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Nova Delhi, 3 (U. P.) - O pr í- municado abolindo os J�xél'citos' O corpo de "mahatrna" foi cre

-mairo mmístro Jawahartal Nehru privados e "tôrias as organizações mado numa grande pira de sãn
arriscou a sobrevivência ele S81 que pregam a violência e as desor- dulo, per-to das úguas do rio Jam
govêl'no, exigindo à restauraçác dens comunais". nu, ontem, A pira foi acesa, de
da paz. pela qual morreu G'-''''»cO;-:Tl As cinzas ele GaT!dlli estão seno acôrdo com o riLual indú, pelo Ji-
Dando um evidente apôio à po- do preparadas para serem lança- lho mais moço do extinto.

si-ção do primeiro ministro, o Mi- das no Ganges, um rio considera- O assassino de Gandh
í

continuo
mistério do Interior emitiu um CO-I rIo sagrado pelos indus. i)l(:'JllJunicáyel.

conduzir

o lLU8 ..lNTlGO DUmO DE SAN'I'A CA..TAEm'if.

tl'l!*it:r-j@t4rltl) G D. Gf:l'ftJS.itH .SH:NJ<:;r NOÜETI - Diretor Dr. R rnn;N8 In; Aup"rmA llA1H}8
DlT�,-.,r � m�i)j«-$ Á. [)A!iUE·CE'N'O DA sr!"\"J.

da
Em Bombaim, multidões enra

í

Iro da Educação, Xlaulana Abut
vecídas pela morte de Gandhi ten- Kalam Azad, tinham sido tamb m
taram hoje incendiar a casa de um esrolhidos para serem assassina
membro da "Mahasahha", organí- dos, porque defendem a paz com
zação militante indu. O povo ten os muçulmanos, como Gandh i.
teu também paralisar o tráfego (

í'eohar as lojas. O grupo acusado de planejar a

O comunicado do Ministério do morte daqueles 3 membros do ga
Inter-ior diz: "Não há lugar hoje binete indu está sendo caçado.
�:l índia para qualquer organiza. O Ministério do Interior decla

Cão que pregue a violência ou c
rou 'que a lndia e o principado de

ódio comunal. Portanto, não mais Hyderaharr, governado pelos mu

.S81'{t permitida a existência de çulmanos, concordaram em traha

qualquer dessas organizações. De lhar em intima harmonia, � rim de

mesmo mouo, também não será resolve�em os problemas existentes

tolerado qualquer exército priva- i 0õs quais assumem serras propor-
do". IÇ

es.

O ministro do Interior, Bardar As pequenas desordens veríf ica-
Va llahhul Patel, disse que ele, c II das na fronteira foram tôdas de
"prernier pandit Nehru e o minis- beladas.

(� d��} gran° e culpado
o comércio de Florianópolis se encontra á,barrotado de aparelhO,.,

de rádio, Rádios de todos os Iípos, de todos os tamanhos, de todas as,
marcas. Rádios a dinheiro e radios a prestação, vendidos com todas as'

garantias e com todas as f'acílídades, E por isto ha radias em profusão
pela cidade, no centro e nos arraoaldes. É só caminharmos alguns pas
sos e das janelas escancaradas do sobrado do rico e do casébre do mor

.1'0, jorram desde cedo até altas horas da noite, ondas e mais ondas dS'
sons, üuma m.istmra pitoresca de óperas e samnas,' tangos e rumbas;
novelas e propaganda musicada.

Em contraste com êsse quadro, não há em toda Plorianópolis, uma,
ún ica máquina de costura á venda. É raros, raríssimos os lares onde se
movimenta em seu r-uído expressivo, essa preciosa utrlídade caseira.

Comparando-se o preço de um e de outra e a respectiva serventia;
devia se observar justamen te ·0 contrário.

Como se explica, pois, o fenomeno?
Porque tamanho interêsse pelo comércio de radias c tão acentuado

descaso pelo de máquinas de costura?
Naturalmente porque a procura dos primeiros é muito maior e

maior a margem de lucros que eles oferecem.
O comerciane defende assim, os seus interesses. Só nós - o povo

- não sabemos defender os nossos. Somos por isso, nós - o povo - o

grande culpada, o grande responsável pelo desajusl,amenl,o &conômic(}'
em que, nos debatemos,

.

Pomos á mostra no caso dos radias como na totalidade dos proble
mas que afetam os nossos íntcrêsses particulares, aquela ausência ele

espírito prático e de economia, que é, por assim dizer, um vício nacional,
Vivemos num rosário de lamentações e críLicas contra a carestia da.

vida, mas não nos controlamos nem nos esforçamos individualmente
para minorar-lhe RS consequências.

Preferimos invariávelmente o agradável ao útil, o comodismo am

plo á renúncia oportuna e p,recisa. Gastamos com. o superfluxo e pou-

floriiln6polis
-----.._------_--_ .._------_.__.. _---,.
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O plano ainda não foi 511111118·
lido ás nações elo Benelux (Bel-
gica, Holanda e Luxemburgo), po
rém o será depois da reunião dos
ministros desses países, na pró
xima semana.

Entrementes, o sr. Hectar Me
Neil ministro de Estado, pretende
partir para Bruxelas, onde discutí
rú com o sr. Paul Henri 1::lpaalt
ministro do Exterior belga, �
lidéia da' União Ocidental.

_
Bevin r·cgrcssQu hoje de umas

V·
IS, a

I t O I
curtas férias e merguthou no es-

18)ara O pr(!Sloen e "u n Ig���3�;L�(�"J�;�g�b!_h���s�: Jl�r���
ruo 3 (A, N,) - O Presidente Dutra 'seguirá no dia 27 em avíã» da reign Off'ice declD.rO�l que se de�e

. ."
'.'

.
.

" . . .

. esperar alg'ora considerável aLJ'V1-
presincncia da RepuDIICa para S. LUIZ, demorando-se três dias no Ma- dade diplomática.
aanhão, atendendo a um convite do governador daquele Estado.

RIO, 3 (A. N.) - Alendendo a um convite do govêrno Moisés LII
piou, o presidente Dutra scguirú em avião da presídência da Repúbli
ca no dia 14 para Cur-itiba, indo depois para as cidades de Jacarézinno
� Loncll'ina, afim de inaugural' "ários melhoramento:::. O gal. Dutl'a de-

I{Rl:il<! ri � i."m'lB",dsnlaHJ�llll ee l�g'úOliu�u
d� IHJ!lJ.rf�EUv \�,,�U, �<A
João PC3,:;oa, 3 (A. l�.) - O in-

quérilo instaurado em tôrno do
. ,

I' ; 1'0 n j L' 't pamos com o ncc,essário.

I r f� e fi ti I) ,a no n Ia no �n i1 r's IIªU I i:�.�i�i,'g��:�+;:�,hdia' ,r��:�o;�;; noo ����'": :%�,:���'� ��,�o�':;:.:��,di;,q�,:;t�::�;e:i�r:��',:?:���� :� I§ ��
.

.

' , ultimas diligüncia'" SÔb1'6 o CllSO "'OS c.al)Oa.
" -'

B·U.1'j\",),,)� O"� T.RE·",.... :� ·(TT.• 1).,\ - A, 'rgent'n
'

�"" 1 t "r' ·v-,' 1
• �. v_

w. " C>. Oe '-'. � l _ 1'1._ J: Q a'cwua c e Olnal' -a-
.

,n'me _ "ao ,01'<1n1 l'CVPo' ((OS 03 re"ul· ,

"> • , ,. . .' " ,

deci,üo .de p"rlieipar do plano ?lurii'hatl" SQ_gundo inforlllR o óegão pc .. [[lcloS d':,!:,":' in�1t]f'.Ho, G que rn·,
Com es�c �lg'lll1en�o. superfiCIal, aphcado a

� pr��ós�lo de tudo,. es-
ronisLa "La Epoca" desla capital. O referido jornai diz que as recentes trclar�lo, deverá. sr;' feiló pelae I

tam08 contnbull1dü declsrvamenfe 11ara que a CrIse Ja tao assobertrante.

<conversações realizadas entl'e o Mini"tro do ExLe,rior da A rO'enl'na a1.�Lonrlade;; mdJla!'cs 'd? HecHe mais e mais nos comprima em seus tentá'culos.
c • • � p. '" 1 e o Ha uma gl'anrle ex.p':ctatlva PUl T I" 'd t 'd' '.

.

_

Embaixador dos E,sta'd·os enidos foram de consid'el':lvel imporLancia e tôrno das conciusões do in Ué-' '

a ,\es nem sempre os governos, a o em as provI enCIas �la�s acer

l'I't"O,
q t.anas para debe,Jar o mal, mas convenhamos que eles não cllspoem deacrescenta: "Ao que se sabe, ,o plano da Argentina é fornecer carne,

cereais e oulros produt.os e em troca recf3ber maquinaria e eqmpamento neIl.bum condão de fada para fazer milagres, quando nó<s mesmos fo�

industrial de que necessita. Em yerdade a ArgenLina indicou que eslnva MiOs V�l�CO d'AvUa mentRamfos a enfermi�ade.
L rd d Na-o

.

preparada para diminuir os pr'eços de seus produtos ,a serem fornecidos
"', '"

.

,.. ",' . ei armemos, pOIS, a nossa men 'a 1 a e. seJamtJs povo apenas
_ "conelue o jornal", Está entre nós, em companl>.Jh pa.ra criticar. Sejamo-lo para construir, imprimindo á nossa vida um

de sua exma. famiJiá, o sr. Minis"l'o sentido mais vig'oroso, mai3 objetivo e será mais suave a entrada para
Vasco' Henrique d'Avila, emine.i"�� o futuro.

juiz do Tribunal de Recursos.
-------------------------------

Ao ilustre magistrado, que ve<o Par"n v· ii?iii��� fiA Dr � ���
em gozo de ferias fore.nses, apl"l.- � It�· U j}.1 ..Ii�B iu,,I li tU D,i. d� ª,1
sentamos os nossos votos de feli<�
estada nesta C

..apital.

BLOCO E
Londres, 3 (U. P.) - Um por

ta-voz do Foreign Off'ice revelou
.que a Grã-Bretauha já iniciou as

conversações para formal' um

grupo das cinco nações que cons
tituirão a "União da Europa oes
dental" proposta por Bevin. Acres
ventou o mesmo porta-voz que o

projeto de tratado, com as idéias
britânicas para a uniao OCl.,lfnl'lJ
entre a, .. Grã-Bretanha, França,

morar-se-á dois dias no Paraná.

,--------------------------------------

R PEU CI TAL
Bélgíoa, Holanda e Dinamarca, Já
foi suibmel.ido ao governo rran
cês
r-tevelou' o mesmo porta-voz que

a Fi-ança e Grã-Bretanha estão
discutíndo as idéias brítán.cas e

que "as negociações 'para a con
clusão dos tratados, que serão a

base da Uníão Ociden tal, oomeça
rão dentro em hueve, através dos
canais diplomáticos".

E

>RIO, 2 (A. N.) - Informações de João Pessoa adiantam que no dia
imediato à assinaLura do acôrdo poliico aqui o go'\'crnador udenisla de
mi[iu 18 funcionários pessedistas. Pos,LeriormenLe, foi também exone

rado l\Iardo.ses Nacre que exercia um car,go na gerência da Imprensa
Oficia,l do Estado.

00 o

RIO, 3 (A. N.) - O Presidente Peron virá ao Brasil dentro de pou
co, só estando dependendo a visiLa da data a ser marcada oficialmente.
Xessa yisita serão tratados entre os p,re,sidentes Peron e DllLra aSSUll

los aLinen&es á vida dos doi,s grand,es países da Améri'ca do Sul. O con

viLe roi comunicado ao Gal. Dutra pelo embaixador da Argenlina no Rio�
sendo aceito com bastante agl'Rdo. As demarches para a realização da
visita deverão procesSRr-se por intermédio do Itamaratí.Não reconhecerá o gov. de Atel1as

80F1IA, 3 (U. P,) - o Primeiro ministro Dimitrov, falando peran
te a comissão polRica da "fl'en\e patriótica", que é dominada pelos co

munisüts, atac-ou seve�menLe os EE. UU. acusando essa potência
de estar tentando promO'ver o inquietamento e a guerra e pretender d- J.

minar o mundo pela aplicação cio plano 'Marshall. Numa ,pa�'te do seU

discurso, que versou súbre política inlernacional, Dimitrov alacou ru

demenle o g'o'vêrno da Grécia, mani,festando sua simpatia para com os
..

gregos que ,estão sendo persegnitlos pelo govêrno de Atenas, o qual' já
mai.s ,será reconhecido como tal pela BuLgária.

Vitoria dos latino
americanos

-0-

Havana, 3 (U. P,) - As Nações
latino-americanas conquistaram 0U

tra vitória na c'Onferência interna
cional do comercio das Nações Uni.
das, (IUando as chamadas nações
economicamente pouco desenvol
vidas conseguiram a maioria dos

postos no comité d.e cáordenação.
Os Latino-americanos tinham lul a�
do a favor de tal comité afim de que
pudessem considerar nele as ques
tões não resolvidas na conferência.
Os paises nomeados para o c'Omité
foram: Al1stralia, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Iudia, Libano, Mé-,
ÃÍi'0, Perú e Suiça.

Obsequiada
pelo Papa
Cidade do Vaticano, 3 (U. P.) -

O Papa recebeu no dia de ontem,
I _.ya da purific�ção de Nossa Se

nhora, cento e cinquenta velas eu- 0.;viadas por igrejas de Ro}na e c01e- U
gios de varias 'Ordens e organizll.
ções religiosas. O Sumo Pontifi- � RIO, 3 (A. N.) - Seg'undo se afirma em certos círculos políticos e

fice ofereceu uma das maiores ve-'.iornalísticos, o comércio de c.omestíveis estaria fazendo pressão poli li
las recehidas á Senhora Fanny ca para a terminação da campanha dos comandos sanitários os (fuais es

Barcena de M:artinez RepeUo, es- tão pondo- o em má posiçâo perante a populaçâo. Diz-se que destacados

posa do encarregado dos negocios I po:iLcos estariam eabala�do a demissão do p,r�f�ito i\le,ndes ;,Iorais a

da Argentina junta a Santa Sé em I prdexto de (jue seu apolO aos comandos samtal'los esta lel'ando o <:0-

i;,,--------------i, � I sinal de estima.
. I li'él'cjo lJ opodçüo ao geuu.'] Dutra.

nL/lI.)l\� em tecidos de
CAMA e MESA·

é garantia de
�

P!R'F'E ICAO
e ALfA QUAliDA'D'E

Na ourela ou etiqueta
eXIJa a marca ··LAPA�

Rio, 3 (A. N.) - Na Reu'n�;10
do ministério do trabalho os diri

gentes sindicais trabalhistas deli
beraram apoiar a candidatura Os
waldo Aranha ao premio Nobel. detenção de

FRA.XCKFU:R.T,'3 (U. P.) - o General Lucius do govêrno militar

PaclHcªdo O Pií}t�i norLe-americano na Alemanha declarou que as recentes afirmações de

Rio, 3 (A. N.) _ Considera-se que c'erca de 206 cidadãos russ'o,s eslayam sendo detidos em 8trasbur

praticamente encerrado o caso do f'O, na BaNiéra "não correspondem aos fato.s" - segundo informou uma.

Piaui com as ultimas declarações ,,'g'Cmcia noticiosa alemã.

c' atos do governador Rocha Furta- -.------------------------------

do, acatando os dispositivos da As I�retenc,ões dos panificadoresconstituiçã,o estadual.
RIO, 3 (A. N.) - A Pr'efeiLura do Di8lrito Federal pôs os cami-

nhõei> á disposição dos panificadores lJara a conduçã'Ü de farinha para
as padarias, [lfim da cidadp não ficar hoje sem pão em virtude da reso

lução de imvu'sse ter Eido fei�a já tarde. A solução determinada na reu

nião ele ontem e já olltem mesmo posta ,em práüca, será provisória.
perdurando por uns dez elias enquanto se discutem as pretenções dos

panificadores os quais suspenderam o fornecimento á ameaça de fe-·

chamenlo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações

QUINTA-FEIRA
Auto-Viação Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catacínense

- 5 horas.
Auto-Viação Ca-tarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catar!nense
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

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

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 112

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itaja{ - Haja! - 15 ho-

roL •

Rápido Sul Brasilel,ro - Joinv!le - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

- 6 horas.
SEXTA-FEIRA

Rodoviária Sul BrasH - POrto AJ.egre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense

• • •• •••• •••• •••• •••• ••••
- 5 horas.

_.................._"""'...._. _....... Auto-Víação Catarinense

"'-
6 horas.

SNRS. 1_A���V���!�. Catarinense - Laguna

Expresso São Ca-istlovlio - Laguna -

ASSINANTES 7 �����Viação Haja.1 _ Itajal - 15 ho-
raso

Reclamem

imediata-,
"Expresso Brusquense Brusque

t 1
. 16 horas,

men e qU8 quer irre- Rápido Sul BrasUeiro Joinvlle

gularidade na entre-<a às 5 e 14 horas.
.

5 SilA�
de seus 1ornSes. Auto-Viação Catarinense - Curitiba

- 5 hora6.
Rápido Sul Brasl'leko Jolnvile-

às 5 e 19 horas.
••••••••••••••••••,

••••••••••••• - - 6 horas.

'i' O ESTADO
'1 � � Oficina. l nsa 1064

'l',
PIDt:o 11.' ,

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Pnprietúio e Dir.-Gera"

SIDNEI NOCETI
Dlret&t &te Redaçle:

l'
L DAMASCENO DA SILVA

-. Chefe tle -Pad.açio:
n.&NCISCO LAMAl QUl!

I
Chefe ti,. I:mpreaio:

.'., IOj,QrJM CABRAl· DA'SILVA
R�resentante:
A. S. LARA

I
... 8eIlador Dantas, 4. -- 1"

andar
rol· 0-1924 ---, -RIo tle laDClÍr.

RAUL CASAMAYOR
h� Felipe de Oliveira. 21 _

8- "ndar
TeL %-'873 - São Pa1lhl

uteís

- 7 haras.
Auto-Viação Catarlnense - TubarAo

- 6 horas.
Expres90 S'áo OrJ:s.tov�o - Laguna

7 horas.
Expresso Br·usquen.se -.Brusque

14 horas.
Auto-Viação Itaja1 - Itajaf - 13 ho

ras.

Expresso Brusquenee - Nova Trento '

- 9,30 horas.
Expresso. GJ6rla - Laguna - 6 1/2

Confie então os seu,s negó .. e 7 1/2 �

cios ao Orediário KNOT, á ru� V--�-------'---H-o-r-aJ?ão Finto n. 5, que, _e� com I laça0 aerea rio
. bmaçao com (l Ese-:ritOl'lO Imo SEGUNDA-FEIRA'
biliário A.. L. ALVES o em- Varig - 10,40 horas - Nane.

á· ,

.

d l'h Panalr - 9,00 horas - NO!l'te.
. pregar, prOJ)OrClOnan o - e Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

com isto uma renda anual, se- Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.

d C $ 1?0 00 C <t ReaJ S. A. - n,3'() horâ-S - SUl.
gurp, e r· .. , por r.,.. Panair _ 9,50 horas - Norte.

I.OOO,OO empregado. TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.

Melhores informações e de- Panak -- 13,07 horas - Sul.

talhes nos escritórios dI) Cr,,- Cruzeiro do Sul 12,00 horas
....- Norte.

diário KNOT, ou nesta re�a

Ç8,o.

I
ASSINATURMI INa Cllpit-al

'

U., . ,- _ (;.-, iS.... Ik!l.lutrtl �;r� u,,.

1 ��lfIl"tr. ..•... ��1 %�: I,
I �:Im�;�'���i�� ': (�d •.�It !
I No Intui6! t
I iIU. . . . . . . • . . . . Crt te�.ei

i hmeatr. ..... .. Ci'$ ��.80

{ Trlmesira C-r1 �:;.t'.

iI
Hta�ro avalso ,<:11

i lurtlleloti mlfidlanh>. �,,'�,'rM�

Os orlaInnls. m�!l.i!C" !l1lh..

} pllblicado!l, não s'IIrflO

í devolvidos.

i 'to dir�çio
-

não [10 rllHl�$I\>-
1 liiabiliza pelos coneeltG�

ij' .

.mitld.os nos art!B'OII
ulIllladota

-�_..���---------,

Ordenado de
(R$ 2.500,000.'mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cidades ;

Itaiaí - Joinvílle - Porto União
- Lajes - Laguna e Blumenau.

O serviço inclue pequenas viagens
em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

sivel acompanhando fotografia, para
Cx. Postal na. 5 - Florianópolis.

Tem dinheir'o ?
)[uitô ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja obter uma

r·ep..�à. mensal,
.

semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?

-&8 .- �"""'.."',..............,.....".._,""""".........."""'_"':"

,. Dr. (LA�MO G.
CUU.:LE'fil

ADVOGADO
Crima 13 clV$l

I
Contltituição d. SociedGd••

NATURAIlIZAçõts
Títuloll DoclarCltóri!)!l �

1·
ElICrit. -- Praga 15 dt;l No". 2!:1; � I

10. andar,'

iiiRtluld. -- �\la Til'ad&t1te,
II 47. IFONE •.. H68 fi ,

��.�.l

PFRDEU-SE

PRECISA-SE 11.1 fi'
Funcionário do Ministério-

Joinvile

da Aetoné u t ice , recerrrernen re

tra�sferido do Rio, procuree
um quarto mobiliado em�

case de família, de preferên
cia no centro da cidade our

proximidades
Apresen ta referências.
Cartas pere L. ros TES.

Av. Me uro Ramos n 200.COMUNICAÇÃO N. 3
Levo ao conhecimento dos senhpres associados que, a diretoria. em

sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a extgrr,

quando necessário, dos senhores associados, para eí'eito de identificação,
o talão d� quitação mensal.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas do

carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação do recibo
do mês de fevereiro.

Grave desastre
Rio, 2 (A. N.) - Um desastre de.-

consequencias funestas ocorreu nae

manhã de ontem, na estrada da�

Gavea, frente ao Contry Clube. Um,

auto particular que trafegava
•

ali
em excessiva velocidade, capotou
espetacularmente, depois de des

crever tres voltas no ar. Ao locar
acorreu grande massa popular. Fi-

caram feridas tres pessoas, tendo"

falecido mna e os demais estão em

estado grave. Os passageiros eram.

Maria Berta Japy Beliviana, Tenen-
te Julio Gonçalves e Nestor Volta-

mir e este faleceu. Foi aberto in-

quérito.

José Antônio de S. Thiago, Secr-etárto-geral.

I Oportunidade
I

Crime barbaro

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 na 4; que �e

rá gratificado, em o exigindo.

POrto

Curitiba Piratíní, 2(A. N.) - Piratin i d
veu estas ultimas horas momentos

àe vsrdadeica, emoção. Foi desven

dado uma narbaro e misterioso cri
me.

Após o pagamento de mil e�ll
zeiros,dois nomes sliminaram f'ria

mente a vida de Hugo Ferrerra A

maro com três plancbadas na ca

beça 'e divel,'sas punhaladas, arras

tanto depois o cadaver para a har

ranca de urna sanga, onde cavaram

uma sep.hltura e o' snter-raram.
O caso 'se reveste de requintes

de verdaclêira selvag·eria e é con

siderado como dos mais revoltan

tes .iá ocorr-idos nesta zona.
.

São autores materiais .do crime

José Pedro Figueira e' João Ibero

Carvalho e autores íntelectua:s,
isto é mandantes, o fazendeiro Ale

xand�e de Souza Oliveira e sua fi

lha Jbraima de Souza Frias.
Pedida a prisão preventiva dos

réus, pelo delegado de policia Boa

ventura Ilhano Marques, foi ela

hoje decretada pelo juiz de direito
da comarca.

Joínvíle
Grande compcnhia catod
nense, que •• tá aumentando
Deu quadro de Juncionarioli,
preciza da duas (2) pessoas

de ornbos 011 sexos.

lnformaçõe. à Rua Visoonde
de Ouro Preto 13, da. 9 àil

12 e-dal5l 14 às 17 horas.

Tubarão

QUARTA-FElIRA
Cruzeiro do Sul 11,00 horas -

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

A':A'gonta
,da s a
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receito.

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataquas
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é p,oBsível dormir bem, respirando livre ê
facilmente, Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o muous que obstrúe as vias res-

piratórias, minando a sua energia arr�i- .... I' ...... III - • III o .... o ...... ,. 'IJ � �

nando sua saúde, fazendo-o s�ntir-8e C
ii oi. I

'"

prematuramente velho.Menduco tem tido iima fIl li n n fi nno�
tanto êxito que se oferece. com a garantia � , 'i , 18 ti�. pU �JU (.I"
de dar ao paCIente respiração livre e fácil Rio, 2 (A. N.) _ Chee-aram nove-
r.apldamellte e completo alfvio do sofri-

�

m.ento da asma em poucos dias. Poça mil toneladas de ciment-o, proce�
Mendaco, hoje mesmo, em qu"lquer
farmáCIa. A nossa �"rant.ia é a Bua maior dente ·da Polonia, para o nlercad,Ü'
pr�teção.

...-

MendaAo Acaba com
carioca. O carregamento perfaz un}':

VIiO a asma. total de 180 mil sacos, assim distrl-··

Agora tambem, a Cr 1000 I
buidos: 100 mil para o exercito, ses�

Vende-s e çJuas novas senta mil para a Central do Brasil,-

modelo para homem e

I vi�te mil pam os importadores 10-'

para senhora. Peso 10 k. MOTOR calS.

Farol elettico completo

'

,

. ); . . . . . . . . ..
. ......•

SONOTOf\JE
ROSE - La Porta Hotel. Um a gazolina, de 12 HP. Aparelhos para Surdez

ri lU. propeio para indústria. TESTE AUDIOMETR1CO e DE-·

.. , . . .. . . . ".

" _Ttarar no Emporió Rosa. I MON TRACÔE3 do" Aparelhe III foi-

..l emba ;x�d;,:tA
1 teR Q domicilio ou à rua Ganerar-'

PI\. UI! �J! <tJli Bite'ncourt, 67 Pen8C1Q 13,0 interior"

. I
do Est-:ido queiram esscreve:- para'

desmen'e o endereço acima
. . . . .. .

'

Rio, 2 (A. N,) - Comunica a Em-) elA CATAR,INrI'fSl

D t
..

d I.

d G
-

B t I R' d
' DE nANSPOATES AÊR60S lTDA gA(I �BH iR" §In n

baIxada a ra- re anla no 10 ,.e;
,

_ v� .1 Rh _�JI" pt:; U

Janeiro, por intermédio do Ministé-! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ti ..
rio das Relações Exteriores: lu 11'1 d UlCfHhdO

-

"A Embaixada britanica comuni- r�·.I!Ul&!as Ue - SãoPaulo, 2 (A. N.) - Verificou-

ca que não tem o menor fundamen- '/ r . m"'.i' se ontem grande incedio nos ar-

to a noticia veicu�ada nesta ?apitalj LUCaJJl�pi.OS mazens da firma L. Figueiredo S. A.;.
de que esta EI1J�aIxada estar:a .ofe-I (TERITRICORNIS) \ Rua Guaramirim, 856, n-o bairro

recendo a candidatos �ra�lros,! VENDE-SE A Ctt 0,30 Ipiranga. Não se tem conhecimcnto

b��sas de. e�tudos ou a lllcorpor�-/ Rua Fernando Machado, 30 ainda,
da origem do fogo,. sendo·

çao nas fllelras da Real Força Ae-
.............................•. , destruidos cerca de tres mIl fard0s

Dea".
, , Queremos que todos. façam, de algodão, s�ndo .os_prejuizos ca�-

r ,'i
I
parte do quadro SOCIal

dOS,'
culados em se�s ·111lIhoes. de cruzeI-

� li !\QI bart � componentes do "Colégio Bar ros. O Corpo de bombeIros esteve

í varage Dv aDI u I' ga-Yerde". P_?l' is�ó,? paga- no loc�l, �endo dificeis os_ tr��alh(!s
�,' Atende dia e noite I manto da aç�o e feIto em 51 de cxtll1çao das chamas cm nrtnd.e

�l .

I prestaç,ões. ! da falta oe agua.

Ourltiba

Joinvile

BICICLETAS
GRAN-LUXO

SUPER-LEVES

Varig - 12,30 horas - Sul.
!leal s. A. - 11,30 horas - Sul.

QUINl'A·F'EIRA
Panalr - 12,17 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 15.&0 horas - SuJo
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.

SEXTA-FEIRA .

Varig - 11,40 hora·s � Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Nort-e.

Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Pana!r - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.
Varig - 12,30 hOl'fl.s - SuL
PaíJ:1a4i:o - 9,50 hQra:!! - Nor<te.

D01MlrNOO
PanaÚ' - lG,07 horas - Sul.
Cnwelro do Bu1 - 1-1,00 hs. - Sua.

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.A DIRETORIA DO CLUBE '412 DE ÀGôSTO�' REALIZARÁ NOS DIAS 7, 3 E 10 DE FEVEREIRO, BLULES À FANTASIA,
,:(:Ol\;1 INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9 VESPERAL INFANTIL. DAS 16 ÁS 20 H ORAS.

, '
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-(

Elld. Te/eg. "BANDl1{Al,"

Capital '. . . . . . . . . . . .. .
' Cr� 60.000.000,00

Reservas '. . .. . , ' . . . . . .. Cr$ 17.471.364,60

SÉDE: DISTRITO FEDERAL

'<.SUCURSAIS: Belo Horizonte, Florianópolis,

Pórto Alegre, São Paulo, Salvador
(Bahia), Vitória (Esp, Santo).

�ESCRrTôRIO: Caetê (Minas Gerais).
,.;Correspon.dcntes: Em tôdas as praças do País.

BALAl'tÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1947, COMPREENDENDO:

_lvIatriz., Swcursais e Agências

CARTA PATENTE N. 1.477, DE 23-4:1937

1

ral
Encerrou os

iraballlOS
Niterói, 3 (A. N.) - A Assembléia

Legislativa do Estado do Rio rea

lizou, ontem, sua ultima sessão le

gislativa da atual sessão extraordi

nária sendo os trabalhos presididos,
sucessivamente pelos srs. José Bor

ges, Hipólito Pôrto, Gouveia de
Abreu e Paula Lôbo.
Tôda a hora do expediente foi

consumida na discussão e aprova

ção .de requerimento apresenatado
pelo pessedista Togo de Barros, so
licitando a designação de uma co

missão de deputados para repre

sentar o Legislativo Fluminense na

posse do sr. Barbosa Lima Sobra

nho no governo de Pernambuco.
Foi o mesmo aprovado e a Mesa de

signou a seguinte comissão': Togo
'de Barros e Vasconcelos. Tôrres, do
P. S. D. e Bezerra de Meneses, ·do
P. R.

AG1':NCIAS:

Estado da Bahi�: Ilhéus, Itabuna, Jequié,
Salvador n. I, Salvador n. 2.

Estado de Minas Gerais : Andrelândia, Carmo
do Rio Claro, Diamantina, Divinópolis, Elói

�Ien�e�J Juiz de Fóra, Lavras, Oliveira,
\ ar-gmna.

Estado de São Paulo: Braz, Ipiranga, Lapa,
Mooca, Osasco, Paula Souza, Penha, Pi-

I nheiros, Santana, Santo Amaro, Santo An

dré, Santos e Vila Mar-iana.

A - Dísponiueí
Caixa:

-;U;tn' moeda corrente .

_ Em dep, 110 Banco do Brasil, S. A. . o o o o o •••••••

.' Em dopo à ord. da Sup, da Moeda e do Credito .

_.Ji;m outras espécies

Cr$

PASSIVO

60.000.000,00

ATIVO

A prazo:
d(� Poderes Púbicos .

de Autarquias . .

de diversos:
a prazo fixo o ••••••

de aviso prévio 0 ••••••• o •• o ••••••••

23.325.047,80
27.599.871,90
8.502.136,70

57.984,80

F - Não E.àgível
Capital , ,

Fundo de reserva legal o . o.. 2.665.606,70
Fundo de previsão .,.... 11.192.606,70
Outras re.servas . o • • • • • •••• • 3.613.151,20

59.485.641,20 G - Exiçiue!
Depósitos:

A vista e a curto prazo:
oe Poderes Públicos o. o • •• • •••

de Autarquias ;.... 0....... . .....

em c/c sem limite o ••••••

t'm c/c limitadas o •• • •••••••••••

em c/c populares .: � . . . . .. . .

t:m c/c sem juros o • • • •• • •••••• : ••
c:m cfc de aviso . .

Outros depósitos . .• o • • ••

•

B - Rcolietiuel

_ Empréstimos em cfcorrentes .• 0'0 ••••••• o

Emprésrimos' hipotecàrios . o ••••••••••••

'Títulos descontados . .... o ••••••••••••••

Agências no pa is . o ••••••••••••••••••

-Correspondentes no pa is o

-Capital a realizar .. o •••••••••• o ••••••

«Outros cr-éditos o •••••• o •••• o •

110:996.674,10
6.763..964,llo

326.177.044,70
lQ0.409.897.10

4.740.588,10
15.669.500,00

43.166.361-,30 607.924'.030,10

28.778.772,50imóveis o • , •••••••• o •••••••• �.

Titulas e valores mobiliários:

Apólices e obrigações federais ... o ••• ' o ••

.Apó lices estaduais ..... o o • o' •••••� •••• o •••

, .Ações e debêntures . o •••• o • • • •• • o ••• o •• o

."Outros valores '

.. o • " o •••••••• o •• , � o o •

11.200,00
103.000,00

6.592.400,00
10.112.817,50 16.819.417,50 653.522.220,10.

c-s

17.471.364,60 77.471.364;60

917.711,10
10.897.147;10
54.016.838,80
14.829.292,30
91.424.816,20
2.094.886,10
17.235.434,10
2.603.\1M,60 194.019.190,30

35.122,50
54.400.791,40

69.207.913,70
4.441.614,50

1"1
�. �!� a q�l������Pl p,s.r.rp"§JlUl.lI!: Ç._l-'�l,�U5 �!:,gS U!.� 'V�,)'."._.,,�, W U l

Cc�pra-se uma porb'til.
! Tratar .nssta redação.

ReC01ªdé de Imundic:e

128.085.442,10

322.104.632,40

(or.c:msâo

20.945.945,30
6.120.686,60
3.676.709.60
6.895.659,50

Soma· dos depósitos ... o • o • o • • • • • • • • •• • o o •••

Outras responsabilidades:
Obrigações diversas o. • o •• • •••••••••••

Agências no pais . o • • • • •• • •• o ••••••••• o

Correspondentes no país . o ••••••• o ••••••

Ord. de pagt. e outros crédi los .. , .. o .....

Dividendos a pagar, (Fundo) . o ••• o ••••••

222.755. S 61,20
101.931.404,20
2.220.785,10
'12.778.192,So
1.380.056,80 Pombal, sito' a rua do Nuncio, 50.

bateu outro "record" de imundície

e de desrespeito a saude da popula
ção. Gravissimas irregularidades
foram constatadas: privada dentro

da cozinha, bacalhau. desfiado em

vasilhame condenado e exposto as

moscas que sobrevoavam nas pa

redes, do mictório. Quarenta quilos
de chispe deteriorado com gemas

em franca virulência. Feijoada com

lombo cheio de. saltões, e muitas

outras jnfrações.

c - Lmobítieãdo
.Edifício de us:)· do Banco o •••• o •••• o ••••• o •••• o

_,Móve;s e utensílios ... o • • •• • •• o •••••••• o •••••••••••••

� .Material de expediente . o • • • • •• • o ••• o •••••••••• o •••••••

.Lnstalações . . . . . . . . . . • .. . ..•............... 37.639.001,00

H - Reswttados Pendentes
Contas de resultados .. , ... o •• o •• • ••••••• o • •• • o • o ••••••• o ••

'
•••• o o • o

I - Cantas de Compensação
Depositantes de vaiares em garantia e em

custódia 219.820.102,70
Depositantes de titulos em cobrança no país 85.576.972,10 305.397.074,80

D - Resultado Pen-dente _ .

E - Contos de Comtcnsaçiio
-,- -,-

"Valores em garantia 169.050.663,00
"Valores em custódia o •••••• o .:.... 5Uo769.439,70

, "T'itulos a reco c/alheia (País) '.,.... 83.576.972,10
,�,Outras contas . .

30-5.397.074,80
183.830.341,90 489.227.416,70 loutras contas , ; .

1.239.873.679,00
..,..---_. .._ .....

Rio, 3 (A. N.) - o restaurante
341.065.999,80 663.170.632,20

10.004.265,50

183.830.341,90 489.227.416,70

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1948. � (ao ao) Diretores: D'[atma Pinheiro Chagas, Gilcllo Amado" Nelson Ottoni de Resende e Dravlt Ern.an..H).!.
.Apoll inori. - Inspetor Geral: David Thomés Morle», - Contador Geral: J. R. Dias Maciel.

1.239.873.679,00
-

Superintendente Geral: A1'tU1'O

DEMOST.._RAÇÁO D� ""LUCROS E PJi;R;DAS", EM 31 DE DEZEMBRO DE 1947

________�---__-_�-,;;;,..--.;;...-,;:.,.----..:M:.:"!";:.,.lik::':_.:S::.c,..Clt�.s,(l<$ _e_A_ile_·n_C1_·as ......__--------------�------
DÉBITO

Despesas gerais, impostos, ordenados, e gratificações ....•...... o ••••••••

.. Assistência ,m�'Ciico·social ,

o • • • • • • •• " •••••••••••••••••••

Amortizações ele móveis, instalações, máquinas ....................•.

.. _Juros s/crédito de terceiros o •• o • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••••

�es�r:"'a pZamortizacão de cl:��itos duvidosos . o ••• o ••••••••••••••••• o •• o •

} re;u.zoa a/operações de credito ... o •••• o. • •••••••••• o ••••••••••••••

'Fundo de reserva legal o •••• o • • • • •• '" o ••• o • o •••••••••••••• o ••• o ••••

.Fundo de previsão . .'... . . . .. . 0.0.... • ...•.... 0 •.•.•..

Fundo p/rlistribuíçâo de dividendos, calculado à razão de 6% ao a o ••

c.Sado p/exercicio futuro ..... o •• •• o •• o ••

'

o ••• o •••••••• o ••••••••• o ••• "

Cr$
10.197.356,60

67.135,30
869.782,40

16.227.646,40
563.861,10
367.012,00
81.731,20
81.731,20

1.329.913,00 I10.478,60

29.796.647,80 I

Cr$

Toros, descontos, comissões, recuperações e outras rendas (Já deduzidos os des
contos pertencentes ao semestre futuro) . o o •••••••••••• o •••••••••• o

Saldo do exercício anterior ., '....... .
.

GRUPO SECRETÁRIAL: Consta-
Total :,..... 29.796.647,80 rá de 1 correspondente, 1 sstené-

Rio '-d-e-J-a-n-ei-ro-,-i-S-d-e-j-an-c-it-'O-de-'-1-94-S-.----(a-.-a-.-)-D-ir-et-o-re-s-:-D-J-'a-/'-'''-'P-i-n'-te-ir-O-C-h-ag-a-s-,-C-i-ie-,,-o-A-,,-w-d-o,-N-etson Otioni de Resende e Dra1tlt Brnanw», - Superintendente Geral: Artwro grafo e 1 secretária,
.,,Apo/h;:an. _ Inspetor Geral: Douid Thomás Morley, - Contador Geral: J. R. Dias Maciel, GRUPO DE DOCUMENTAÇÃO:

---- - Constará de 1 arquivista e um do-

'I'
;t • iii' iii" ;; EDITAL cumentador.

".� B�rH'i�ji:l'jl fm'� ':�i1!'lr��� i�,.·O.... ����p�,í}:Jt'H� I ECADAÇ-O DO IMPOSTO SINDICAL GRUPO MECANóGRAFO: Cons-

'i IIbt�hl HB n � H� � � n'J� fJ �� ln �3. �b tl � (f!� "

ARR 1

EX:tRCiClO DE 1948 tará de 1 dat�ógrafO, 1 mecanógra-
,

.' (. 'T
"

•

- _.

, • , '. EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS fo e·1 opera 01': -

O'
•

RIO, 3 ,A.N:) - ÁS 16,�0 hOl�S de ram os operarios da fáhrica e os sol.; Federação das Jlrnpresas de Transportes Rodoviários do Sul do Brasil Para a assimilação ",�a�u�l is:
-ontem, manifestou-se incendio no dados do Corpo de Bombeiros. I A Federacão das Empresas de Transportes Rodoviários do Sul do t�abalhos, o grupo cont�bll micra
,;;almoxarifado da: Fábrica de Masca- O estabelecimento pertence ao Brasil entidade sindical de gráu superior, devidamente reconhecida ra 0ds s,e�s estuddos 10s: parnotgBr:se.' - 'Fd I b t itor ial Etd IS-OpATrLOOS emaisv suceoer-se-nac ca-

Tas Contra Gases, situada na avem- Exército e é seu diretor zeral o C'O_I pelo Govêrno -e era .com as-e errr orra nos s a o ue A . 11.0 � :,." t
'

té err menta elos
. . '.' _ .

"'; PARANÁ, SANTA CATARINA e RIO GRANDE DOSUL, e séde na cida- slvameJ?- e -a e o enc a, .

.da Tel�e�ra d� C�s.tro, e<n Bonsuces- ro�el Carlos Proença .G.omes, nele
de de São Paulo, á rua CONSELHEIRO CRISPINIANO, 154 _ 60 andar, de�e,rmlIlados.

>

lançamentos que.

:so. EXIstIa ah var.IOs �ar�os de ce- tranalhando 500 operarIOS: ,1,- notifica, r,êlo pr,esente 'edital, a todas as firmas e err�pr,esas de trang- hajam por fazeI.
.;- "_

::.I.u108e e o fogo fOI atnbmdo a

com-I
F. C. porte rodovlarios (flmp,resa de tr.ansportes de passageIro, de veIculo" I . p�antefIde�ta �ex)?rçao os f.?meci

.hustão espontanea desse material Rio, 3 (A. N.) _ Ainda a respeito
1 de carga, de garages 'e os condutres autônomos

_

de ve�culos), ,rodovi,á- mal:Ibos 'orIanopo \�nos 'es tal e

.

". .

d
. ! " •

.

rios ) comprendldas no 20 grupo, da Confflderaçao NaclOnal de Trans- I para ens porque, a e ago�a UI o ()

O major flscal Cruz �lIraln a,. que da not1c�a env�ada
.

ante�IOrmente porteB 1'errestes, localizadas nos Estados que integram a basse tel'ritO- q�e. temos anunCiados sobre .��
,_se encontrava de serVIço proVld.en-11 s'Obre o lUcendlO e explosao na fa- rial da Federação e não abrangidas por qualque1' dos Sindicatos 'f'epr('- II atIvidades d� SENA� em nos;,;u

.�iou imediatamente para ser dado brica de mascaras do exercito po- selltativos da respectiva cate(J01�ía ecollômica já o{'icialrnente reconhe- Estado tem sIdo re�.Izado. f _"

�combate ás chamas até que che"a<;- demos informar que o fogo teye çidos - que deverão pagar o IMPOSTO SINDICAL de 1948, a esta Fe- 1_)e?tro de p�ucos . w.� o pro e��or

se o socorro dos B�mbeiros pedido \ inicio na secção comercial daquela deração,. nos .t.er:m,'os do art. 591, da Consolidação das Leis do Trabalho, Fla:VlO dFerEratrl'd vlaJf�ra dPar!1 :1, ��):
_ ,

. . . que aSSim dIspoe: t�rlOr ,o S a o a Im .e ms a Lt.

"sem demora. Compareceram dOISl fabrIca e estendeu-se ao deposito. "As empresas.'ou os indivíduos, intregrantes d€ categorias �co- dlver.sos cursos d� �p�edlzagem ,co-
"socorros, um de Méier e outro de d,e celuloide, determinando violen-' nôm'icas ou 'prnfissiónais, que não' se tenham constituido em Sindiea· .!l]erc1a] nos. m�m1CII;)loS de La.les,

:Ramos. Foi atacado o fogo com aI ta explosã'O e invadindo totalmente to, devem, obrigator.i'aI��mte, CDntribu'ir coIl} a importância correspon- '!'ubarao, !OlnvIle, }�10 'do Sul, Joa-

máxima ener"ia sendo dominado' o paviment�. Após a sa'd d g ,dentfl ao Imposto �lUdl�al p�ra a_Federaçao repre",�lltatJva do grupo çaba e Sao �ran( "co.
l' ,-

'" ,

"
.1 o o �s: dentro do qual estIver lllclUlda a respedlva categoria de acôrdo com

I
Es.ses mUlllCIplOS de popu aC),w

·>em pouco tempo. loram as chamas domll1adas nao o plano de enquadramento Sindical". oonslderavel e d.e grande desc!,\vol-
Os prejuiZos não foram elevado:, sendo posivel avaliar os prejuizos i Para () cumprimento dêsse dispos-itivo de L'ei, devem todas as fiJ'- vimento comerCl.al, tem

_

necessll1a-

,graças a 'presteza com que agi- sofridos. I m{lS ou empreBsas que particip-em da categoria .econômica e que não
_
de preme�1te da ll1stalaçao dos ,01.'['

____________________________ 1 se tenham constituido em Sindicato, retirar na séde da Federação. as sos mantidos ]lar essa benemerlt:1

I' guias mediante as quais possam recolhBr aó Banco do Bra,gil S/A, no nstalação, pois, na epoca hodierna

presente mês de jan-eiro, as contribuições devidas e correspondentes em que os homens se debatem lla

ao imposto sindical do exercício corrente, ou na sede da Del.ega.cia Re- luta pela ,exisbencia, é .iusto qU0 �(1

'I g'ional do Trabalho local. dê á mocidade conhecimentos ga-

Igualmente, ficam notificados todos os Sindicatos representativos rantidores de sucess'Ü no futuro.

I das categorias econômicas do grupo ácima Bnunciado, para recolhc- Felismente, o nosso Estado tem

rem, diretamente, a esta Federação, na forma do art. 589 e parágl'afo merecido da parte do Dr JOãfl

li 0. da ·Consolidação das Leis do Trabalho, a percentagem de 20% (vin- Duudt d'Oliveira, esp,eciais aten-

I
te por cento) da importância do imposto sindical que for arrecadado. ções. pr,oporcianando ......1 professor-

São Paulo, 2 de janeiro d:e 1948. Flávio Ferrari todos os m.eios e

(A) JÚLIO nAVELANGE - Presidente. facilidades de desenvolver a nossa

Prnsspgue a campanlla sanitaria . \ I Curso' de Guarda.Livros em sua casa ������� oc�'����od�o:��a��'Í�. e \��
RIO, 3 (A: N.) - Continua a campanha dos comandos >Sanit.ários., II Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 __ S P 1

f\entIvar �� �mmo dos comerciante"

'd f 1 d 'lt· '1'
--- .�'

tti'
au o, e comerClanos o moJo de connc-

'te�do SI o ec la os. c�n: as u Imas di IlgenCl�s, crua 1'.0, res ,aurantes c
i

! pedindo informações l'açã.o rec�nl'[)e:t afim de. que
.

se.

'dQ.lS caMs. O prop.neLarlO do resta.urante Coroa, o porGug'ues Manoel i 1 Seja tambem nosso agente. Estude .nas horas vagas
torne reahzf\vel em rH,SSO m�io tl1-

.

CardoQo, ?isse. que a culpa da sujeira :ra. dos empregados bras�leii>os.1 \ e -ganhe dinheiro. ��:f� �:�2���?,. ;:°::100 Y>lminar ();;;

�.A pal"�lr de hOJe 03 COillv,ndos trabalharao J"Llntarnerrte C01TI a l:;\�lCla.. J
- � �.��t' dS __ }��,,'_:ntl S d��'�8 flore[jn:1t�

. l��La o. � : j

Total ," , : , .

QUANDO TEUS �LHOS
vro à Bih]iot�, eo Gents{} Jl,.t;::!j"
dbmioo' XI d'.e FeveTei:ro.· eo...• te liergtilitarem G qlM! ii

raro Ibaro; dize-Ihe� que ó
um enfêrmo que poderá re�

eüpCfa!' & 130de csm '" ln
lit:.dilo.

trilmirb, %llllm. 11-2.1'8 � l{).\"l;<'.l#."
cão cu.itural doo CJ}.Jtgrln<l*'",,'t",J§
de amanhã I

("Cam_�a p!"rr·lJYE'i)" �

C. A, XI l\l" FQ.v�r�t,:"o',

29.783.274,80
13.373,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

-IIi, rito, t 0-- Pr i I ; I
... • ,iltI;!
V 'PjJ 1

e.. A tradiçã.o de seriedade em Clube de Sorteios, de m9t'cQ<1orias Q§'O!,Q com ef}.. "
----------------------

, S'" r; "". a que eis IiC9 r I V'" lortse O seu dlnhelro, lusnovos planos acl.aptados á
.

legislação em vigor _ "_'''''' ...r. e u 'ry

• e De modo facil e legal . erevendo-se no quadro
C So,cija.• .� Fazeí hoje uma inscrição I dos componentes do oleg (

O

/-
O No Credito Mutuo Predial Barrtga-Yerde,

,�. Distribue 20 o

o em, premíos • '"_... . __ , .______ ___

e
r· : FARMÁCIA, ESPERAr�CA

I� Atualmente I de Cr$ 5.000,00, 5 de Cr$ 650,06 e : Il!;'�·=�!:�.�:.
�

,

• 5 de Cr$ 250,00 • ��u lUIei� il eW':<lI\"ehu - EI)1.1100}l� - P*�

1!f!Ç"
.. ' ;t!!..l,..

lII!!U'W - krt� 40 h:r:r.aehL f
� � GuUW-$IIl � onta al9Nn'bda Iie r�tll&ritJ l'&'1i1� f
� o v alor dos crerntos aumenta de acordo com fi ..._-.",-

ti) o crescimento da arrecadação �. .

:�e.�(t.8••e.8G•••fUi•••• ti••,�•• �.�•• i}••: Sobra trigo
().

"

B '. = I' n @. WW" ;no;> z
.

Hlllrd�""�-":; I São Paulo, 2 (A. N.) - O sr: Sil-

S CilV6!!OS .....
. ..

.

.. i
vio Alambert, chefe do Serviço de

.
: , roMPANHIA AAtL�r��A DA RAl"� ! Contrôle '\ Distribuição da Fari- Serão realísados por úfl-!,e c-lube

(huOIli':li"OS» .

�.. nha de Trigo, decla�ou que ,?S ,est_?- em sua séde social, nos dias 7, g-
� !i[í""_,.a....J!., :_ <; 'ifJ'§'tt 11..>:.>'... l\:.ii iS §.

I t I t t t SeiO, -rcspeetivarnente, sábado .. se-
UT, h' . t 2 (U P) O'

lf"",",c;;a;;�.. -., lU.!!. W - �.... �.", 'ii �
, ques a na men e eXIS en es em ao'

.� as mg on, ..
-- De- I

.rn:;g'!'!ln�I>fl).�)! � _ ii '!frll'ilw"'ll>'iol:>�� , P I id gunda e terça-feira, grandioses
t t d Est d d $i," �"';RlJ3l1i' 'C''D !$li '6i�p!!!i(;"'.'ll'�'",�;w f au o garantem aos consumi ores "

par amen o e a o, revogan o ' , ... -

I
' bailes a' f ntasía "om

. " ,

22'd . -

terí
.

-

(;:"1''''''' do 10"-,'''''''::::0 doR !_"4A: ir uma distribuição norma nesta capr- '" antasra, v InICiO as
!Uma eClsao ali enol', anuncIOU que !

. ,,·,1 ""... u� ..�. .. '" "$
, .' h '"

;120 I deveri de I
' ·E tal. Acrescentou que alem dISSO no- oras. No domingo, \fia S, haverá

cava os que everram ser €vo - ·i I vas remessas de farinha de trigo uma vesperal infanW elas 16 às
vidos a Hungria serão mantidos nos 1 CAPiTAL E REBE·RVAS Ot. �kl.�O",.606.30.. 20 horas.
�tados Unidos, como propriedade ! Re$í)ooHhUi§iade; 01'$ 5·,g78�4QL755.97 j. e trigo em grão estão sendo espera-

R I'
, i das por estes dias eseroa üe mesas. _. A·s mesas

do Exercito norte-amer-icano. Esses 1 Receb
.

•
..

67'.053.145,30 f
. '. .

serão rêservadas a partir das 14,
animais foram capturados pelo E-, t Ativo o 142.116.,603,80 t ."

:;.:.; b d dii 31 d t
�

i i z....... oras o la, o corren .e mes..
xercíto na Alemanha, durante a"

! I' I'
na séde social do Lira. É .ibriga-guerra. O .Departamento mudou de i Sinistro I pagoi"- 0011 fiWmo6J W a�Uf;

._ .,

98 Gwt81-630;' ALVARO MILLElv DA
,. .

t
-

1 t ,- .-

ponto-de-vista sob pressão do Co-

,J.
R�nnn\1"'bitid$dee c .·,16.'f_3._Ó.•·40t:a_o6.'20 >!�. SILVEIRA .

torra a' apresen açao uo ,liao t:ig.
vv ..

ADVOGADO mês de· fevereiro, para o que c
mité dos Serviços Armados d.o SQ-

_, JJfARI-GJ CiJMACO DA sr, cobrador estará prc.Blfle para
nado, o qual rejeitou as reclamações ;.., oI) • Díretoresr '�SIl VA , esse fim,
hungaras sobre esses cavalos. Dr; 'PemphHo d·Utra Freire de' CarvMÜw. Dr: P'retlci�"�, �NTADOR � Preço [ÚI;8' mesas: Assiur.tma

1"······· .�:

,
t"; dee• T�·;�nmob·�"·I·M8010rra, nl". Jo:aquiro Bt,neto de

ArSl,ij.O I.··· CCQoUngQt�tCioo:el.··!lDi�t::'Ot.�.•er��i'.·I··
para os trê� bailes Cr$ 100,,1-0.

• �. q .",... t .� � � .� � v.... Para a v·esperal infantil � Ãa

: 'lr:L'·E.:N·êH':,�K'
. o�D�A","'�:'>T'--'�i''::�L'���-;s·, �" I

n.�

� ser::�:_6:p'�:-:t?�.O,bill(}id-SQ·d9 haverá mesa reservada.
fi

.

_

vu�� �..... �. ......A compra de mesa só p{1'(\�rá
PJ" I f 719

.

.

F1QÍ!iar:t9�li!] - S, Cattl-l'in'o, 1;.", ser efetuada pelo próprio sócio-eç� pe. � . 1',� e- olle
e'il .

f:. '. .

ou p-e>ssôa de sua:. fam.n.ta,",;, .5''i':,'it+FFeuy li_A· RPR' , ..

Pronta eJltr�a
'

!j. •••• o ••.••..•. o •.••• , , .• , •. o .• , o O clube íÍão. distribuirá oonvi':
QuaJidede sup:erior I�': (-orr-esp-ondtmda ". ,t (�fef(f ·�e11�firam�ngo te. Para as pessoas em �rânsitO"

SERRARIA VNIÃÓ t;· (O"diJl "r Dlp[omi lYJ.' I�B.U � llBata capital a Secret.aria cIo Lira.:
Movida a eletriçidade ! D.:�.Ifiel?'�o -.. a Ci'Hério d& Diretoria, e sob 3

I· g"él'.'O!aIRMEQ.AOpú.JG:ZZ' _

MÉ'l'ODÓ: �,1i::""'. � O.� . .responsabilidade 'de um sócio, eh-

P1'0pri-etario .
. U d

�.. ' .

� . Campos, 2 (A: N.) - Pelo depar- pedil� i-ngressos, mediante ° paga-
OSWALDO DUARTE �.(i �·rno e IiUtX® $

.tamento nacional de obras de sa-.; mentõ de uma anuidade. isto tt.
lleamento teve iniCip o trábalho. de Cr$" 24.0,00:

., � -

:':"';"!"':'":"� •..• �... . .... ;'"":"':' RUA .ALVARO DE CAjlVALH-O. 65)' limpeza do canal do campo de Ma- A venda de ingressos se:pá pro-
cambú, serviço essé' que vinha sen-i cedida até is 18 horas do dia c!::t
do i'eclamado ha muito tempo pelos: �ali�ão de cada baile, pe�a Se
beneficios que trará aos moradores' ,c1'c{aria do cluibe.•.

das margens. I Nã� será permitida a p6rmanêe-
, I cia de menores de 14. anos, depvj,s

C n.' S·"A I das 2{} horas nos b·aBes dos dias 7.

f"\..-· 1ge10.
_- • o.

.

.
!. Pae'U o neee&Si:Íl;io co-ntroIe p'or"

.

atéC� 1. 000 00' pal:te � Diretori4 ·s.olícita-s-e �$tt 'II. II srs. S·6C10S o ObSeqUIO de a,p-reeen-
Precisa-se de preferencia na tarem o �lão' de quitaçã{) ref�

Praia de Féra ou rua !10caiuva, reDté ao ffiêfl de fevereiro, na im
Cartas para Avemda- Mau

I
tra,da, ao porteira.

tO Ramos, 52. ,Fpolis" ·ean 17 de janeiro de-
, ••• '

••....•••••• '.' • • • •.• • • • •• 19.48.

Novo protesto ...
_ ...... '.' .,..... _. .�.������.�I�.�

Londres, 2 �(U. P.) - A emissora
de Moscou anunciou que a Russia

protestou perante os Estados Uni
dos contra a "ação das fortalezas
voadoras que sobrevoaram o mar

dos Dardanelos e o mar judaico,
observando os navios mercantes so-

, ...:nIraI

.PROCURE A

alfaiataria eRo
Rus Fclippe Schmidt 48

---_ ...._--�._----_".,...-__.�

Lira Tenis Clube
OARNAVM.. DE 1948

Aua

.CONTA .. CORRE.N'r$ PQ�-gHAR.
Juro.

.

5!r., fjdl� - Limit:e 'Or$ 3O.o00,fJO
Movimentação com cheQue.

Banoo DWrtte ,--- S. A�
CÀPrTAL:' CR$ OO.�OO

..

. (�E�AS{ CR$·J�.-@Q�9,oo
trai.ao" 2,3· �,�õp@U�

....eri'•. ....

V IS

S$ risos Iiiue1"eH fioar
lh' �od.: fooil... iogol
Fezei A"ja uma in.criçao
No Cr-Nito M.tuo P."edial

São Pau10, 2: (A\ N.)··- O ·sr,. José IQu�iroz Guimarães, secret�rio da·,
SauQ.e Púl,llica, dedarou que serão;
enviados com urgência medicos sa-

I

nitáristas 'para as regiões Vicrinhas.1de Casa Branca, a fim de debelar o

surto d'e meningite cerebro-esl:>inhal
que continua grassando na região.
Diversos casos foram registrad.os
na cidade de Tambaii;' próximo- 'á· A EMPRESA CONSTRUT'ORA UNIVERSAL, AVISA)
Casa Branca.A população ae, S. Si- TODOS OS PORTADORES DE TITULOS VESTA EMPRES..<\
mão também :está pedi'ndo a nomea- REGULARIZAR smus TITUlLOS DE AcoRDo COM O DE
ção de medicos S{lnitáristas para a CRETQ..LIDI 7.930, AFIM DE SER RE'&MBOLSADOS DE
cidade. ACÓRDO COM ES']."E REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AJ)

.

ESCRITÓRIO C'ENTRAI
OIDSTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFl
CIO AMÉLIA NETO.

'

A_JQeAifJ�_(e em
São-Paulo

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

••.•••..•• ,,-:t,.�� .••.. ,.••......••••.•• :
.

:

A réfo'rma agrari'a t G" 'D'.r., �I'�'m:�"..
'. L ,8.r6

!
S,iio Paulo, 2 (A. N.) -"O Insti- I ....ara!� � Ig g� '= j

,luto de econômia rural delib.erou; :
'promover uma reunião dos deputa- i Atende dia e noite 1
dos federais por São Paulo, afim dei 1 Brevemente iniciará .serviço especialisado oom !
debater o projeto de reforma agra-l' ! moderno maquinario Iria de autoria do deputado baiano, ! Rua Felipe Schmidt 1>0. - Telefone 1577 i

, Nest,or Duartre. .� _ : _ _ .. _ � _ i.' _ _ : _ _ _........

:

viéticos". Dr.' Mario Da Campofu
... , ' . , ' CirUrgião dentista

81 OONSE�I.RES Atende exclueixamente com
Que um teu &mIgo 00 cauha-

h' .' dcido analfabeto freque-nt'8 um C�-I
ort;l mcrco. Q

.

so noturno para Blpi:'eooer a ler' e Rua Trajano ne 2S ._ Sob.
a escrever, prsstaní.s um grand�

I Florianópolis
�rviço á tua Pátria. Catedral Me- • • �

tropolitana ou G�upo Esoola:r São DJl!!rlGmente doaz. 9 às 12 8

10sé. do;;. 14 àr;: 17 h�ro'l

C�i !�"; _

.

Gr"Htas, Pjiem.�...
�i�lJ ��1lldhorell,6�1·'·.�
Dores �. a6 na�CA&AQJ.4IS,
C�L�N�A - �ua'C. Mafra.

.. . . .. . . .'..... . .

nE'"t��

WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILIE (Marca

ES�
{ IA

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Shelltox
Shelltox c� 3 poderosos agentesmortíferos.

-- : '

UM PRODUlO
Três íníalíveís "metedores". num só ínsectí-

�,�", MA :4
cida! Age insümtaneamen4e e custa menos '''''''*.,

Livre-se de moscas, mosquitos e outros in

,sedos nocivos, exterminando-os com Shelltox,

-{

. sQnerem imped1F
a possa
Caracas,2 (U. P.) - O Presidente

[Ramela Bentencourt denunciou 00-

'4lem pelo rádio ao país que "conti
-nua incubando-se no interior um

2IDovimento armado com o proposíto
-de impedir o acesso ao poder do

presidente eleito. Dom Romualo

-Gallegos". O sr. Betencourt enviou
.aínda um telegrama ao presidente
da Nicarágua denunciando a ater

risagem de dois aviões com vinte e

-seis venezuelanos a abordo, no por-

I'10 Cabregas, na Nicarágua, e hostis

,RO governo que preside.
TELEGRAMAS RETIDOS '!Relação dos telegramas retidos

-na estação local:
Pedro Castílhos - Tenente Leo

.nídas Cabral Herbster - Maria do

-Carrno Souza - Alvaro de Almeida

Ramos _ Ivone Rodrigues - Antô

nio Boneti - André Maikot - Wa

dif 'Oliveira - Valentin Sergio da

"Conceição - Nézía Santos - Santa

Andrade - Bastes-caixa postal, ,2.!l3
--- Armando Beck - Koch-caixa

,1lostal, 31 - Argentina Aguiar -

Guilherme Braga - Wanda Xa-

-vier -Airton Backes - Nilo Tel
.- Olinclina Francisca Souza - AI

.cieds Oliveira - Arací Machado -

-Oscar P. Iliveira - Julia Jorge Ci

gana - Benedito Barros - Souza

'Braga - Alfredo SeU - Elza Tei

-xeira -·Dr. José Mota - Arestides
>'Üliveira.

,
,

J
\

·
..

SENHORITA!
A ultima ereeção em te/ri

,lJerante é o Guaraná KNOT

_EM G�RR!J.FAS GRANDES
Prefe-rir:,�-o It.!tá

a moda.ecompenheruio
........................................................ ,

FRAQUEZ,�S. 'EM Gl'.:RAt..
'VI N H O CR E O S O T A D O

«SILVEIRlü>

'tA ""ime dOi �3i�U Ud i§ lmo hll
Rio, 2 (A. N.)·':___ Será julgado,

'hoje, pelo Tribunal do Juri, Antônio
;;Soares Bento, autor do "crime

-

da

.mala". Seus cumplíces Maria Mar-
condes Neubaer e parentes desta,
Mauro Mendonça Valdemar Silva,
já julgados foram condenados em'

.novembro ultimo. O neu porem, por

-exigência do seu advogado, teve de

.passar por várros exames de sani

.dade mental, para atender 77 quesi
'100 fõrmulados ,em sua defesa, ba
.seados em estudos de psicoanalise,
,:!endc, contudo, continuado recolhi

·,do no presidio. A Tese da defesa

-aínda não é conhecida, pois o advo

.gado teem-sc mantido em silêncio

.sobre a orientação que dará o seu

�;trabalho.

que outros insecticidas.

......... _ Q"""
_. ,.,..

BBAZ,IL LIMITE.Prédi� p(�ra comercio
na Ras Conselhei-

:.,

.�,

":�

.:.�.;'i::�·�� ..... .;
.....Ven ao um

ro M�f, a
Escritório Irnobikiar io A. L

..Alves- Rua Deodoro, 35.

•

".,

�,.

(..

�-< ;

i!

(

�{';'
_

./

I
I

Peniténciaria do Estado�.a ..
.. ..

,CASA MlSCE�NEA diltri·
i'buidofa doa �tOa· R. C.. Pt

V\ctot. Válvul&l "e Daco..
Rue Conaetbetl'O Ut!f-r-G

AVISO
De ordem do Sr. Diretor da Penitenciár-ia do Estado aviso ao co

mércio e produtores interêssados que eslla Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

.

Plccíanépols, 18 da Dezembro de 1947.
· .. .. .. .. ..

$e ricos quereis f car
De modo fucil e leg .. l
:Fazei hoje uma ínscrição
"No Credito Mutuo Predial

IVO CrjRTE
Sub-Diretor Ind. Int,

v. S. quer o progresso

dainossa Juventude l Dê-lhe Ins
tração, e isto só se eousegue
acompauhaado os organizado.

Ires do "Colégio Barriga-VeI'
de".
� ':..�+....;��-.�.......:§Pe'.:rõ:'"�-"" .

TEUS FlIJIOS
aplaudirão lecI rede,

qando lOtI'erem qae cela
borute próR�
to da Saude do Lãzar..

· .

�arga 0 descarga
Recife, 2 (A. N.) - O .navio .na

-cional "Duque de Caxias" está car

regando oito mil sacas de açúcar

para Manaus; o americano "Mor

anacten" quatrocentas toneladas de
rmamona. Procedente de New York.

"Delviente" está descarregando
:mil sacos de farinha de trigo.

Envie tAO seR aJIlJgo dfRilll'A t·
nm nâmero da revi. O VA
':LE DO ITAJAt, edição dMi
-eads Il Florianópolis,' (I m.sgb�

ei'tará contrIbuln.do psr�
r!�aior dUusão cuItnl1'M

�e n0888 terra

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus portedores de titulas já integralisados ou sorteados

de acôrdo com o decreto lei 11. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

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

1 Amélia Neto).

Contra ós tlancinus \Io-a. V. R. I.
Shangai, 2 (U. P.) - Cerca de --"O-

'1.000 dançarinas e 2.000 empregados DBCLARAÇ.lO GERAL DE

dos caberés desta cidade invadiram, INSUBMISSÃO
á tarde, a Repartição de Assuntos . ___:.

Sociais, destruindo-a completamen- São nesta data deela-
te, em protesto contra o fechamento rados INSUBMISSOS todos' os

de 14 "dancings" ordenado pelas. cidadãos brasileiros Ratos ou

autoridades, na campanha de "aus-' naturalizados, nascidos entre 10
teridade" instituida. Essa campa-l de janeiro de lll28 e 31 de Dezembro
nha �stabelc�� o f�ch��ento pro-, de 1929 (classes de 1928 e 1929) re
gressrvo dos dancíngs", em toda a: sídentes neste. Estado (Santa Catarí-

, China, até terminar com "essa pra- na), que não -se tenham apresenta-
ga social". do para o Serviço Militar até as 24 00
Houve disturbios nas ruas e no horas do dia 15-1-1948 (Edital de

interior da Repartição.

= Convocação de 6-XII-1947).

da�çarinas e 40 policiais saíram 'Não estão compreendidos nesta
fer-idos, declarção os cidadãos das referidas

. . . . . . . . . . . . . .. classes que sejam reservistas de la

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 incorno

ração, de acôrdo com as leis em

vigor).
(as. João Pedro Gay ,- T·en. CeI.

Chefe da lúa C. fi. M.

-,.�
�.y\

e-IA CATAj:HN,[�St

DE TI?A><SPo,n�-s AÉREOS nDA

PERDIDOS E ACHADOS
Á disposição do dono, temos uma

chav·e encontrada na sede do Co

queiros Praia Clube.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Federação Atlética Cataririense, A partida de voleibol feminino

I
Hoje serão efetuados os seguintes

com o concurso dos clubes Ubira- travad.
a entre Barriga-Verde e Lira jogos:

.
foi vencida pelo primeiro, por Voleibol feminino: Barriga-Ver- Kcn t Taylor

tan, Figueirense, Barriga-Verde, 2 x O, também triunfando na peleja de x Clube Doze. ALASKA

Lira, Caravana elo Ar, Clube Doze; de basquetebol, ao abater o Figuei-] Basquetebol: Ubiratan x Barriga- NO PALCO: CHAN-G.RI-LÁ

e Atlético. I rense por 17 x 14. Verde.

ü 0...-,.1:;
Na noite de ante-ontem, na qua

dra doo Lira Ténis Clube, sob a luz
dos refletores, foi realizada mais
un-a rodada em disputa do sensa

ck.nal Torneio Municipal de Volei
bol e Basquetebol, organizado pela

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

..

ODEON hoje as 7,30 horas
O CASAMENTO REAL NA

INGLATERRA
AS A:VENTURAS DE TOM SAWYER

(Technicolor )
No programá: Excursíonando

Nacional Imp, Filmes - Um Amige,
.

ás Direitas - S40.rt
Segundo, nos informou destacado Preços: Cr$ 4;OQ 3,00 2,00

par-edro do Paula Ramos, a equipe
'

Censura até 14 anos.

campeã treinará na tarde de hoje,
sob a direção do técnico José Ri
beiro (Bagé), preparando-se para
a proxima luta.

__ •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••õoI·

I
Grandes e modernas ins- O Crédito Mutuo Predial, oferece>

f !•
talaçõel:o a serviço do a u- aos seus associados o melhCof$ 5P1a...tomobilismo.

_

I
no, no melhor sorteio, por r ,a�

,I mensais.

I!,
DELAMBERT '! -.,..�._....�-

I:... n_-i AV I S O
I i Parabens! i

.

.

A DELEGACIA REGIONAL DO,
Muitas felicidades pe.1o naSClmen- IMPôSTO DE RENDA, avisa aos,

to de seu filhinho! I 81's. Contribuintes, que cl-e ac6J'uo
Mas, não esqueça, que o melhorj com o, art.° 35 'alinea b, elo atu;ü

presente para o seu "PIMPOLHO"! Regulamen�o do I,mpõsto de Rend!_l.
é lima caderneta do CRÉDITO I

QS declara�,oes pagas_durante () m�s
MUTUO PREDIAL I de fevereIro g.ozarao �o descon_(),
r •

I de 3% do Imposto d-eVldo.

C'O; Zininho, Ary, Serapião; Apolô- WASHLNG'DON, 3 (U. P.) - O Departamento de Justiça anunciou '

nio, Mane�a, ?rlando, .Magr�n�:lO, BO-1 u prisão,. para � �im _-de ser �el?orLad(}, do individuo GeJ.'hard Eisler, i f}'j R P.- ,\ .

- - .� &0'ten�o e TeIxeIra. ServlU d-e JUIZ,? sr.l u?usaelo ue :partl(:lpaç�o em atIVIdades comunIstas. Ei,sler, que é de naJ �uQe oze e g1�S � ,

AtaIde, que teve uma boa atuaçao. I clOn.alIrdade a!ema, fOI acusado de haver desacatado o Congr,esso ao se 1 A V I S O
'

,

Na parte secundária empataram' re0usar a prestar devo.
imento perante a Comissã(} de Atividad,es Anti- De ord,em. do Sr. Presidente. levo 3;0 conhecimen.to do� srs, s.ócios.de O xO.' I Americanas da Câmara que o havia qualific.ado de comunista número q�e a DIretOrIa; �esolveu suspender, ate. segunda dehberaçao, a alillllS-

O. T. I um d(}s Estados Unidos
'

"
suo ?,e novos saCIaS bem como que só tIvessem anclamenLo as peupos-

.

I tas Ja apres,enLadas, logo após ao perJOdo de festas programadas.

n�, O', �.'� ��'".' O�1X.I;t �r,·.,t,.j �U"- ffiH�\ I� il"t6 � i�l
� ��� 11I �(U� !�I���;(um��
[,lI"!!l� � ii�. ��t.lOO���,

Cbnform.e o calendário

esportivo" Clube,
detentor do titulo de cam

da Federação Catarínense de Des- peão da cidade e um combinado

portos, sabado próximo será reali-] formado pelos melhores jogadores
zado um sensacional prélio entre 01 dos clubes disputantes do certame
esquadrão do Paula Ramos Esporte i recem-findo.

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

Para o novo campeão a peleja' No momento aguarda-se a desig
da próxima sabatina constituirá nação do técnico que selecionará a

um ensaio rigoroso para a disputa equipe, propalando-se já a escolha
do Campeonato Estadual de Fute- do preparador do Figueirense ou

bol. do Avai.

R
,

'R'fN'1��l·'>:'E<',' Em todo caso, deixemos-que' a

....... - � entidade competente faça" a 'escolha

A noticia da conquista pelos que suas próximas "performances";. neiros e paulistas, -sejam coroadas livremente.

velejadores catarinenses do 2° lu- frente aos ganchos, cariocas, mi-] de francos aplausos.
gar na primeira regata da série
'de sete em disputa da Prova Ve
leiros do Brasil, ante-ontem reali
zada em Porto Alegre, repercutiu
com agrado em nossos meios espor
tivos.
Na Semana Brasileira de Vela,

,promovida pela C. B. V., os nossos

representantes tudo estão fazendo

para dignificar o esporte da Vela

'em Santa Catarina, esperando-se
í

Internacional x Corintians
Porto Alegre, 3 (V. A.) - Está O jogo vem despertando grande

marcada para quinta-feira próxi- interêsse, de vez que o Internacio
ma a rcala ação de um interessante nal, campeão Estadual, não conse

encontro entre Internacional e Co, guh uma só vez vencer o Corinti
rintians Porto Alegre (ex-Força e ans na 'Última temporada oficial.

Luz), no estádio do' Cruzeiro.

A renda do jogo será -revertida
em beneficio dó clube campeão.

I Aguardem o sensacional embate
j do fim desta semana.

Vasco x Palmeiras, boje no Pacaembú \
A. c. B. DO��;;',!';:U.SE �A

Decidindo a terceira e última 1924 _ Rio _ Palmeiras .... 2-0 _ ,1 �io, � �V. A.) .- � CBD envi?�
�artida da série entre os campeões I 1925 _ São Paulo _ Empate 1-11 �g3� - S�o Paulo - Empate 1-1 i a �ns�rIçao IlrovIso:Ia ao Comité

cariocas e paulistas, bater-se-ão 1925 _ São Paulo _ Palmeiras 2-01 ;930 - �10 - Empate 1-1: ül�mplcn Internacional dos �e-
hoje á noite no estádio, do Pacaem- 1927 _ Rio _ Vl:\SCO 4-0! �9�6 - S�o Paulo - Palmeiras 4-0; guíntes esportes:

_

Futebol, Atletis-

bú em São Paulo os "teams" do 1928 _ São Paulo _ Empate 1-1! Lg � - RI,? - Empate 2-2, mo, �emo, Nataçao, Saltos e Polo

Palmeiras e do Vasco da Gama. 1933 - São Paulo _ Empate 1-11 19�� - S�o Paulo - Empate O-O; Aquatíco.
1 •

Damos abaixo a relação dos [o- 1933 _ Rio _ Palmeiras 2_1119""
- P:IO - Vasco 3-1 j.

Por o�ltro lado a� .entIdades .

de

gos disputados pelos dóis clubes HI33 _ Sã'O Paulo _ Palmeiras 2-1
1938 - Sa� Paulo - Palmeiras 2-1 i Bola ao Cesto, Pugilismo. ESg�lI_na

que data vénia transcrevemos 19"4 _ Rio _ 'V 2 1
Hl40 - Sao Paulo - Empate 3-3: e Vela e Motor, que possuem .fílla

dos nossos confrades de "A Gazeta H)�4 _ R' _ Casco........ 2-1j 1943, - São Paulo - Empate.. 1-1' ção independente, também se ins-
• 10 asco -

1943 S- P 1

Esportiva", de São Paulo: 1934 _ S- P I _ E t" 1-1
- ao amo - Vasco.. 5-4 creveram.

ao au o mpa e, , 1943 _ Siio Paulo _ Vasco " 2-1l
.�----------------------------------------------�----------- !

T
.., ... '"

h C
'

.. � 1945 - Sã\) Paulo - Empate. 3-3 i O GRAJAú CAMPEÃO - JUVENIL

elxelrln . cr no luzeIro r 1945 - Rio - Vasco ........ 3-01 DE BASQUETEBOL
1948 - São Paulo - Palmeiras, 2-11 Rio, 3 (A. N.) _ O Grajaú, aba-

1948 _ Ri'O - Vasco 3-1. tendo o Tiiuca por 40 a 20, sagrou-
Resumo: 26 jogos disputados;' se super-campeão juvenil de 'bas

Vitórias do Vasco, 8; do Palmei- quetebol.
ras, 7 e empates, 11. i

1 IATE BRASILEIRÓ EM BUENA»S
'----------------------------:-------------....

\ AIRES
INDEPENDENTE 3 IPIRA.NGA O

I
TORNEIO MILITAR DE XADR1lJS OS PAULISTAS INSCREVERAM.oE Rio, 3 (A. N.) - Um rádio ar-oi-

Realizou-se, ante-ontem, no

distri-I
,�:U�, 3 (�. N.). - Na segunda Rio, 3 (A. N.) - A Feder��áo dor comunicou-nos que o Vev:;fa-

t d T· d d t'd d f
qt.m"ena deste mes o Clube d\', Xa- Paulista de Remo solicitou á C B. vaI, iate brasileiro, chegou a Büe"os

o a nn a e, uma par I a e u- • '. .
' .

" bIt
.

d I d
dres do RIO de JaneIro dará iPi- D. sua inscrição ao campeo.i"....to Aires, onde vai disputar vanas P"'o-

,.e o en r-e as eqmpes o n epen-. . " .
. .

'fi tIl dI' d S
CIO a'O qumto torneIO nuhtar. Brasileiro de Remo. ! vas com lates argentInos e 'Vnrn-

, eu ,e' oca e o pIranga e aco
�' �_� _--,- ,: guaios.

dos Lü;;'ões, saindo ,vencedor a

'

'equipe local pelo escore d,e 3 x O. Os
tent'Os do Independente foram con-

,'Genes!a .bdrad e
signados por Vado (2) e João (1)
penalti. têm o prazer de comuni.oar

O jogo decorreu na maior cama- \' (Ul P61lS0QII de BUGS lt'elagõo�, o

radagem e não se tornou melhor contrato do c::lIlQ::nento de 5ua

devido ao máu tempo.
filha SYLV!A, COiU o Banhor

I
Silvio Ney Soncini

No quadro vencedor sobresairam-
se: Maz'O, Castiçal, João e Careca. '

--

�
E no quadro vencido: Miguel, Chi-

1 SILVIO e snViA I
co, Zizico, Apôlonio e Serapião.

""- c_o_n_f_il'_m,Clm U
As duas equipes jogaram assim _ �

.organizadas:

De Porto Alegre chega-nos a anta que o atacante catarinense
notícia de que o Cruzeiro envidal Teixeirinha, que integrou o Bota
esforços para consegu�r um cenh:o., fog� n? ano passado: é o jogador
,avant'e para a sua equipe de profls-, mais vizado pelo gremio cruzeirís
síonaís, A mesma informação adí-: ta.

Veiga VViJ. Liborio Sonein! Brevementeleva no, conheci,me�to da!
peuool de Buoa relaç,õeil.:l
con,tr"to da CC31lmente de
�&u filho SILVIO com a fir;ta.

Siivia Andrada Veiga

Floricmópoii!l, 26 d.e Janeiro de 1948

Lélo, Abelar-INDEPENDENTE:
do e Mazo; Nemézio, Francisco e

'Castiçal; Osni, Oscar, João, Caréca

>e Vado. Será eportado.ot

IPIRANGA: Miguel, Zizico e Chi-

RITZ hoje ás 5 horas
Grandioso espetáculo

NA TELA: John Carradine

Censura livre.

Preços: Cr$ adultos 4,00 crianças
2,00

I' .

RITZ 'l�,�,i� ';s' :i,30 i;;l:;S"
.......•

I'
Espetaculo de tela e palco
NA TELA: Brenda Joyce - Dore

Portcr

TERROR ATOMICO
NO PALCO: CHAN-GRI-LÁ
Preços: Cr$ 6,00 4,00
Censura até 14 anos.

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

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

CAPITÃO FURIA
No programa: O Esporte em Mal"'

cha n. 157 - Nacional Imp. Fil
mes - A Ciência Popular - Shorã

Colorido

Preços: c-s 4,00 sse
Censura até 14 anos.'

P,::I!',l c s r,J"'f!I seos de fino
palQd.o� t afá OUo é

Iiolam pc r,
J ••• a- ••••••• - •••••• 0'0 ••••••• 101

Mo�a-para �scrltórit
Prel;ÍliI" os do uma com conhlJoi

mento de datilografia, s darnai4,
&erviçQ. de um CllIc1'itório comercial.
Cartas do pTóprio punho ao..

euidQd�1I d'Cl5tl!l jo!'nal.
.... . . . .... .......... . ...

"I
uma 1I01a hem.

J."'i., uéa ....se eS90çoH\ .com.
O entrada zncl:!/.I'"

pendente, TiracentllL!. 44.
.. .. .. .. .. .. .. e

fERIDAS, R,EUlVLt\TISMO E
PL�CAS SlFIL!TIC�'\S

ID.UV,ifl �,n m�Unij!& írslILd'il.h. "hl �iI U�\tJi�... \! U

Medic''lção a.uxl.lilill' no trc'tamentct
da I'iflli.

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

�te����h _
O proprietar_ia

a �Jl,VV�U da Sepaterie
O RAPIDO ii Rua João'Pinto,
avia0 001 .eulf f,rsg'u8i'loll e amigOlt
que rrrudou-se poru a mellma ruu..

o.nlõx;:) à TinturQl'ia GUQrony. on

de espera a p!eÍ13:roncia. que' tedoili
.empre lhe dieP1'nll'aram.
...........................................__ .� ':.

_---

Carua lenta para j
eatsrlii. �

(;arage Delambert l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTADO Quarta·felr8 41 !>te Fevereiro de 'it?lt 8

. LIRA TENIS CLUBE 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 ORQUEST,RA CARNAVALESCA. RE..

SERVA DE MESAS PARA OS BAII�ES, .NA SÉDE SOCIAL, DIA 31 DE JANEIRO .ÀS 14 HORAS.

Cadastro Social do ('0 Estado,) gl!iiilkrc� °f:l�clPA�MPi��: 1 Clube Doze de Aqosl�. 'TENSÃO DE LINHAS AERK\S - VI
PedImo.t aos S{)UO;i d1fi:.tntoa leitol'ft, o �o ..��-. SOBRE O MUNDO CARNAVAL DE 1948 .

� abatxo & �lo Á noaa Rftta� efüa.�; Os dados estatísticos, recentemeu- A.Diretor�a.d_o qlube 12 de Agôsto realizará em sua séde, bailes á:

,fIII,alIto ante.·o Dono �'fO� lIoáA. i t l""-ulgados indicam eetraordi- fantasia, com. InICIO as 2? horas, nos, seguinteadias de Carna�al: 7. }; ('!'
•

.

.

I n�r:owawnent; 1WS operações das' 10 ele F.ev�reIro,. respectivamente, sábado domingo e terça-feira, r.e,;;�r-
!lima. • < ••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••• 1 ae1'onaves bras�l��ms transa- I ���� o dia 9� segunda-feira, para uma vesperal m����I.I: .�s.. i�. �. ��
__ li I .» ce1am_c , .., . DISTRIBUIÇÁO DE CONVITES: - A todos os sóci-os quites com a
�"'. ��............ &t. ('.."ri] •••••••••••••• D. ftH:S. • ••••••••••••• : Varias oouci usoes SOb1 e

.

a c::'- Tesouraria serão entregues pelo cobrador do Clube exp-edidos 1)"1«;
! pansão elas linhas aereos na�lOnals Secrelaria,' c�nvites especiai� para os bailes carnaval�sc�s deste an��� _ ••••••••••••••••••••••••••••• 1 p01em sei' .exLraldas dos u;tIm�s A apresentação desse convite torna-se Obrigatória no ato_da eu-

. .

. I daoos. esfat.íst icos qne .ac,abaIl1 �2 trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des-,.� (a.) _ ••••• " •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• ! ser divulgados pela Panaír do BI,I- tacada' a parte picotada correspondente .ao dia da realização de cada

I sil,· acerca de aumento em todnsas festa, Esse convite, na conformidade de nossos Estatutos, somente da-
� 911 CarIO o 0 ••••••••• o o •••••••• ., 0 •• 0

I rotas B serviços, no an? recenllJ?- rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR A
I do, representando acrescemo f,e DIRETORIA AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR.

llu1to do PAi _(mh) _.; ! monta no número de passageiros Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex
I tramportados, carga, bagagem e I pedidos convites, podendo entretanto, ·Q.S srs. sócios quites oorn a.

� « •••••••••••• ..:. •• "
1 mala postal.

_ ,
'I'esourar ia, requerer ao Presidente" para pessõas ou famílias de suas

I Uma evolução s�rprenoente S') relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou
' ...........................••....��""""""'" ............•.•.••. 1 verificou cm relação ao Lotai. d:} cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos

quilômetros cobertos pela prmci- Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00 .

A.cradecertaznos. também..� ft noticlu tiG �� I paI organização nacional de trans- Ingresso avuls? para cada festa Cr$ _150,oo
�1Jõ��1I1W. • �b'b. â.J!t;\U'..t&I OQ "� amIcu. I portes aereos, que tinha prcpararlo

.

A venda de INGRES�OS ajessôas nao pertencentes ae quadro .�o-
'.

_ para o após-guerra um programa dA cial do, Clube e que estejam d passagem por esta Cidade, cessara nn-

projeção sobre os mais Importan- preterivelrnente ás 19 horas do .aia da realização de cada festa.
tes núdeos enconõmico - culturais CRIANÇAS - De acordo coFl}( as comunicações, é terminantemente
do Velho mundo, tendo como CCJ1- profhida a 'entrar ou permanencía de menores de 14 anos, depois das 20-
traLo Rio ele Janeiro, ponto de horas 1108 bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro.
apoio em Dakar e base européia SeClI'etal'la do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janerre

i em Lisboa. Assim, por exemplo, SO° de 1948.
i mente a quilometragem voada so

Ibr,e oeontlnenLe en� 1947,foi quase __....-:r.....��wr.......� ·�..,-..._wu.�..:r__---=-

I igual ao total da distância coberta 11,!nb� d'U1 V'U,iI'lI.,I"8ft.aríes PUblt·co·s "1·,.iSem todas as rotas nacionais e tran- Uh.!! e ii" I' IH} "UH li li Ii satlàncias, em 1940. Tendo sobre- -' r »
:

.

i voado 1.286.711 quilômetros no ano ,I� .(1�nt!'l l1!.ltar.·n·aI anterior, a IJ�lha tra�s(){)eamca, 8e1'- Uu tlu ti \/U !lB
i vindo inclusive Recif'e e atingindo

li regularmente Dakar, Lisboa, Par is,
I Londres, Roma, Istambul e Cairo,

I' atestou 3.284.85/1, em 1947, com

um aumento, portanto, de .

11.998.14.3 quilómetros, quase doi"
I mlhões, o que elevou o total - de
i todas as linhas a 12.089. H4, ex

I tensão recorde, jamais cobel't� ep1
I tempo algum, por qualquer 0rga-
1 nização congenere ela América La-
1 tiDa,. situando o nosso país c,omo

I uma das principais po,Lencias �el'O

i nállticas do mundo.
I Tambem cresceu o número rle
I passageiras. Para um total ele
: 119. 824 �ransporLados em 1946,
1112.563 ,serviram-se das linhas qnp
! cobrem o Brasil e se exLendEm
! até Tquitos, no Perú e Assunção,
II no Paraguai, e 7. 2q:t utilizaram a
. linha eurbj)eia, in],iJgnracla Dan f\P

i aviões brasi1eiros ern:29 de abril da
; queJe ano.Já em 19.\.7, o número de'
I viajantes nas rolas domésticas e

I continentais foi de 123. 616, repre··
I sentando um aumento de 10% so° , ",." "

, " , ,. .. ,..,.,. ,..,. ,. .. , ,." , ,. ", ,.,. " ,. " ,., ,,;

I bre o ano anterior. O total foi de

i 14.0.652, dos quais 17.036 na linha

I· .transatlântica,
com aumen� o, ne.::ta

de 9,775 sobre 19/16, s'lg'l1lflCanlÍo
i um acréscimo de 135%. Enquanto
! em 1946 a bagagem conduziela atin,
I giu o to�al de 1. 993.983 quilo:" 13m

j.
1947 esses alg'arismos cresceram

para 2.378.857, significandÇl 12\170
nos vôos transooeânicos e-19% no
total g'eral. As malas postais tam
bem foram em número maior. al-

���{���:�O\:��d���il�t::.�t�J�otg��I�� ······,···,·,····C···
..

"·i·;·
..······,,······C········n·O

..

·····t··"i··�'�··n-tirde --S···'···:e·'····n·u.--rns··'···········,·····-acréscimo ele' 292%, somente nesta Ui li nn,
.' 9. U

última parte.
.

Rio de Janeid'o
Ainda o utro aspecto do, desen·.. FundaM em 1.924

volvimenlo das comuncações pelo INC�NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES P:ESSOAIS
espaço é enconLraclo nos indices 1'6- Capital Realizado e Reservas .. .,............. Cr$ '6.140.440,50

n ferentes á cargas - importante ('Q- Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.62i,3e
tegoria no moderno transporle SÉDE (Rio de Janeiro) ST]CURSAL (São Paulo)
aereo - 110is enquanto, 'em 19i6, Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo. da Miserloordia, 23 - 100 ando
toda a transportada nas div,"rsas Teleg. "CONTINENTAL" T,el-eg. "CONTAL"
linhas renresentou 1.315.293 qui- AG�NCIAS:
los, em 1917 fpi de 1.927.576, dos BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

quais 244.001 na linha europeia, SALVADOR - CU:SITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

sobre 62,623, naquele ano, com um RIO GRANDE.
aumento, por conseguinte, de .". Comissários de Avari-as nas Principais Cidades do País e do Exte:--
258% nessa rota ,e 47% no total, rior.

. ...

d
-

C·ddemonstração do continuo de3eE- Tem a satisfação de comUnIcaI' o II_!;ICIO -e suas operaçoes n� 1 a

volvimento da aeronavegação como de de FLORIANóPOLIS com a nomeaçao de -seus Agentes Gerais Se-
elemento fundamental de intenàm- nhnres.

.

bio entre os povos. EDUARDO HORN & CIA.
....... Rua João·Pinto n. iO.

Funcionários Públicos Esta' Caixa PQstal, 39/40.
Florianópolis.duais e Munincipais, do mais --- - - .� -_._-�-------�---.

graduado ao mais modesto ser- O Batalhão Baniga-Verde O VALE DO ITAJ..U
vidor público; inscrevei-vos na ioi constituido de catarlnenses Procurem na Agênclll

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda Associação Beneficente e estB- deswmidos e o "Colég'w Bal'- Progresso,
certa de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais. i reis preparando um peculio !Ja- ,)iiga-Verde", usará a mesma LIVRARIA 43, LIVRARIA:

Informações nesta redação.
'

ra vossa família. I bandeira. ROSA

DR. MARIO WENDHAUSBN
Olíntca médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
FeliIY, Schmidt n. 38

Tel. 812

DIt.A. SANTAEI.LA
�o pela Faeuldad. Na-

de Me6.1clna da UiDiTel'IIltI&
. Briutl). Médico par concur·

Sarviço Na�lonal de Dou·
atala. Ex interno da liI&nt411

Ki8ll1'1c6rd!a; ,. HolPttal
do Rio'na capital ,..

dera}
�WA ai!lDI� - DOIINOU .

lOIJB�b8A11
- �tó1rlo:. Edific10 Am6lia

NETO
..,. li'ha l!'ol1� Schnúdt. Couultacl

OU iii Ali 18 hórU -
R$siditneia :

Largo Benjamin Conctont n. 6

ela. POLYDORO S. THIAGO
� do Boop1tal de OmISSa.

de l"ll?rlanópollB
AIIdliileDte da Maternidade

·g,!mUOA MEDIOA - Dll!ITtnlIo
�roa DA Ol!1STAQAO l!J DO

PARTO

,� 'los Orgl'.os lnternoll, _
!I>tOLalmanle do cor&.çt!.o

IIlie!lOU da t1rolde e deD:l.llH

llf.ndUlas intel:Das.' J>
�lA - ZLEC\i'EOCA"
�lUFU. - ME'JlAllOLIISMO

BASAL

18 horas

�� chllmadoB .. qual�u"r
� l!'.i.cltmil'll dmanle a noite.

_Jil'fOLTOBIO: Rua Vitor Keil'$-

les, 18. Pane 'Toa.

,�0lA: Avenida Trom·

powsll:l. �. Pone 788

... fi. S. CAVALCAm

DI.
Kol�as de senhora

�.1tór1o - Rua JoIio Pinto ao 'I'
-- Sobrado - Telefone L«I1

�� -- Rua Sete de Setfmtllirc
- (llldif1c1o I. A. P. da Eatiya)

Telefone M. 834

PAULO FONTES

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeooq

Profissional competente .... S�rviço rapido e garantido.

B M NEGOCIO

A DIRETORIA

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

Conselho Diretor do 'Clube dos Funcionários Públicos de Santa Catari
na, em face a deliberação tomada em a. ultima reunião de Assembléia
Geral, que este C1ube está 'resolvido a vender o prédio de sua proprie
dade a Rua Trajano nO. 37, a quem lance apresentar.

,

As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados,
das 14 horas ás 14 h. e 30 minutos, do dia 7 de fevereiro e serão aber
tas pel'an�e os conc'urrentes logo em seguida.

O julgaml?nto· se fará posteriormente, pOdendo � CI'Jbe anular· a
concurrência si assim o julgar conveniente, na ocasião.

Maiores informacões com o Sr. Pres-idente do Conselho DiretOI'.
�.-_.__." - __ ar.-",.�_-.- - -_- -..-•••-_ -.-:.-..-.-. .-....-�

Empresa ,Sul Oes' �limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vioe-Versa. .

SAIDAS DE.FLORIANóPOLIS: Todas às 5a, feiras às 6 horas da
manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõÉS NA: AGENCIA GLORIA.

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

\.
�

ATENDE DIA E NOITE
Rua Felipe Schmidt 60

Ru� Tenente Silveira - Telefone 1577Er.tra.da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



aceita (IDe Gaspari
Homa, 3 (U. P.) - Aceitando os para as eleições que formarão o

desartios da esquerda, o primeiro primeiro Parlamento' da Hepúhli
ministro De Gasperi disse a seus ca Italiana, o primeiro ministro

adeptos que êles devem lutar até desferiu assim o primeiro tiro na

o fim, para salvar a Itália da "di- batalha que vai travar para ITIan
tadura balcânica". ter a supremacia de "C,[ Partido

Faltando apenas onze semanas o Cristão-Democrático, suprema-

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

o Carnaval nos Clubes

Estrugirá a alegria na vitoriosa

Isociedade da Rua Alvaro de -Car

valho, cuja diretoria se tem rev('-!lado dinamica para proporcionar

Iaos socios um triduo burlesco dos
mais ruidosos de todos os tempo�.

::,: x x IDEMOCRATA CLUBE
Bailes nos dias 7, 9 elO. !
Musica e alegria ensurdecedor;i i

que i'nvadirá a Praça 15 - tal e i
o ambiente que o Democráta .iá I
preparou para seus associados.

Serviço Social do Comercio

J
�

J
1

!
I

eía conquistada no pleito de junhc I Acusou a chamada "F'rcnte - '10 rnnrechal Longo I:'er('re-�e a

de 19Hi, quando se formou a As-,a nova coalisão das esquerdas - Lulgí Longo, organizador elo mo--

sernbléia Constituinte. <de estar usando "uma cortina dr -vimento suoterraneo comunista)
_ gases", para mascarar "as suas lutarão pela implantação de uma"

Falando perante uma reuruac tropas ele choque que, às oruens ditadura balcânica".
das í'uncionár ias públicas perten -------------------------,------
centos a seu Par-tido, De Gasp er i n !>' �I.;! .' ��� ,

disse que 6 de esperar que os 80' rreso (nU �. (ilibO o ,<iUier» te[!uman
cialístas e comunistas "nos acusem

ele reacionários e revolucionários"
S . .lJAULO, 3 (A. N.) - Ontem, à tarde, quando vendia livros, entre'

mas acrescentou que "ôsse rrasea- JS quais o "Zé do Brasil" de Monteiro Lobato - livro proibido - for

do internacional ela demagcgra presa e removida para o xadrez, Antonieta Terdiman, brasileira, de 25-.

não conseguirá enganar o povo anos.

italiano ".

I
A polícia deu uma busca na residência do casal, à rua F'lorência

Disse mais que a Esquerda
"quer voltar ao regime do Partido de Abreu n. 3.573, encontrando uma verdadeira biolíotéca comunista.

do Estado", que não passa de um Ao chegar em sua casa, Pinco 'I'erdirnan foi p1"e8<O e removido para ..

I fascismo indireto, e aos mctouos o xadrez.
totalitários que prejudicam ou Ao que se fala aqui Píneo Terdiman é o chefe do Kominform' na"
anulam a linecdade dos outros

partidos".
América do Sul e deverá responder a processo de expu.l são.

atividades do SENAC em Catarina

I

DURANTE TODO OlA.

no: f./AlléJOS
,/

.

Rio, 3 (A. N.) -. Novos contin- ti
gentes chegaram, ontem a esta ea- uSpital, procedentes do sul do país, pa-
ra o preenchimento de claros exis- RIO, 3 (A. N.) - Os meios udenistas desmentem as versões, segun
tentes nos quarteis da la Região do as quals o gOViernador Rocha Furtado teria ficado aga·stado com o te

Militar. Cerca de seiscentos jovens legmma do sr. l\'ercu Ramos, en·viando a minuta do decreto de rein�e-

serão, hoje, selecionados e distribui- g'l'a\:10 dos funcionários. Dizem os udenistas que tal despacho foi feit.o
dos pelas unidades d,e tropa regio- de acôrdo com o ,s,r. Soares Filho, repl'esentanLe da uD:N no Cons,�ll,o

nais, devendo o ato de seleção serl inl.er-parlidário e ad'Yogael,o dr. Rocha Furtado junto do STF, e portan
presidido pelo general Zenóbio da to nada continha que ,pudesse melindrar o c-hel'e elo Ex'eculivo piauiellse.
Custa, comandante da Zona de

Les-I
.

te, que compareceram na g:uarni- ft, Ali.n* g."a Jí!t;;'. .- b .-, ')h
�

k. t' -',

ção da VI' la, oIlde esta-o os IIleSlnoslVU!i
U OS W1iDUi3HJS ara d .1..�_) ��

A Delegacia do Serviço Soci·al do Comércio - SESC - instalada á
� "'" . ..:,'

rua João Pinto 32, convida a todos os comerciários desta Capital a com-
encostados. Outros contingentes, iá SÃO PAULO, 3 (A. N.) - Ao que fomos informados, � sr. Nelson'

parecerem munidos da respectiva carLeira profission'al, afim de preen-
convocados em outros Estados de- F,ernand'es eslá em alividade, coligindo os documentos necessários parR.

cherem as fichas de inscrição para poderem. gosar dos benefício,s ele
verão chegar no correr deste mês. O processo da cassação. elos m�ll1datos dos deput.ados trabalhistas dissi-·

assisLência manLidos por es,sa Deleoo-acia. --Seu'-T�·"',-,....c>li"t·=--h�?<, denles em São Paulo. Adianta-se, a propósito que tal proces�o deverá.
erno em manc as. . .

' �

Pede a Delega,cia, o máximo empenho da parte dos comerciários Tinturaria CRUZEIRO
SEI' encamll1hado na prÓXIma semana.

que se inscrevam com urg'ência, pois, só serão atendidos aqueles que ti- Rua Tiradentes 44

I' U�e.1�:.�_�r�enChido essa formalidade.__ __

Profissional Competente OI milbão e melo de sacos de ia rinha
I

-c----- RIO, 3 (A. N.) - Informa-se que o Major Idino Sanclenberg, vice-

iPiTIaLIII :�::::D:���i� ; T;i�::J�::;�:;�:�i�:�:,����:��� J;�::��;,aa�:mU:, �:,�,��

t t{\ &!

"' ..,··."""'".,·.1 R L,.JaI�j�� ��;:j�i�J�������:f:�i�:i�!!,:ª:�;;��ff:,�j���o,d�,�
......

._. _ __ _

Guilhel'1ne Tal.

Encontra-se entre '-p.ós, de volta chegues, classíricadores, livros di- I Do plano que o professor L"J,í-

Apezar da tentativa da Escola de CLUBE 6 - ESTREITO de sua viagem ao Rio. de Janeir-o, daticos sobre ensino de oontabih- 1 via Ferrari tem organizado, pode-

Samba, está fatalmente condenado Bailes nos dias 7 e 9, reinando onde foi tratar de interesses ,ie: dade, correspondencia, tabelas �')- mos mencionar as seguintes moda-

pelo indiferentismo das massas, o extraordinário entusiasmo entre os SENAC o professor Flávio ..ferrar i. bre juros, dicionários, etc. etc.. . lidades ele 'ensino que obedecerá o

carnaval nas ruas. foliões.
f'igura que se destaca no cenC!�las ° 'ensino ela praticagem de llJ8CQ- aprove'M.amento da capacidade 1'1:-'

atualidades catarinenses pelo seu nização, será ministrado por uru velada pelo aluno, havendo rodízio-

Toda a preocupação dos foliões CONVITES A IMPRENSA cara Ler austero e pela rigorosa di- nízação, será mínstrado pai' um semanal das respectivas íunçõcs-
se concentra nos clubes. 'O CI b 15 _, O t b b " ciplina com que vem se desérnpen- profissional especialmente con: ;',,- para o cabal desempenho de cada,

I d J ....1
'u e ue u u 1'0, so a au- 1 d

.

t d 1 tudo e (IUe obedecerá o sistema me- encargo .

. sso de an ar pulam o e gnta"",o,' idê d 'A t ild
ran o no cumprrmen o a e eVil-

pelas ruas para gaudío dos espeta-] �r1a PI redsI encia da s�'t s rogi ;,0 dam missão que lhe foi confiada pe- tódico preestabelecida, ap]ícandr)!) Os diversos grupos para o ensino

_
:\,.ac la o, como ecos ume, nao lo Conselho Nacional do Senac com respetivo ensino de maneira aba- pedagógico, í'icarão assim organiza--

ctadores de camarote, nao agrada a
esqueceu "O Estado" e honrou-nos sede no Rio de Janeiro. tável ás necessidades do. comércio dos:

ninguém. 00111 um atencioso convite para nos
Pondoem atividade seus bons local e geral afim de que, os quo GRUPO CONTÁBIL: Constará

Nos salões a cousa é diferente.... '.
.

_
oficias, S.R. conseguiu junto aos dl'l so dedicarem a esse estudo, p05';:UO de 1 contador, 1 guarda livro, 1 es-'

Ha o delirio das dansas, das musí-
íntegr armos na folia carna vales- retores do Serviço Nacional de colher conhecimentos garantidores toquísta, :I. raturista, 1 correntista,
ca que será inesquecível - gestoj' Aprendizagem Comercial, Dr. João de capacidade.e absoluta seguran- 1 escriturário e 1 auxiliar de Ci'<-

eas, dos refrigerantes e a cumplí- itó
.

..
esse que agradecmos sensibilizados.' Daudt d' Oliveira e Dr. Laf'avetc ça no cumprimento de suas futuras cri no.

CIdade d.a SOCIedade. Também o presidente d.o Demo- Belfort Garcia, entre muitas outras atribuições. (Conclue na 3 página)
A etiqueta e o bom senso entra:n t

t CI b Heit S t t
. vantagens favoráveis ao ensino dos �.."'••••••• I •••a••HI!lIMII II!_ I!!I�.!lI!IIQ.II!J.I'i"

. . . .
cra a u e, sr. el or an os eve "..

'I
em ferias mas ficam espíando <Íé. .' comer erários, a montagem c e lHO

,
.,. . a gentileza de nos convidar pesso- escrttórío mecanizado paI'

,,'

perto e tudo vaI as mil maravilhas, '. . . .

,L a o elbl ..

V
'. alrnente para participarmos dos no prático aos contadorandos e :J lu-

amos, p01S, ver o que nos pro- folguedos carnavalescos dessa S0- nos do Senac inscritos nesta C>IPÍ-
montem osclubes.. tal.

('l cdade, acentuando que as portas E itó
. dê I

.

<

x x x ,

D Cl I
ssse escri orro mo e o, proviso-

CLUBE 12 DE AGOSTO
(I:) emocrata iune estavam sem- riamenLe, ser;\ instalado na sala rle

Bailes nos días 7, 8 e 10, e uma
pre abertas para "O Estado". Gra- exnedienfe da Delegacia á

.

1;\1:1
tos; e-honra a ambos pela conside- João Pinto 32, cr)1stando do seguiu

vesperal infantil no dia 9, das 16 ás
ração dispensada á rmprensa cuja te material :

20 horas. .. '. Bureaux, mesas com gavetas sim-
A grande animação por parte dos pre�ença e. sempre benéfica a VIda ples, mesas para maquinas de escl-e-

associados estando vendidas todas
SOCIal da CIdade. ver com roldanas, armários, pren-
.•-,.,..,.......... - .... -.,..,�....,.,.,...--�.,....._.._. sa, gTampeador. maquina ele llllme-

as mesas para lodos os bailes. ARNOLDO SUA,REZ CUNEO rar e rlatar, mimiógTafo, maquina
Apresentar-se-ão diversos blocos ClínIca Odontolo1!'ia ele calcular, maquina de cotejar

e cordões, com fantasias vistosa';, NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora Dr J

- d II •

proprias d:o ambiente aristocratico marcada, a cargo de a.balizado pro- .... 080 ·ue llraUjOda vet.erana sociedade. fissional
x x x flU8 Arcinreste Paiva 17 Avisa aos seus clientes que

LIRA TENIS CLUBE I
reabriu sua clinica, de re-

ra���;:n��si1�a;O�i�g�,l�i: �;S�:: Outra greve g(ess:nt��or s�: E:�:�eo": ao O§iinZil . :Si�Si! rU:m���h� �_:�,�� C�� �df�
16 ás 20 horas. I

Hamburgo,3 (U. P.) - Cerca de

O
quum b Uh� ���1J�.� n� U� ihu.HAU

x x x tr:s milh,ões de tr�balhadores ale� rei Lp.opol�o "
. Ro,.3 (A. N.) - ° sr. Antenor Rodrigues, de 18 anos, casou-se h&l

O CLUBE DA COLINA maes entraram hOJe em greve aI
� tu!. qUInze dIaS com a sra. Amélia Rodrig'ues de 17 anos. Ontem de:ienten-

Terá noites esplend,osas com um
meia noite, em sinal de protesto I'e" u "" ,_

deram-se e resolveram separar-se, indo a esposa para casa da farrlilia ..

ambiente bizarro de cores de luzes, contra a escassez de alimentos. O m 1.liavan d Mms tarde Anteno.r f,oi procurá-la para rewllciJiação, s,endo reCusaOac

que para isso estão se preparando movimento durará vinte. e quatro Havana, 3 (U. P.) _ Chegou a
a pro�o.sta. Desesp'eraelo, deu-lhe duas facadas nas co.stas, fl1'g-indo. Ame-

entusiasticamente os socios. horas e abrange toda a zona de esta capital o rei Leopoldo, por via J�Ol m[.ernad� em estado grave no hospital Getúlio Vargas.

* * ,. ocupação britanica e os estados de maritima. O filho de Alberto da'

�� d"
._-- .,

CLUBE 15 DE OUTUBRO Wurte�berg e Baden na zona nor- Belgica estava acompanhado dal�' ��fllíin ' �n'U� a��..,�. ���iarj I.:�"·.· � �@rrif,.i�,<.(�te-amel'lcanl. princesa Rethy e do principe Ba-' � ,���� li �PU iiu liWi;;J id til tzy w W! � �n li § l:J'U
Bailes nos dias 7, 8, e 10, e uma d

. J C�NC�. OUIn. ,
ii' l:N-X,ATT, 7 (U. P.) - ��uma operação .cesariana c.oI'oao'a de'

vesperal infantil no dia 9, das 16 Café Otto traduz quaHdad'f-! I
-

f _" Leopoldo receberá a imprensa êxilo, foi dado à luz um menino, três minutos depois de S"1a m-ae ter"
ás 20 horas. Peça-o ('o s�u ot'n�C"'nor.

c

amanhã. falecido, vitimaela por um ataque apoplélico - anunciou;- o dr. Ralph
�.-..K"wr'v.��_"J"''''.�_'Y\ Heery, que disse que nesses casos a mortalidade iní'anti,l é de quase 100'

Convocados chefJam por cento, quando a mãe é Yitimacla por ataques apopléticos. A vítima.
!ii foi a sra. John Bus'ch, ele 26 anos de iclarJe. A criança, que pesou quase"

ao Rio 7 libras, está passando bem ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


