aéreos S. A·

-.

rinense.

Objeto: Aviso-prévio.
Dia 3, às 13 horas:

PROCESSO N!)� JCJ-l/48 I

Reclamante: Sociedade Valge)
Ltda.

Embargado: José Bertolina.
Objeto: Embargos.
Dia -4, ás 14 horas:

PROCESSO N° JCJ-267f47
Reclamante: Olga Pinho de Oli-

veira. j

Beclamado : Osmar Regueira.
Objeto: Aviso-prévio e salánios.
Dia 5, às 14 horas:

PROCESSO N°. ,JCJ-IO/48
Reclamante: Ciriaco Ludgero dós

.

Santos.
lativamente às contribuições de as- Reclamada: Cia. Telefônica Cata-
socíados como as amortizações do rinense.
capital empregado. Objeto: .Indenização, aviso-prévio,

LONGO PRAZO férias e salários.
Dia, e.. às 14 horas:

PROCESSO N°. JCJ-ll/48
Reclamante: Pedro Silva.
Reclamado: Tom T, Wildi.

1
1

. �

Capital CR$ 10.000.QOO,00, Ações de' CR$ 1.000,00. <;:hamadas: 1& 40% - 2a AO% - 35 20%
Procure hoje mesmo o Agente da "CITAL" em sua cidade e �'le lhe dará melhores esclfilrecimeatos.

-

10 Instituto dos 'Cumerciarios mal
de iinancas

.

,

Rio, 1 (A. N.) � Segundo infor

inações colhidas 'em fontes autori

zadas, soubemos .que a direção cen

tral do Instituto dos Comerciários
decidiu suspender os emprestimos e

os financiamentos de qualquer natu
reza aos seus associados, inclusive

para aquisição de casa própria. Essa
decisão foi comunicada ontem as

delegacia nos Estados.
CAIU A RECEITA

;.,.

A urgência dessa medida será.pro
longada, devendo o Instituto só
mente voltar a realizar. empréstimos
de financiamentos, depois de rea

justar a situação anormal que deu
motivo a providência em apreço.

'

AINDA SERÃO ATENDIDOS
O Instituto pretende satisfazer os

pedidos íle financiamentos para 'u
compra de casas pelos seus

aSSOCia-Idos que deram entrada até ante-ou-
decrescido sensivelmente, tanto re- tem. .

.............................................................................................................................................................................................................. I

DR. MARIO WENDHAUSBN
Oltníca

.

médica de adulto.
e crianças

Consultório _. Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residênc ia:

Felíps Schmidt n. 38.
Tel. 812

i II. SAVAS LACERDA
..... IIlQddco�1ca de Ollltt!:\l

. - e.� Nar1II - aar«_ta.
:1'.'lICriglio de I.ente. da

aontato,
Reiniciou sua clinico

Conlultori�: Felipe Schm idt 8
Da. 10 à. 12 h•. e das

14 àll 18 horas
TELEFONE 1418

Objeto: Indenização, aviso-prévio.
e diferença- de salários.
Florianópolis, 31 de janeiro de

1948.Soubemos ainda que o Instituto

dos Comerciários, foi levado a essa

providência em virtude. da sua re

ceita destes ultimos meses haver

DI. A. SANTAEllA
«"lOmIóo pela Faculdac1e 'Ms
...... d. lf.eci1cina da UlIlinnld.tP
1II'1kI l8rulI). Médico por eõncue
• � l«'v1ço Nábional de Doa.
JIb' lhutal& 'Ex Interno dia SMliW
�_ de ll1.Ierle6rdla, f. HollJ)ttaJ
1Ii!O'IlI'IIitrico do Rio '1]& capital .,.

, c1era1
I!II!IGIVA :.eDIQA - DO.IIl1fQAII

:nm�AII
- ilIIoIuIultófrlo! Edtnc10 .t.IMüa

NETO
-'SU :reMpe Scbm1q.t. Conmltael

Da 11 A. 18 hOrU -

Residencia :

Largo Benjamin Conetant n. 6

LENHA
. Dl. lOLDÃO CONSONa
�IA GERAL - AL'l',A m
dllmlGIA.".... KOLi!I8TIü DII _
•••• l'fR0BA8 -DPARTOIJ ....

�o pela Faculdad.e (\10 M�.
eJ:aiIuI da Universidade de Me

hUo. cmde foi assistente por" 1'11.
ó1laI _OI do Serviço Clr1lrglco Clt

Prof. .Ãl!pl0 CorreJa Neto
� do estômago '" "'lU &!l.
� latestlnos delgado e crollDa,
lú'61d.. rins, próstata, �,

1!itIInJ. oYirlc. e trompu. Vlli'_
� !lJ.drocele, varizes • hor�

CONSULTAS:
iI!b D .. � horas, t Rua "�.90
�t, 21 (�tos da Caa t"••

rmo). Tel. 1.1;98.
_!])iUiClA: Rua Estev.. "lI

III.1or. 171: Tel. U 7M

Peça pelo telefone 719

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricida,de

D·elambert
iIlll>

arage
�

Proprietario II OSWALDO DUARTE

��.

16a. C. R. M.

Atende dia e noite
Brevamente iniciará . serviço especialisado com

moderno maquinario
Rua Felipe Schmidt 60. - Telefone 1577

.. POLYDORO S. THIAGO
lIIIIIo'IlGO do Hospital de OaridaGe

de 1!'10r1an6pollB
A4IIi6ilente da Maternidade

�.a. :&IIEDICA - DIS'rtJl9.

moooa DA OESTAÇAO B DO

PARTO

".-... � Orgãos mternos, ..

peolalmente do coração
DeeBoaI da tiroide e dema1l

&lAndulas ínteraas'>

.i!IiIIIODlUPIA - ELEC'llKOC.a.J&.

1oJIOGUFU. - ME'I1ASOLI8MO
.BASAL

�... d1A.r1amente du :13 b

18 horu

�e Chamadoll a qualfIUf>i;
&mro.. lBClua1ve durante a noite.

�TOm:O: Rua Vitor MeJ.r9.

'lee, 18. l"One 701.

�: Avenida Trom·

powsIC, 62, Pane 7.•

..............................................................................................................................._ __ _--

Valorize o seu dinheiro, ins
crevendo-se no quadro soda
dos componentes do Coléglc
Barriga-Verde.

-o-

DECLARAÇÃO GERAL DE
INSUBMISSÃO

São nesta
.

data decla-
INSUBMISSOS todos os.

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

cidadãos brasHeiros, natos ou

naturalizados, nascidos entre 1°
de janeiro de 1928 e 31 de Dezembro
de 1929 (classes de 1928 e 1929) re
sidentes neste Estado (Santa Catari
na), que não se tenham apresenta
do para o Serviço Militar até as 24,00
horas do dia 15-1-1948 (Edital de:
Convocação de 6-XII-1947).
Não estão compreendidos nesta

declarção os cidadãos das referidas
classes que sejam reservistas de 1a

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 íncorno
ração, de acôrdo com as leis em

vigor).
(as. João Pedro Gay.- Ten, CeI.

Chefe da 16a C. R., M.

------------ QUER VESTIR-SE COM CON'FORTO E ELEGAMCIA?
A)

Mello
BIt. LINS

PROCURE

Alfaiataria
KolMtias de senhora

CclunJ1t6rto - Rua .Jollo PInto a. ,
- Sobrado - Telefone IAM.
� - Rua Bete de 'Setembro
- (1.ldWc10 l. A.' P. da Estlft)

Telefone Jl. 8M

.. rAlJIO FONTE!
ClfnOOo e operador

eouu.ltW1o: Rua' Vdtor 1Ielnlee, II
Telefone: 1.4Ol5

CIIU1IItU du 10 .. 12 e das 14 .. 111
i!.eGIdbc1a: Rua Blumenau. U

Tel<If<mr. 1.fl8

Rua Felipp'e Schmidt 48

II. II. S. CAVALCMm
l8liIl!ea exclull1vamente de crlfln9all

lIt_ SaManll:l �, 1.
Telefone II. 7.

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA '}
TODOS OS PORTADORES DE TI'1:,ULOS DESTA E�PRES.A
REGULARIZAR SEUS TITUtLOS D'E ACORDO COM O DE
CRETO-LEU 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE 'REGULAMENTO.

PARA'MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES

I
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTR...t\1
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI
CIO AMÉLIA NETO. .

TINTURARIA CRUZEIRO
·Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpsos

Profissional .competente - Serviço rapido e garantido.

01"
··1. melhoN'
la ewaU?MM&tiww"mwe

Fabricante e distribuidores dali afamoda.:con
fecçõearl!DISTINTA· • RIVET;l'Ponue> um gran';
d••ol'tlm.ntot ·de oosemira.",JI'lllCado.: brill.l.
bons!'_ �bCll'atoii;··algodõe.!�mof'lrut <fi' a.iam.ntoD

, ,pal'Cl !Glfaiat"i1� !que; �l'eceb.r :diNtamente da.
.& CAP!TAL- .homa �te.gaclâdo•. Snl'll'::t�ComU'�.t•• 1do l1nt.l'l�l'�ola.ntido� d.:lho:f!lfozerem 'Jma

eietvonm ,IIIUC.r oOmP1'à�' MATRIZfltem TlOl'laIl6poU.i1_::! 'FILIAIS .mg;�l"menaud,fi�Laie••
Ictbrioas: �a

'Vinta cnt_>'Ide
aH4kHftlmfiAi ,..,,,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Revoltaram .. se presos da Penitenciaria de Belo

Desastr-es,
veicules

QuandoT������o :e�� avenida 'e.. rem,�dn �à',
- li'n 14p li· �� 0," 'G,,!l n.dh i,Hercilio' Luz, desgovernou uma ca-

D U 'J bU D U I.m6 � _O B
-rníonete, indo bater de encontro a N. Delhi, 2 (U. P.) - As cinzas- íntimos e visitantes ilustres can=-

uma arvore e dai precipitando-se de Gandhi foram recolhidas no tavarn e rezavam. As cinzas rorans

dentro do rio. Não há desastre pes- meio reverente dos rites funebres depositadas numa elevação �val so�

soaI a lamentar. num campo de cremação ás mar- hre uma plataforma de tijolos. Bas�'

O CAMINHÃO CAPOTOU' gens do rio Jumma. O cadaver foi tões de incendio colocados nas bor-"

Quando se punha em movimento, cr-emado sábado passado. Os que das' enviaram ao ceu colunas de fu-

á nua Laura Caminha Meira, o ca-
o dirigiram disseram que todas cin- maça: Enquanto isto procura-se 8·

minhão de propriedade do sr. WiI- zas e os ossos que não queimaram, bando acusado da conspiração CI:)ll-'

son .Pires, em virtude de estar es- serão levados mais tarde para o pa- tra a' vida' dé,'GândJiir :e .outras altas>

corregadío o terreno, foi de eneon- lacio de'Eira, onde Gandhi morreu autorídadess

:U�d:� barranco, capotando ense- ;e�!i 1�:�add:�o:Un�Ca:z�:��:;i: s;� iÕrS"-JôHodMe A raUJ�'
Saiu bastante. machucado o pro-

do corrente. Os nos Ganzes e Jum-
•

prietario, que tentava evitar o de-
. ma sã� sagrados para os indus. Avisa aos seus clientes que-

sastre. De ambas as ocorrências não N. Delhi, 2 (U. P.) - As ceri- reabriu sua clinica, de 're-

teve conhecimento a Inspetoria de morrias, do recolhimento· das cinzas gresso de sua viagem ao-

Veículos. de Gandhi realizaram-se atraz de i'ntedor do Estado.

duas cercas/ de arame farpado guar- LIBERArfA' A] SACÃRIA
dadàs: por soldados armados de ri-l Sã0' Paulo, 2 (A; N'.). - A.CEP u

fIes. Os parentes de Gandhi oe seus berou o preço de 'sacaria de juta.
•

os
Belo Horizonte, 2 (A. N.) .: Gra

ves ocorrências verificaram-se na

casa de correção Descontentes com
uma medida do sargento da guar

nição, sublevaram-se os presos
:
da

cela um, dando origem' a uma sé
rie de fatos desagradáveis. Deve-se
mencionar que ocorrências seme

lhantes vem se' verificando fre

quentemente no velho presidio da

a v I S o

de

----,

Florlanópolbt 3 �e Fevereiro �® '�948
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o passm governa o presente
JOkO FR.MNiER

Não ha comparação entre o presente e o passado, no campo das
ciências.

Avançamos tanto neste setor durante este meio século de ,prodí
gíos cerelbrais, que nos parece viver num mundo muito diferente da

quêle em que pontificaram austeramente os nossos avós,
Entretanto -soh muitos aspectos, continuamos a ser' governados

pelo passado. '

A cultura hoje é mais acessível ao homem, e ha, hoje, muito maio
res facilidades artíf'iciais para nos aproximarmos dela. A sua amplitu
de, .por isto, é maior. Mas não é maior a sua profundidade.

A intelégência, 'antigamente, por isto mesmo que encontrava maio
res obstáculos à sua penetração nas [Cousas, €-r'a mais ativa, mais ciosa
de sua força e capaz, por isto, de maior-es realizações.

O progresso, aumentando-nos o conforto, deixou-nos mais como

distas,' Mais superf'iciais.
Naturalmente que em nOS"O:i dias ainda os encontramos os sánios,

os gêníes. Em redor dêles podemos sempre admirar uma pleiade no

bre de discípulos ávidos de imitar os mestres.
No mais, é aquela quietude imensa do mar. Um mar que se con

tenta em refletir a luz do sol, a cor do céo e que se submete passiva
mente aos capriches do vento.

.Q ambiente cultural dos nossos tempos, com efeito, tem essas mes

,mas caracterfstícas. É o que, podemos verif'ioar no campo das artes
plástíoas e da literatura.

.

Homero, o velho Homero, ainda, aguarda sucessor, A Vénus de Milo
continua sem rival. Vi[rgílio, Horácio,' Daute, Camões - na literatura'

Miguel ÂÍLgel0, etc., na pintura; Beethoven, Mozart, Verdi; Chopim:
etc. na música. Temos alguém para os tirar do pedestal?

É que, modernamente, a falta de vigor Intelectual ,ellcontro� um

desvio para atingir as alturas, e inventou � modernismo. O modernis

mo na, poesia, o modernismo na pintura, o modernismo até na prosa,
urna prosa inspirada, no linguajar- das f'avélas, nos solecismos das

As filas do carnaval
As filas - essa instituição da

terrivel carestia de vida que nos

assoherbatem sido e vem sendo

acremente criticadas pelo povo em

geral.
Todos acham incomodo ficar na

"bicha" á espera da vez para com

prar ou para tomar o oníbus.
Por isto sempr� pensamos que o

povo seria incapaz de imitar o

exemplo e organizar mais filas para
assuntos secundariôs.
Ficamos, porem, decepcionados,

ao verificar-mos 'O contrário, quan
do na rua João Pinto se alongou ex

tensa "bicha" de interessados em

adquirir mesas para os 'bailes mo

misticos do Clube 12 ...
Era uma fila de voluntários. E

massas..

A razão?

Apenas uma. maneira de desculpar a própria preguiça, a própria
íncapaoídade, a própria ignorância. ninguem se queixava, ninguém re-

Nem todos os que 'antigamente conoluíam o estudo de hurnanida- clamava. Todos alegres, exúberante

de eram portentos' de saber, mas lodos sWbi,am redig'ir corretamente
um requer-imento.

Hoje sobram 08 que concluem o curso- secundário e até superi'Ür, e

são verdadeir-as negações "em gramatíca e sintaxe".
Para não wdmitir o vexame de ignorantes, diZlem que são "moder-

·nistas". . .

•

Mias está certo.
A époCla é do futebol, é do cinema, ,é do carnaval.
A época é do futebol, é do cinema, é -carnaval.
O carnava.!... que cabedal imenso de "literatura

mente alegres.
Nós - o povo - somos um eter

no enigma. Estamos sempre prontos
a protestar quando de nós se exige

alguma cousa em beneficio da so

ciedad,e. E estamos sempre pront0s '

a fazer aquilo mesmo' contra o qual
protestamos, quando isto nos .con

vem.

Enfim, estamos no carnaval... e

o ,carnaval explica tudo.
Sansão de Castro

moderna"! ...

o preencbiíoenlo das vagas
IRJiO, 2 (A. N.) - O sr. Luiz Gallotti, pro<mrador geral da Repúbli

ca, em cuj10 p.oder se encontra o processo referente ao pr·eenJCIhhnellto
das v[aga[s. dos representantes comunisLa,s, ai'IJida n110 iniciou, 's'e[gundo A DELEGACIA REGIONAL DO

arp'uramos, o [estudo da matéria, sÔ'bre a qual dev[erá emitir seu parecer. IMPóSTO .DE. RENDA, avisa ,aos
As,sobeI'ibado nesLes últimos dias, com o exaro'e de numerosos pr00essos

Srs. Contl'lbumte�, que dd,e acordo[,
_ ",

'com o art.° 35 'almea b, o atuil
n[ljO ,ap,e�as n,o �. ,S. E: como tê.m/bem no Supremo TrIbun.al, o che'Íe

dOI Regulamento
do Impôsto de Renda,

Ml'IlJlste[rlO Pubhco tena res-er·vado êss·e p,eriode de f-é.rias para um de- as declarações pagas durante O mês

ti-!io estudo do assunto, e, só após êss'e ,exame, dará o [seu ponto de vista, de fever-ei>ro g;,o,zarão go desconto

através de um parecer, sôbr,e a questãci r,roer,ente ao preenl0himento
de 3% do Imposto deVIdo.

das vagas existentes nos órgão·s legislati'vos do país, !Com a cas·s,ação dos

mandatos dos repr.esjentante.s 'Coill'Uni,stas. Os rumos da
pintu'ra
Curitiba, 2 (A. N.) - O escritor

paulista Sergio Milliet realizou' nos
salões d.o circulo Cultural. Inter

ameriCa'ilo, perante numerosa assis

tência, sua esperada conferêneia
sobre "arte", demorando-se em "'s

tudo sobre os rumos da pintura.
Hoje falará o escritor José Geraldo

De prontidão .
as torvas do ·Pacifíco

MANLLHA, 2 (U. P.) - Há si,nais de que as fôrças aéreas norte
amerioailllRs estã'O de pront.idão no Pacílfico '(jciderita1, para qualquer
.ev,enbua.lidade na índia e pos'silvelmEmte está sendo arquitetado um pIa
no 'Para a retir8Jda dos cidadã,os ameri&'anos de lá caso se \rpropaguem
desordens e atos de viülênci'a. Um informante' das F'orças Aéreas decla
rou que, desde novembro do ano passado, 'quando irromperam os con

fU,tos na tndi[a, que as bases a'éreas americanas no Pa:CÍlÍi.co estavam de

prontidão. Entretanlo, como diminuissem os atos de violência, foram
abandollla[dos os planos de evacuação. Vieira.

PARA FERIDAS,
E C Z.E MAS,
INFlAMACOES,
C O ,e E I R A 5,
FRtErRAS

, ,

ESPINHAS,. ETC.NUNCR EXISTIU IGURl,

l

.,

FRECHANDO ...

�m dos fraseadores do Diário da Tarde, ainda novato en

tre nós, escreveu, há dias, "que Florianõpolis até 4930 [ôra
criada pela.mão do homem" e que-"depois dessa data foi o fim,
não houve mais nada". .'

;O poeta-prosador que 'escreveu 0.8 conceítos acima não é

:filho da Capital. Não queremos, com i'SSD, afirmar que não te

nha verniz. Essa teoria, daquele ilustre professor, é privada e

o seu autor por certo, vai regisrá-la, para f'ícar com a paten
te. (Nada de trocadilnos) .

10 escrevente diarista, entr-etanto, por não ser daqui, para
cr-iticar um per-íodo de nossa vida deveria estudá-la, analisá-Ia,
pesquizá-la . .só assim poderia ser verdadeiro e certo.

Jurar sêca ,e pecamente que depois de 1,930 não houve

mais 'nada, é perjurar. A' demonstração não custa. Antes de'

1930, exoéto a Praça 15 e alguns trechos das ruas adjacentes,
as demais vias públicas eram todas eapr iohosamenle asfalta

das'. Tínhamos, aquela época maiores meios de condução. Ver

dade que nossos bondes não eram elétricos. Mas o nossobondí

nho de -hurros, de rodas quadradas, era um arrôjo aéro-dínã

mico a. serviço do progresso. Antes da famigerada revolução,
era o' leite puro e são, pasteurizado ali na estrada das Três :

Pontes. Hoje é o que se sabe e o que se bebe: 50% de agua ,e' ,

.polvi lho, com piavinhas a demonstl1arem períd. .as náuti.cas.

Antes de 1930, os Correios. e Telégrafos ·eram nomades,. Mês,

a,qui, mês ali, mês a.colá. 'A vantagem disso, estava en' que, às,

vezes, êl,es iam biva,car ,bem pertinho da casa da gente. Hoje, '

para mal 'nosso, constrüiram prédio própriO e fixaram-se.

Antes de 1930, uma simples repartiçãozinha tomav;a conta',

da.saúde do povo. Não gasta.và nem 130 Donto,s por ano. Depoi.&
,foi pr·cciso fa'zer um enorme' departamento, com deienas de

funcionários e médicos e a despesa aumentada de milhões de

oCruz,eiros. Por sôbre êsse, ainda a Prefeitura fez outro! Como'

se vê, antes, a g·ente desLa[s bandas era srudia ·e, depc}is, deu de

acumular 'doenças. Antes não vi�iam, p.or aqui, leprosos e

do'ent.es mentais peri.gosos. Dep,ois, por culpa da revoluçãor
veio a ne.cessidade da.s ColônJÍ1as Sant'Ana e Santa Tereza. An-,'

tigamente, por esta terra abençoada, as criança,s não necessita-

v,am de escolas. Ao Cihegarem aos 7 anos, alfaibeLizavam-se au

tomatkamente. Depois ... lá vieram, por efeito da InaldiçãÜ'

oU'tulb6na, os grupos Dias Velho, Getúlio Vargas, Olívio>

Amorim, José Boiteux. Essas q.esgraças trol.lxeram ou�ras: gi

násios. E, ainda, como castigo supremo, apareceu a Fniluldade

de Direilo, E, agora, nova ameaça: a Faculdade de F:Jrmicia

e de Odontolog'ia. ,Comü' diz o poeta; deve Iser mesmo o fim!

Antes ele 1930, a Capital dispunha de dois hospitais' o de

Caridade e o Militar. Depois o que a'conteceu? Foi preciso fa-
.

zer mai's, pOI'\que a revolução, ao inv,és de progr'esso, só trouxe

doenças. A ,Casa de Saúde São Sebasião, o Hospital Nerêu Ra

mos e o aume·nto do de Cariclade, são manchas negra,s que ates

tam a prec,ari'eda!le da saúde, n'a Capital ,e vizinhanças.

Antes de 1930, o quartel do 14 B. C. es,tava ali, no Cllimp,Ü'
do Manejo. Era, um monumen:to! Era uma tradição! Depois ...

derr'ubaram-no e cO'llstruirám outro, malditamente moderniza

do, lá do outro Jado da Ponte . .o quartel da P[olíeia também foi

aumentado. Erro sôlbre erro. Antes de 1930, os p·edeslres e os'

veículos, para, atravessarem a ponte, .
não podiam furtar-se

'ao pr,az'er de pagar a passag.em. Depois... cortaram-lhe êsse'

divertimento. Antes de 1930 só existia um banco. Ninguem po

di,a dependurar mui,to.

Hoje existem quatro. Eles endividaram o povo! Antes de

1930, a Base Aérea 'era pequenininha. Não havia Aéro Clube.

Hoje a gente n110 tem desca:ns·o. É só ronronar de aiVião, amea

çando nossas 'vidas. Poderí'amos continuar. Mas chega.
Ua;qui levamos às noss'as autoridades um, apêl.o veeme.nte

mente seha:s.tia.nista:· façam .o possivel para que FlorianÓl)olis
volte a. ser a grande capital que era ... antes de 1930.

Guilherme Tàl
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