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"Não deixare!, o govêrno de Santa Catarin� �,em deixar res�lVi�!;À'ú\PJO:�;blema da luz. (Palavras do governad,or iderbal R. da Silva, fi impreosét'1a--IHo;:-== ,
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Telegrama "de' Bom Retiro informa que pavoroso incendia
destruiu totalmente o Hospital daquela cidade.

Televisão no Rio

Marcha nUIII

produção de Santa Catari'na
Oitenta mil toneladas de trigo este 800.-,,Doze milhões p'ara
rodovius.-Edncação e Saude.-Urbanismo e Producão.-Nes-
ta capital o goveroador Aderbal Ramos da Silv8.-lnteres-

llsp,ec·los, do caso" do °l*!lt UI"sentes dularações a «4 Manhã».. I r U
Com o OIbje tívo

.

de tratar de Í11- q1JC .sc acha hospedado, onde o 1'0- educacional, declara o sr. Adernar
terêsses de sua administração, en- mos encontrar conferenciando 00m Ramos: O DECRETO QUE NÃO FOI Vossa Excelência seu veemente pro-
oontra-ss no Rio, o si. Aderhal Ha- o governa-dor Moisés Lupion, do DECRETADO. '. testo contra o desacato e a tenta-
mos da Silva, governador de Santa Estados do Paraná, sôbre proble-

- "Em Santa Catarina, existem Rio, 4 (A.) - O presidente da tiva de agressão que sofreu ontem

Catarina, que, nesta capital," tem, mas comuns aos dois Estados do
85 grupos escolares, em pleno run- Assembléia Legislativa recebeu o o seu membro Sr. Claudio Pacheco

se avistadr» com as altas autorída- Sul. Num gesto muito democratíco
cionamento nos 45 municípios dó seguinte

.

telegrama do sr, Nereu quando, em plena praça 'publica,
des do país, conferenciando sôbre os dois chefes dê Estado convida-

Estado e mais 22 estão em cons- Ramos: "Após entendimentos CG1l1 pessoas exaltadas, instigadas por
os problemas daquela unidade da ram ao reportar a assistir a dís- trução. Em todo o 'Estado runcio-

o presidente da UDN e com o depu- proceres situacionistas, lançaram
Federação. O sr. Aderha) esteve cussão que ali realizavam tendo o

nam cerca de 3.900 unidades esco- tado Soares Filho, ficou defini ti- lhe baixas injurias e tentaram
·com o Presidente Euriéo Dutra e reporter tido o ensejo d� consta-

lares,' entre as estaduais, munící- vamente resolvido que o governa- agredi-lo. Somente, devido á sereni
bem. aSSIm com os Ministros da tal' o real conhecimento e pronun-

pais e federais, o que constituí um dor cumpriria imediatamente a dade mantida pelo -Sr. Claudio Pa
.Iustíça, da Educação e da Agrãcul- do interesse com que ambos os go-

.iudioe expr-essivo. Quanto á parte Constituição, inclusive o artigo 1fIÍ .checo nãa se consumou o atentado,
tura. vernadores tratavam da matéria

de saúde - prossegue o governa- e seu parágrafo. Para cumpr-imento pois foi ineficiente a ação das au-
HOMENAGENS dor Aderbal - também O meu '.I!;s- t

. '

1, j,. ,A'Ü GOVE,.l:tNADU.I:t concernente aos interêsses de seus 'tado está resolvendo os seus pro-
desse artigo, deverá baixar o se·, oridades para garanti-lo.

CA'TAiI:UNENSE Estados.
-hlemas, Foi iiraugurado em 1947 a guinte decreto: "Considerando o O Iamentavel fato resulta certa-

Quinta fe,ira, última, o governa- Ao l'e!:ir.al'-se o -Governador do disposto no artigo 1[t e respectivo mente",--i!f'�mpan'ha de difamação
dor Aderhaí Silva 1"01 reecpciCfnu<)o Paraná, a J'Pl1.orLageIl1 de "A Ma- lVlat�1!1tÜd3dJ"tDal'CY- \'lll'gâs; e irn-

parágrafo único ao ato, das Dispo- que o órgão oficial da União Den:JO
pela bancada catartnensa com um nhã" manteve uma cdrdíaí palestra ciadz na nud\.'wl administração da

sições Constitucionais Transitórias crática Nacional aqui vem moven

a!mooo que se realizou na Associa- eom o Governador Aderbal ítamos
dr. Nerêu Harnos que pode ser con- deste Estado; considerando entre- elo contra as pessoas dos magisf.ra-

çao Brasileir-a de Imprensa; ao no decorrer da qual, êle I10� p,OAS a
siderada modelo. A Materníuad: 't t

-

d dos pia ien 't t-� n d,�, Floria.nópolís, está também em
an o, que a execuçao essa regra UI ses, que sornen e eSAJ.O

qual compareceu iodos os depu- par da atual situação do seu Esta- construcão 'v' será uma das mais
de direito constitucional transito- contando com a sua coragem e dig-tados e senadores da colonia cata- do. • r ia

_.

d d
., nidade pesso Ibem dotadas do sul do pats".

I nao rrnpe e" nem po erra im- a para sua segurançarinense domici,liada nesta capita,l e 0'8 P,R'ODLE']\'K "S DE': A'GUA E LU'!. nedl'r de flItlIro
' .

1 COI1JO J'uI'z'e�
. •

lD • .n.n: D DOZE MILHõl-<]S PAIRA &01)0 VIA!:: -1:" , o exercICIO norllJa �.

n�bmlerosos amigos daquele homem Disse-nos o governado::: de Santa _ Quanto a' pa,rte de rodovI'as
de lltribuições expressamente 'OL1- Atenciosas Saudaç.ões - Ad8i-

pu loCO. En.tre as pessoas presentes Oatarina: torgada ê d E t· d I berto Corre'a L' P 'd ' ,�
,

d' e olbras públicas, _ co-nti.nua o go-·
s ao gO'V rno o 'S a o pe ,3 I Ima, resI env"l uO

ao <lIgape estacamos 'os s,enaclores - "Um dos 'p'l'oblemas nJal's lll'-' respectI'va Cons'·t
. - 'Tribunal RegI'anal E"t l"N

,.

R vernador caarinens'e, - o 1118JU g'o- vI ulçao, -em varo,; ,lteh ora.
� .ereu amo.s. �\'.o de Aquino, Fran- gentes da capilal de Santa Cwtarina A

t· de seus dispositivos -e, mormente C· t f b· d"CISCO Galloh, LUClO Corrêia, Virgi- e que está já, 'quase resolvido É' o
Vl�rno cs'á em negociações com a

nos artigos 66, 152 e 153; o gov!'n>- 'meu o a rl"a o
, na�'d Wanderley, deputados Joa- da ásg,ua. Doze mil sa'cos de eimen-

Caixa �conoõmica Federal para a
no do Estado decreta: " \I

qUlr_n Hamos, Hans Jordan, ]{o.gério to belga encontram-se em F10rianó- aquisição de um emlwéstimo no \'a-
Art. 10 - Ficam sem efeito to- em Iln�s�leIra, R,obero Grossen.'hack, 1\.ris- ·[)olis, I)ara' a con,s'r'uca-o de llm

lar de f2 m1>uVes de cruzeiros para d t (II
t d L D

v ,

serem empre,g.ados na mecani:"C)"H(
os os a os, demissões, substitui- . ,. ,

I e,s
" ,ar,gura,. r, Lmz

. G.'al10ti à(ll.l�d'Llto, cUJ·a,. ·'llbllla'ç'a-o d,e �4 . , ço-es· tr'ansferencl'a -

� Belo H' t 4 (A N) OP . d G· I d' ..
".. -

para a construção e conserva�ão de' 's e relnoçoes "e orlZon e, " �

rO?Ula OI' ela a Republrca,. 'e qUllometl'''''S ,de extellsa-o, partindo 'i flIncl'o a'" t d
.

, .
v, esll'a,das". ' n lJOS es a ualS a que se Plano de Recuneração Econo'mI'c"',OUvIas pesso�s, • de 'Cubatão, estaIlá pronta aI'J'!rj a r f t· 41'

.... . ..

Ontem d
<1.,

- "Ainda quant.o a eA,ste s,etoi':__ e ere o ar IgO e seu paragra fI) do .Estado J'a' esta' em lnarcha. Tr".s
, , ,. , aln a,', o governador este .ano. Esse sel'vI'çO f'OI' cont,l'at"-

..,.

d t d D'
. :

Ad 1'1 I R f
'" ,diz o Dr. Aderbal � acabQ de ,ser

W11CO o a o as ISposlções COIi�-
, e)a amos OI 'alvo de outra do pelo ma,u an,ta'CeSSOI' 8'.·0' s'eu" I·J.I'J'- ,.,

<>

tI·tlICl·O a' T ." 'd t E t firmas requereram favores fl'scal_'">-'0 1
v Q co'n'rat.ado .

o enfYenll,eI',I'o O.scar n ,IS ranslvorIas es e s a- �

!', menag'e�,. por parte ,d. o. Minis- cio coincidiu com a data' da nII·nh,�· � à
' .

tIS'LI'O da J t N Maohado da, CosLa, c.onlle,cída aLIlo.
. o. para ms a ar ein itio. Matosinh�s" ,

1
us Iça, como notICIamos eln ,posse. '

" A t 90 E' d toutro ,ocal. ! "1' bé
'

, ridadé na' matseria, para realizar a
r .'� -'- 's.e ecre o entrará e Pedro Leopoldo grandes fábricas

" -:' .am' m_ o pro.blema da luz adap:tação dã Ponte tlercílio Luz 'e� vigor na data de sua publica� d.e· cimento. Uma outra está em de-
OONFERÊNCIA DE DUIS GO I e7l'a. em equa_ç\).o --:- dIZ o nosso en- de 7l!3 metros de comprimen I

'

çaa, revogadas as disposicões em
,

VER.NAJ)ORiES
-

I
tI ev�tado. ,Nao deIxareI o �'ovêrno com um vão livre'de 340 metros, contrário".

o marches para estabelecer-se aqui.
On'enl a r 't d

,�e Sant.a .catarma sem deIxar re· as n,ovas eXl',g'eAncl'as do tl"a'l'e2'o' Á vista dissO, e tão lo,go o gover. na cidade industrial, com moinhõs
_"

" , , epor .alg'em e "A Ma-

j
solvido ,o prolblema da luz".

'
�

;oha teve oportumdade de avfgtm>; EDUGAÇÃiO E SAUDE pois essa ponte foi construida há nadar baixe� êsse decreto, os ami,· de milho e trigo. O moinho de ini�
!se com o governador Ader!h I U 22 anos. O lrabal,ho de read'apta- goS devem conseguir a retiràda ela lho deverá estar J'á em funcI'onanlen-
m

.

ua ",a- A respeito dos problemas de San- de
.

d t
.

,

.os no apartament.o do hotel em ta Catarina concernentes ao seto'-
ção lev.ará cerca de 3 anos e o ser- ,nutncdIa, ou e ermmar o arquiva- to em abril próximo e o de trilJO em

• viço ser,á ,cust,eado corrr" as ver'baE men o a mesma. �

ordinárias do Estado". Estou em que eSSe primeiro j)':lS- julho tambem deste ano, pois o ma-

URBANLSMO E PRODU(JÃO so pI'�parará o ambiente para 'ql;e quinário já foi despachado da BéI�
- "Interessado, igualmente, na o governo assegur{3 aos adv'ersál'iüs gica, devendo aqui chegar em fim

r.esolução dos pro:blemas uribanisti- os diretos constiLucionais. Cordü�js deste mês.
CDS de Santa Catarina, o meu go· saudações". ;;-;;-;-m---.....--"":'------
vêrno aewba de SolicI'Lar os servi- MAUS CONSELHEIROS Morreu no desastrços de um urbanista de São Paulo . Hio, 2 (Asapress) Segundo Iii! e
para cuidar dos problemas de nos- apuramos, logo que recebeu do Pensacola, Florida, 4 (U. P.) �

sa 'cflipital". Rio a formula de conciliacão pelo Dois aviões pilotados por oficiais daSÔlbre a produção do 'EsLad,o, de- sr. Nerêu Ramos e recoinend�t'Ja

A P
clara o Governador Ader,tlal .l:ta- em documento assinado por diver- Força Aérea

c

Brasileira chocaram-

'. 0rs' I·a VI-Dl-� J�.S truntel·raS.
/

mos, finalizando a sua entrevista: sos membros da Comissão Executi- se no ar, resultando da coalisão
li U U II

- ".o fomenta da produção mar- va Nacional da PDN, o govel'lladnr' morte de um das dos aviadores. O
c,l1a num rítmo a;celerado, de co· reuniu 'os quato'rzc deputad03 cGrn 11.'E'ERÃ 4 (U P) O h"i' d ' d c loque ocorreu nas imediações da'

• ,

,

• .•
- Q 'I:' e ,o esua o-maior iraniano, generaI mum -acõ,rdü entJ'e o Gov,êrno .l!;s- que conta na Assembléia Estadual,

�azmara, esta em contacto permanente p.elo r'ádio com os 20,postos mi- iadual ,e Federal. Oitenta mil tone- os Secretários de Estado, á Comis- eslação acronaval d,e PensacoIa.

�Itares avançados que guardam a fronteira setentrional. As noticias de
'ladas de trigo será a produção des- são Executica Estadual da UDN c O Serviço de Relações Públicas

lmlllentes mano[lras ,militares russas, na .z'ona fronteiriça, contrilbuem
te ano, o que represenLa o dolwc o comaI_ldante da Policia Militar, da base de treinamento aéreo-naval

t das necessida'des do consumo int.cr- aos quaIS deu conhecimento da informou que o tenente H. G. Fon-para ornar mais earreg,acla a atmo,sJera. no. Quarenta mil toneladas serão situação, Ao que se soube aindel.
expol'tada.s para os J:i:stados ele ::;1\0 os presentes unanimemente relE'i-

seca pereceu, quando tentou aban-

O m d d· I
Pa'lllo' e Paraná", taram a proposta :recebida do Rio, donar seu avião desarvorado, e seu

,nq· n pn. O (m� v�r se ,Se'gunda-feira próxima, em'com- o que levou o governador a, enviar corpo foi recolhido, nas águas da

II II 'J U: li d li ii". panhia �o Governador .Moisés ,I" t- irr:ediatamente á caPital da Repu- baia do Pensacola.
,

, 'plon, o Chefe do ExecutIvo ct.e San.; bllCa sua resposta nao aceitando O secrundo ap Ih '1 t ]Rlü, 4 (A. N.) - Falando na inauguracão da sala de imprensa no
-ta Catarma, a.vlstar-se�á

novamente,
os termos daquele c]ocumento.

I
' '" are o era pIO a( o

Ministério do Trabal,ho o sI' Osvald r I

" ',... com o Presidente EJUrico Dutra, a PROTESTA O T. R. K pe o 2° tenente C. A. Morato, e con�

.entre a re ã' '-
. c o A a 1ha conclmu afwmando que, á'im de tratar com o l)residente da O Sr. Adroaldo Costa, Min,istI'O seguiu voltár a base de "Curry Fi-

.

aç"o e a revo.]uçao, o mundo Ip'ode .salvar-se, s'e squ[ler cOnCi-,iRepÚblica
de assunt.os de interes- di! Justiça, recebru do Estado do eld", Os dois aviadores brasileiroshar a orcIzm antIga e a moderna. O Brasil odiava os extremos, da direita s,e' .comum entre os dois :!i:stados I Pi�uí o �egLlillte telpgrama �. i

estavam entregues a exercicios aé-
f' de e8querda, para nes<ta Ihora de opcão abandoriar a estrada da liber, I

sulmos, entre os qUaIS avu[La o re- n Tnl111nal ReglOnal r:,'.!I'!i.or.aJ ... b d\'.1 .

I,· -

la!' d E't' d :I
"

. d P" I ,-.] reos "e com ate quan o ocorreu onade, Ulllca capaz de condUZIr á ig1ualdad€ os 110me'
.

'�
Clona o com

_

o I a a,. (e l' el10. o,. Iam re80 veu em SeS,,[)n ,to
.•

'

ns e a paz 00 ppvos. (Da "_\ Map,lla" do ElO). hOJe, unammemen(e, iransmili.r J SInIstro.

•

ritmo acelerado a

RIO, í (A. N.) - Continuam os pr-eparativos da Exposição Inter-.
nacional de Indust.ria 'e Comércio, a ser integrada em Petrópolis, em

maio deste ano. A simples correspondência endereçada, de todas as

partes, aos seus organizadores, já pode dar uma idéia das proporções do
certame, que abrangerá todos os ramos da atividade humana.

Entre outras coisas que consf.ítuirão novidades para os hrasileí
ros, a -Exposíção apresentará um aparelho de 'I'eleviâo e um Radar, pos
sib il itando aos visitantes o conhecimento dessas duas maravilhas dos,
tempos modernos.n MUU8 �GO DLUUO DR SANTA CATARINA

• D. Gttl'tiste: SIllNEJ NOCETI - DIretor Dr. RUBENS
Dtr.�o!" d••N�b .L DAlU.8CENO DA STLVA

Ano XXXIV I FlorianÓpolis QUinta-feirai 5 ·.de Fevereiro de 1948 H. ,10.180

o problema mais grave
WAlSHING1l0N, 4 (U. P.) - () problema mais grave dos Estados

Unidos é o do petróleo, p-ois o país não conta com reservas importan
tes. Essa afirmativa está c-ontida no relatório anual dõ secretário do In

terior, Krug. Assinala como fator alarmante a "redução notável" do ta
man:ho médio das jazidas descobertas fi partir de 1938, e insiste em

que os Estados Unidos precisam encontrar novas jazidas, intensificar
li produção do petróleo 'sintético , importar mais petróleo e, finalmen

te, subs liltuir o 'uso desse combustível ;pela energ.ia h idráulioa nas Já
hricas do país,

DE ARRUDA RAIOS

BOlbas para libertar os presas
_ JE'RUtSAlLE�,'4 (U. P.) - 'F.orças ara;bes puseram bombi1s na pri
sao d: Jerusal-em, penfurando- a� m�.1'I'aLha.s, para 1iber,tar presos. Na
prImeIra tentativa só 2 fugiram. M.ai,s tarde oonseguiram esca'Par ou
tros 4, ante,s de os guar'da,s -cercarem a região.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 EBTADO-Quinla·'e�!la 5 �e Fevereiro o", 't"'48

Informações,

\

Pagamento de
locomotivas

APARELHAMENTO DOS PORTOS Rio, 3 (A. N.) _ o presidente
(De A, ABREU. _ Distríhuido pela Diretoria de Economia e ASSlS- da Repúhlica enviou à Câmara dos:

tencia ao Cooperativismo), , ,
.

_ " Deputados, encaminhando ante.'

H
·

d Muito se tem escrito e falado, respeito a renovaçao da economia projeto de lei, autorizando a_ aber- .

. orarlo as emnre-' br-asileira, nas suas bases' fundamentais: ,a agricultura e a pecuãria, tura, ao Ministério da Viação, doJ6 O 'Brasil é e contínua sendo um pais essencialmente agr-ícola. Os crédito especial de Cr$ 33.000,000,00S8S . rOd·OV·lar�laS 'íiocOls índustríaís, que têm por centro nevrálgico a terl:a banríeí-
para completar o pagamento de'

rante. ainda não são, em número e importância, que permitam dizer- locomotivas elétr-icas, destinadas aSEGUNDA-FEIRA
se qu'e somos uma nação industrial.

.

_

' Rêde de Viação C-earense e à Via-'7'������so São oístõvão - Laguna
A terra Joi e é o manâncial de onde as populações arrancam o SUS ..

çao Férrea Léste Brasileira.16 horas. tento, no trabalho cotidiano, e sempre renovado. Os
_

frutos da l�voul'!l , . .. ...• .. . ...Auto-Viação Itajaí - Itajal - 15 ho- consf.ituern a base da nossa existencia econômica. Nao cumpre fugir a'EJepresso Brusquense - Brusque _- 'esta verdade, que ela não desmerece nem diminue o País no concertor�presso Brusquense - Nova ',I'rento dos P0V10S. Há que existir os que plantam, os .que criam, os que ama
- 16,30 horas. o nham, os que laborem no mistér da gleba para que haja mese,s :c:bundan-
- �u����o Cataelnense

.

- JoinvUe
tes, fartura, e riquezasb1com qUpe 'Sde �lmb],entebe pterPtelue a /hatI'Ifl;. .Auto-Víacâ Catari.nense _ Curjtl!ba Produzir é um po ema. 1'0, uzir em, .a,s an.: e me OI', e quan-

- 5 horr to compete ao Gover.no consegurr para a efetivação, em prazo curto,
A Diretoria do Clube 15 de Ou-Rodoviái'ia Sul-Br-as!l - Põeto Alegre dos anseios de toda a gente brasileira: a índustrtalização. Cabe sal ien- .- 3 horas.

ul Br .,. i J' 'I tal' e todos o sabem, que a formação do parque industr-ial repousa, em tuhro pede-nos a publicação do �e-'Rapído S - asne ro - omvue - !, -

't t d b f" 'I h '1' . .ás 5 e 14 horas. pr imert-a mao, no aprovei arnen o os ene ICIOS que _o so o .."ra�I eH'(I guinte aviso :
T:mRQA-FEm,A tão prodigamente concede aos que o lavram. As naçoes indjístrias tJ� O CLUBE 15 DE OUTUBRO rea-Auto-Víação Catar ínense - Pôrto Ale- hoje são o produto de centúrias de trabalho no cultivo da terra.

Iizará, em sua séde social, festasgr�u�:\�\�asCatarinense - Curitiba ,f,alvo raras -exceções, este preceito foi o'bedecrdo." ,

_- 5 horas Sem que tenhamos consegu ido o máximo na exploração dos nossos carnavalescas, com inicio ás 20 ho-'
Auto-vfação Catarinense Joinvlle ubérrimos solos, não cr-iaremos ambiente propício á constituição de ras nos dias 7, 8 e 10. Dia 9 vespe-- 6 hor�s. _ um sistema industrial que, além de moderno, seja efioiente e capaz de ral infantil das 15 horas às 19 ho=-

- A�toh�;:i.a<> Catarinense TubarãO
concorrer em igualdade de produção .e perfeição, com os. produtos Já .de rasoExpresso SIlo Cristóvão - Laguna - nomeada nos mercados internacionais. Acrescente-se, amda, que a ln-

As mesas podem ser reservadas-7 horas,
. h_.� 7'Ào dústria de transformação supõe uma agricultura tecnicamente desl'-

·e :���;a9. Glól."!a - ..-.z;�.a -

volvida, e avançada para que n�o faltem, a ela, a m�téria prima Ind.s- na secretaria do Clube, ao .preço-
Expresso Brusquense - Brusque -'- pensavel a sua mantença, functonamente ·e continuidade, através de de Cr$ 60,00 para as 3 noites. Para,16 horas, 'todo O ano.

o baile infantil não haverá reservaiAuto-Viação Itajal .- Itajaí - 15 ho-
Trabalha-se e se produz. Nem .sempre o índice de consumo' in lnr-ra�ápido Sul Brasileiro - JoinvUe - às no, no Estado ou no. País, é igual á totalidade da ;produção. Decorre daí de mesas,

5 e 14 horas, a necessidade de se exportar o excelente, com VIstas a resgtlardar o Distribuição de convites. A todos,
1.....

A V'
- QU��= _ Cut'itiba agricultür ou o benef',iciador do produto. /�

" os sócios quit.es com a tesouraria;
H,.. - g��r�ao a

São condições essenciais á boa aceitação de qualquer produto, f;P- até o mês de fevereiro, será distri--
ali.o. Auto·Viação Catarinense Joinvi1e ja agrícola ou pecuári,o, transformado ou índuslri'alizado, os seguir:.- buido um convite. A apresentação-'

- 6 horas. tes ponLos fundamentais: a) classif,icação rig'orosa, dentro das nor-11,;;" i Auto-Viação Catai'inen5e Lagtma mas técnicas a que obedece ,a padronização; b) acondicionamenlo im. dêste será obrigatória no ato da>;
- 6,30 hocas,' ,

'I 'l I t
.

d
.

d I so'cio nãoRápido SuL Brasileiro - Jomvlle - às p.ecwve para eVI.ar nas ongas' ravesSIaS, a eterioração; c) garantIa entra a, sem o qua, o _hbctolll IIIll!diaDtll eil}Jnn\�. 5 e 14 ·horas. da pureza, sanidade e mnipulação lli:giêni,ca. Di.Yel·sos ServiCOs e ól'gaos, poderá tomar parte nos festejos. KExpresso São Cristovão - La'guna - federaj,s ou estaduais, no âmbito das suas atri'buições efetiva mestas hh Diretoria pede aos sen ores asso--Ola õrl«lnals, IIH!lJ1I1!Ie !Iii"" 7 E��r�sso Brusquensé - Brusque - pr·üvi.dências. Em verdade se póde dizer que a pro'dução catarInense,
ciados não se fazerem acompanhar'••bUcados. não seria 16 'horas. , ao menos alquela que vai ao exterior cpntrolada pela Diretoria de _b;co-ievoh'idos. Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho- nomia e Assistência ao Cooperatitvismo, satis.faz às exigências masi c:j.e pessoas extranhas ao quadro 80-� direção nio fi'" r"'p3l1t.. ra�xpresso BrusqUEinse _ Nova Tre acentuadas e os requisitos mais minuciosos. cial de menores de 14 anos.nbiliza pelos conceito.

- 16,30 horas. O Go\'êrnü federal Já baixou decreto-s, estaJbeJecendo tíJ.los e pa- P�ra melhor atender a pediaos"IItllDitid.()!.I nos artiarM RO<larlária Sul Brasil - PÔl'to Alegre drões para a quasi totalidade dos prod,utüs de ori,g;em veg.etal nu a'ni-udn.iI_ - 3 horas.
QUINTA-FEIRA mal. O' Estado de Santa Catarina, algora, com as atri'buições antes ex-

de pessoas amigas de sócios ou pes�-------------

Auto .. Vlação Catarinense POrto clusivas da União, vai lhe seguindo o caminlho, no intuito de conse- soas que estejam em transito, pOI"'
Alegre - 6 horas.

CuT�iba g'uir o máximo e o melhor pra' a classe a,gricola. 'esta capital, a Diretoria pôs a sua.O d d d Auto·Viação Catarinense
Fator deci'sivo na conservação e manutenção das qualidades 'ef'pe- disposição, ingressos mediante o',r ena o e"'-A���;:;ãO Catai'inense Jomvile cífi,ca·s de cada produto é, .como j'á afirmamos, al,ém do acondiciona-

pagamento de Cr$ 200,00 para as 3�(R$. 2.500,000 mensaes
- 6 horas. mento, a perf,eiLa armazenagem e o expur.go prévio ou imediato ao em-Auto-Viação Catarinense Tubarão b,wque. festas, e de Cr$ 100,00 para uma.
- A�t�%fa�o Catarinense - Laguna Tais medidas preveem, para serem ex'c.cuLadass, o apal'eltlamento te�ta.Pessôas capazes podem obter CD·
- 6,30 horas. dos po.rlos.

,
. A venda dos mesmos será efetua�locação para trabalhar n.está Capital

7 ����so São Cristovão - Laguna -

? Ministério. da �gri��ltura. aca,ba de �:an�miti� JllstruçÕe�,;:l0C dá até às 20 horas dos dias 7, 8 e"ou nas seguintes cidades: Em rêsa Glória - Lagu;na - 6 1/2 ideleg.ados da De1esa SallltalJ� Veg,etal nos dIver::.os l!;sliados d� ,1:< ede-110 O
.

t dos deverão ser-
.

• 1 e 7 1�2 horas. 1 ração, para ,que façam cumpnr o decreto< 1. 260, de maIO de 1939, que . s In eressa
,.

'tajaí -.Joinville - Por�o União.
Expresso Brusquense - Brusque i'\rr1anda construir nos portos, as instalações necess;i.rias á boa conse1"- apresentados por 2 SOCIOS.- Lajes�....:... Laguna e Blurdenau. 161u����iação Itajaí _ Itaja! _ 15 ho./vagão, expurgo e perfeita armanaz'em, carg-a e descarga uO"

_

ceredI:" A DIRETORIAO serviçolinclue pequenas viagens ras. ,�Taos legummosos e outors ,produtos.
• •..•.•.•..................•em torno' das cidades- citadas.. 'Rá'Pidg Sul Brasileiro - Jol.nvlle - às! Quer dizer" o Go'\'êrno vai I,evar a sério a obrigação que pesa A GRANDESA DO BRASIL

.
Cartas d6"i>rópr"io P"9nhp, Bi pos-

5 imt're�r��i Oeste Ltda - Xapecó�ás !sÔbl'e às admin!slraçGe� e co�cession�rios de erviços portuárIOS,. <;Ie Depende da instrução de seus fl-sível acompanhando fotografia, para - 6 horas. ! aparel,har.em-se para atender as eXIgencIas �o mercaclo consumIrior
lhos. Fa�ei com que ,todas as pes-SEXTA·FEIRA ! que pUlga bem, para reo0"ber o bom e o ,per1eIio. . soas amalfaJbetas freqtUentem umCx. Postal nO. 5 - Florianópolis. Rodoviária Sul BrasH - pôrto Al€gre i 'Não é sem te_mpo. que o poder. PuJblI�o ven.lIla o assunto.

_

HesLa
1 curso noturno e ier,ei's ccmtribuiQ.o>-' 3 hor�s.

!.'itiba :que o prolblen:a nao fl,que na pr�lImlllar. E_ precIso que a sOluç,ao ve-
pa;ra o ;progresso do Brasil. Escola,_A�t��r� Cata-rinense Ou

, ,nha com urgencla para que o fruto extraI90, d� terr,a, pela" f�lta e Industrial ou Loja Maçonica.Auto-Viação Cat-arl'nense - Jolnvlle ,canência de rp·edidas protet.oras a I,he garantIr ,a mLegndade, nao. én-
- 6 horas. ,conlre preço vil ou falta' de mercoo.o". ,

•••

'F��do-�ário' "�bÚ��Auto-Viação Catarinenae - Lagqna-I tO aparelthamento dos portos caLarinenses com armaz·ens t) cama·
ta d d'

- E6",3Q ho� o imovãO _ Laguna:"'" ras d,e eX]Jl1X'go que permitam, de um lado uma armazenagem perfei- Lembra-te - descon n o e_if7 h:SSQ o ii'

,
. ta e de outro, possibilida.des de desinfe:cção" acaba de merecer at.en- centavos diários de teu veneI-'.

Auto-Viaçã;o najal - Itajal - 15 ho-. ção especial da Secretaria da Viação, Obras Públicas e Agricultura, I mento salário ou remunera-ra�re8SC> Brooqueooe - Brusque -: Denlro de pouco tempo a nos�a produção cer�alífera, a de f'tu?o, 1 - 'derás deixar para tnw16 horas. a de batatas, a de cebola, a de mIlil1o, a od'e feIJao, etc., alcançara o I � � • tê Cr$Rápido Sul Bra.si.leiTo Jol.rw1le mer.cado consumidor com suas qualiclades imanentes resguardaclas e falm.i11R, um p6(lalio a .

às 5 e 14 horas·SABADO integrais, Não mais se repetirá a ang�st.ia de nos obrigarmos, na 30.000,00.Auto·Viação CataTinense - Curitiba azálfama de pl'oteg'er exportador,es e Importadores, a manelar VIl') Inscreve-te na' Associação"- 5 horas.
Jolnvile apr'BssadamenLe da Capital da República ou de Santos, aparclham�,uto Beneficenteàs��jÇ:f9 �a:.t'asneko de emel'lgência para efetur o expur'go desta ou daquela partlda de .'•...... _ � , . _ , .

• • • • • ',••••••••••••••••••••••••• - '- 6 horas. produtos. inrfecciona:dos ou 00ntaminadol!.
"Quem extraviar ou Inuttlh:ar 4- 7 horas. Em São F,ranciseo do Sul já se 'está construi,ndo uma camara de

..J --.Auto-Viaçã<> Ca.tal'in�nse Tuoorão eXJpurgo provisória, até que uma grande instalação, -condigna com a certificado de alIstamento pap"",'- � horas.
Sã Cristo li Laguna importância e capacidade dalquel-e porto, seja uma realidade palpavel, multa de 10 a 50 ·cruzeiros. outhS....

7 hOra:.sso o v o - -

mais uma relidde ctrinense, conseguida aLravéz as diretivas de um SIm incorreri em milIta de 28 a 1M"Muito ou Pouco. Não importa! 14E��!ss::o Brusquense - Brusque -

i g.���l:n_o� _q�: _ é_ �� _�0,;2: p��o_ ��v_o_ � _p_a��:...o.!..�.��� _••••._ __
cruzeiros aquele Que extraviar

'

��'
O leitor desei<> obter uma Auto-Viação Itajaf - ltaja[ - 13 ho-

S --·-�---�--·--f-:·---�-�-�_or_or·V-alôrize O seu dinheiro ins innt'l;zaJ' o Certificado de �i'�"... raso e rICOS quereIS Icar, '.
_ ,

rel?�it. mensal, semestral ou ,.pre9S0 Brusquense - N<>va Trento (De modo facil e regaI' crevendo-se no quadro SOela I vlst,,", ,anual. á razão de 12% ao ano? -�i:res:�iória: - Laguna :.._ 6 1/2 Fazei hoje uma inscrição dos componentes do Colégi( (Art. IH ti. Lei iJp Sel'Tlec- l:iIlu.
Confie então os seus negó .. e.: 1/2 horas. "

I No Credito Mutuo Predial Barriga-Verde. I ta!').CiOB ao Crediário KNOT, á ru�

V"
- , Hora IJoão Pinto n. 5, que, em com j laça0 aerea rio i

-....;_--_...;.-------

binação com (I Esc·:ritório Imo
SEGUNDA-FEIRA 1

C p
r

F b· d
.biliár�o A: L. A�VESdo elimb- �:�Ir-_1�,�ea�-=-N:=e.!

as'as' re" a fica a's"
p>regará, proporCIonan O-L. � Real S. A. _ ás 16 horas ,_ Norte. "

.

com isto 1,lma renda anual, se· Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.' :
_

gllrp_ de Cr$ 120,00 por C�$ .. j;�'�;'�' 9,50l��ash�SNort:.ul.
.

.

.

1.000,00 empregado.
Varig _ 12�!:;'E�ULMelhores' informações e de- Panair - 13,07 horas - Sul.

talhes nos escritórios do Cr&- NO�.zeiro do &lI 12,00 hOl'ss -

Desde 'CR$ 300,00 a CR$diário KNOT, ou nesta re(ja- QUARTA-FEiIRA
Cruzeiro do Sul ],,1,00 h<>ras -

ÇãO. Norte, .

d d
• • • .•

•
- . .. .... Real S. A. - ás 16 horas - Norte.' ,mB,tro qua. ra O '

Varig - 12,30 horas - Sul. �

I""
Real S. A, - 11,30 horas - Sul.

.

QUINTA-F'EF.RA
Panah' - 12,17 horas - Su1.

Consulte._l·o� ""em omproml'�soPanair - 9,50 horas - Norte, ,

�. <J C . JS.
Varig - 11,40 horas - Norte..
Cruzeiro do Sul - 15.30 horas - Sul.

�:;?�;:;:��, - Rua oão Pinto. 44' I."�"'ro do � -,� � _ -.. Reinisch SIA I
Panrur - 13,07 horas - sw.

fMB�

[
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.

R 1r'O" 1111>..11 iSG 9�";;;.1 'r"I

O � � O'" J '("'1, n , v
v

.

Varig - 12,00 horas - 8W. T .. .I.? l.c-,: IlIIri1 �\m. '!.1i �....
1"'1 . � IV-'

i fi"!! � d ri • u ii �.�Panair - 9,50 h<>rn!J - NOTIte.
I

"'-' .. fjM iii � @UI � i.t"" ' "' Iii
...>OMTNGO

Panair - 13,07 horas - Sul. I,
:....___,. - �-------__------

_
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - SuL I

IIte i s Realidades Catarinenses

I <2....t:;�!�PJ2
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.

SIDNEI :KOCETI
DlretGt ti. lltedaçl.:

L DAMASCENO DA 8ILV.&

1
Chef. 'de Pql..�io:

DANmsco LA.MAt-Qlm
C.hefe, 4�' blp,r,.u: ,

ID�QI'1M'CABRAI. DA sn."..
" �:S.n�M
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..... Felipe de Olh'.lr.. 11 -
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Tem dinheir'o ?
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de combate as forcas de Rosas, cu
jo flanco direito estava apoiado na

chacara de Casseros.
O General brasileiro ataca o cen

tro da linha inimiga. Urgu iza, em

punhando a lança e á frente da
Cavalaria Argentina atira-se em.
formidavel carga ao flanco esquer
do do inimigo, cujo franco dir e ito
é atacado por Paunero. Com Ur
guiza vai Osório, o CenLauro dos
Pampas, com a' Cavalaria .Brusi-
leira.

-

Ao choque irresistivel dr-ssus
forças o inimigo treme, desarticu
la-se, eéde e rompe-se aos ped.rços,
como uma represa que se arrehen
ta.

-

.'Gen oral (diz Mazza à Rosas),
rcti e8-SE' sem perda de tempo qu»
está tudo perdirlo. Não vê como

avança aquela torça brasí leirn 't"
E estava tU(�;) pordido, mesmo,

pois ás 13 horas .estava ganha a ha
talha pejos aliados, O palco fora (;

campo chamado "Santos lugar-v",
bem junto a Casseros. Buenos Ai,('s
se entrega, sem disparar um só
tiro. . . .

E. enquanto nos pulsar no Deito
11m coração de brasileiro havemos
elr admirar aemnr e os feitos do
Passaria para perseverar no subli
me ieleal de' construir um Brasil
melhor, porque "os guerreiros de
minha Pátria, ou morrem, de pé
no fogo das trincheiras, e vão
assim de, pé, vestidos de chamas,
para a transfiguração da Histór-ia.
ou voltam sorrindo , ou regressam
cantando com a Bandeira da -Pátt-ia
enfeitada de g-lórias." ,

André Nilo Ttulasco

••
A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ NOS DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, RADiES À FANTASIA"
It:OM INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9 VESPERAL INFAN11L .. DAS 16 ÀS 20 HORAS.

.

_ • ........,._.._, _. _•........;o..__.._.._.._._._ _•••_':'••_._._•••_. _•••_._._._._•••_.�_ _......••_•••_._._ .,. _;::;._ "" - ._._•• :._._.__ _.......,_ _ _.-.. _.�._•••_._._. w_ ..,. _ � _ _,. _._
,

I

Herois brasileiros Monle Casseros'Vida eocial Rio, 4 (A. N.) - O governa norte

americano rendeu tributo na manhã
de ontem a memória de sete marn-

'Continua O ESTADO fazen- dor no distrito de Roçado, municí- jos brasileiros, que sacrificaram
�do,di'stribuições de valiosos li- pio de São José, e 'de sua esposa d. suas vidas a serviço da Marinha
-eros, inclusive romances mo- Ana Amélia de Amorim, Mercante dos Estados Unidos duran
dernos, entre as pessoas que Foram testemunhas por parte do te a guerra. A cerimônia teve lugar
',4;onstam de seu cadastro soo noivo, no religioso \JS srs. João Ma- na Embaixada norte- àmericana,
-ciel.. noel da Silva e Maria Ana da Silva, tendo a sra. Lazaro Landin recebido

As pessoas que ainda não no civil os srs. José Alfredo de Amo- do encarr-egado de negócios sr. Da
.?;1a;am preenchido o coupon rim é Maria Fraga de Amorim. vid Mc Key daquela representação
-qu» diariaments publicamos . Por parte da noiva serviram de diplomática da Marinha Mercante
$Joderão faze-lo agora, hnbi- padrinhos, no reliaso o ST. Heitor como condecoração postuma a seu

diteruio-se, assim, a corrcor re- Bittencourt e sra. a Stella Noceti marido o marinheiro Lazaro Landm
Iram a tão in tereseen te inicia- Bittencourt, representados pelo sr., morto heroicamente no torpedestiva realizada sob o peitroci- Romulo Noceti e d. Dirce Noceti menta do navio "Richard Bland"
nio da LIVRARIA ROSA. à Eick.

a io de março de 1943..

Deodoro n. 33, nesta Capital. No civil foram testemunhas o sr. Os outros heróis brasileiros con-
-0- Sidnei Noceti e d. Alaide Garcia decorados são A. da Silva, José Mo-:'SRTA. MARIA IZABEL LAMARQUE Noceti..

T reira, Salatiel Paixão, Arthur Scheí-ranscorre hoje o aniversário na- O ato religioso foi realizado na bal, Alfredo A. da Silva e A. C. Ca-ttalicio da srta. Maria Izabel Lamar- igreja Matriz de São José.
-que, filha do sr. Francisco Lamar-

.. lO •....... lO... ••• lO.... • •••

_que, chefe das oficinas do "O Es-
rtado ".

* '" *
FAZEM ANOS HOJE:

morge, cujas familias receberão as

respectivas medalhas, nos' locais
onde residem, por intermédio dos

respectivos consules dos Estados
Unidos.

Parabens!
Muitas felicidades pele nascirae..

to de seu filhinho!

_ Senhora Hilda Dutra dos AI1- Mas, não esqueça, que o melur
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRÉDITO

Sede: Avenida Rio Branco n. 91 -- 5.° andar
RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
Plano Federai do Brasil fCX". (cY {( e «Z.

Ia "Plano Aliança"
R,p"ultS60 do Sortl'io realizado no dia 28 de -Janeiro

de 1948 �t'IH L(,teríA.· Fedf> rl'd 110 Brastl de acôrrío com o

artizu 9°' 110 Decreto Le í

n. 7930 de 3 de Se-tembro de
1945, revtzorado pelo d<E' n. 8.953. de 26 de JaDfliro de
i 946 conforme 8 circular n. 2 da Diretoria de Rendas
lo tttrll IH', rlf' 8 til:! Janet-o rlH 1946

Plano Especial· Premiàdo o n° 0510
OS19-Milhol'-PnlIltH'o prémio no valor de Cr.$ 10.00000
510 - Ce-Dteofi - Pr e-r.j() no valor de Cr.$ 1.200.00

lnvf".I"AA(I - pr .. m'f) no vA.!f\r dI" Cr.$ 300,00
Piano Popular -Premiado o n° 0510

0510 -),Wbtlf-PnIDt>,ro Prêm-io no va'lor de Cr.$ 5000,(){J
51Q-Ceolenli - Premio DO valor de Cr.$ 600,00

IDver�ã(l - Prt�mio tIO valor de Cr.IB :WO,OO
.P!ano Ananca» 0510 -Série 4

'

Série 4 n. 0.510, no valor de Cr$ 50.000,00 'Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 I)

Centena Cr$ 600,00 »

Inversão do milhar Cr$ . 2{}().,o.O »

Invet'são da cC'ntena Cr$ 60.00 » »

Série 4!l. 0510, ao valor de Cr$ 2S.aoO,oo - Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 »

Cwtena Cr$ 300,00 - »

m'VenIão do mÍ»har Cr$ 100,00 - »

Inversão da eentena Cr$ 30,00 - »

Adaptado ao Decreto n. 7.930
Tipo liberal

Cr$ 40.000,00
Cr$ 5.000,00
Cr$ 1.20.0,00
Cr$ 2.000,0.0.
Tipo clássico

Série .j. numero O 510 no valor de Cr$ 20.00.0,00
Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00
Centena no valor de Cr$ 600,00
Milhar na ordem inversa Cr$ 1.000.00

OBSERVAÇÕES- O próximo' sorteio realizlll'-se-á no

dia 28 de Fevereiro (sábado), pela Loteria Federal do
Brasil. de cOIlIormidBde com o Decreto-lei n. 7.930., de

CASAMENTO: .1 de S�tembro de 19.15.
'

Sabado ultimo realizou-se em Bar- R�o de Janeiro. 28 de Ja,neiro de 1948.
'7eiros, \J enlace !11atrimonial ria ·R. Pessõa Ramalho -Fiscal Federal.
�entil senhorita Diva da Rosa Gon- VISTO: Btltiardo F. Loho -Diretor·Tesoureiro
'çalves, filha do sr. João Gonçalves c O. Peçanha -Diretor·Gerente.
,.de sua esposa.{l" Geraldina da Rosa' Convidamos. 08 senhores contemplados, que estejam
'-Gonçalves, com o sr. Orlando AI-I com I)S seus titulo� em dia, '8 virem à nossa Iilede, para
':fredo de Amorim, filho do sr. Alfre-p;ect-'bel'em seuS prêmios de acôrdo com o nosso Regu.
"do José de Amorim, abastado lavra-j laUlento.

.�os, esposa do sr. Manoel dos Anjos,
fprop. do "Salão Minerva"

- Srta. Neuza Lopes de Almeida
- Sr. Danúrbio Melo, Bancário
- Sr. Henrique Loureiro Filho,

"Telegrafista (Tel. Nacional)
- Sra. Aurea Garcia
- Víuva Laura Calado Caldeira
_ Srta. Maria da Gloria Corre,i,

:func. do Posto Beatriz Pederneiras
�Ramos

- Srta. Irene Elci Barbosa, es-

...Iudante

x
ENLACE:

CARDOSO SZPOGÀNICZ
Civil e religiosamente realizar-se

-á hoje, nesta Capital o enlace ma

�.1rimonial da gentilissima senhorita,
-Célia Stuart Cardoso, formoso or

namento da nossa' alta sociedade,
<filha dileta do nosso estimado cou

'terraneo, sr. Alvaro Cardoso e de

'sua exma. esposa, d. Albertina

:"Stuart Cardoso, com o distinto [o-,
-vem, sr. Nelson Szpoganicz, comer-
-ciário nesta praça.

O ato civil, que terá lugar na

:residência dos pais da noiva á rua

10 de Novembro n. 55, no sub-dis

":trito do Estreito, cêrca das 16 ho

Tas, será testemunhado pelas :;\_

;gulntes pessoas: por parte da noi

""a o sr. Benjamin d'Acampora e

€xma. consorte d. Maria 4ugusta
<.:4'Acampara; sr. Aureliano Stuart e

�xma. senhora d. Olivia Stuart. Por

'j>arte do noivo o sr. Lauro BaUisUn

"Ui e senhorinha Ligia Szpoganicz, e

':5r. Hélio Ç>linger e exma. esposa d.

"-Glória Liberato Olinger.
O ato religioso será realizado na

�Matriz de Nossa Senhora de Fátima,
'no Estreito, ás 16,30 horas, e terá
• .c.omo testemunhas, por parte da

'noiva o sr.' Emidio Cardoso JuniÜ'I'
<e exma. sra. d. Alzira Alcantara, sr.

"_Mário BoneUi e exma. esposa, d. Li

..(lia Cardoso BoneUi; por parte do

··.noivo o sr. Carlos Pôrto e exma.

"esposa d. Maria Szpoganicz Pôrto,
.·,Sr. Artur Olinger e exma. senhora
,.d. Coralisa Olinger.

Aos distintos noivos que após as

··;solenidades seguirão em viagem de

·:.nupcias, "O Estado", desej_a-Ihes
':perene lua-de-mé!.

POLYPHENOLMUTUO PREDIAL.

o Desinfetante da atualí :l.ade

I>

Recordou-nos, o dia 2 do correu

te, a sangrento combate travado no
ano de 1.852" no Monte Casseros,
entre as 'I'ropas Aliadas, constitui
da por forças Brasileiras, Urn
guaias e da então Provincia de En
tre-Rios, com as forcas do Ditador
D. Juan Manuel de Rosas. "O Ti
gre

.

de Palarmo", que libertaram
assim, o Ppvo Argentino' da opres
são tiranica de tão famigerado Vi
tador .

E ao recardarrnos este ep isódiu
de nosso passado histór-ico, lemo
hremo-nos, tambem, que estamos
vivendo dias ele apreensão, pois que
outro não menos famigerado cl;,,;1-
tal' procura, tornar-se senhor abB'II
luto de todos os países.
Acautelemo-nos contra os in tel: ..

zes seguidores ela doutrina impor
tada da Ituasia' que vivem a come
ter desatinos, sempre nas caladas
das noites, sempre pautando Sé)US
atos pejos mais torpes pr.incip ros
de covardia. sempre prontos a la
zer correr o sangue elos que n:10
patuam com o credo vermelho!
Passaram agora os comunistas

que ainda vivem em nosso territó
rio a atacar quarteis, deposites dr:
munições, estradas de. ferro 8.
muito breve voltarão a matar, quan�
elo estiverem dormindo, os que vi
vem com a preocupação do cumpri
mento do dever, como verdadeiros
brasileiros !
Mas... voltemos ao' motivo de

nossa nota.
Degolando e. depredando, dentro

de seu próprio território pátrio,
Rosas sonhava com a reconstruoão
do vice-reinado de Bueno-Aires,'::to
qual incorporaria o Uruguai e
para realizá-lo, 3�iou-se com um

oriental, o General Oribe.
Urquiza levanta a bandeira da

reação contra o tirano e ao Impe
rio 'Brasileiro é impossivel deixar
de 'prestar sua cooperação a 0,",3a
obra de carater civilisadora. O Bra
sil concorre então com suas for
ças, que vão ser decisivas na luta.
A Exército. sob o Comando ele Mar
ques de Souza, Conde de Porto
Alégre, e a Esquadra sob o de Gre
enfeli, que, à bordo do navio "D.
Afonso ", impassível, de cachimbo
na boca, heraldicamente sereno ,1
com o único braço .que lhe sobra
das lutas no Rio da Prata, reconhe
ce as barrancas do Paraná onda
estão alojadas as baterias r{o Pas
so de Toneleros.
Ao lado do Almirante e do Gene

ral outras f'iguras surgem e que
ficaram assim/adas na histór-ia
sul-americana: Mitre, Paunero e
Sarmiento; e Toneleros não te ir.
forças para evitar que o quinteto
entre nas páginas imorredouras da
História.
Ao clarear do dia 17 de JaURlr:J

de 1852, as bateri!as de terra distin
guiram, logo ao levantar-s·e a ne.
blina ela manhã, o VlJlto negro de
um navio que se aproximava, Of;
oculos e binóculos se movimen\::;,m'
e reco�hecem a corveta D. Afamo,
em CUJO mastro flutua a insignia
do General em Cbefe do Exército
Brasileiro Duque de Gaxias e o Pa
vlilbão do Almirante Grenfell, cau
sando espanto as baterias de ter ..

ta e aos navios de um Almirant':l
ingles às ordens de Rosas.
Antes que' rompa fogo de terra,

as canh_oneiras inglezas e france
zas salvam com suaEl pecas os Joi�
Che:fes elo Brasil e a a Corveta Im
perIal resnonde as salvas faz.�ndo
roncar os seus canhões. e mai·s num
requinte de cortezi.a, Grenfell man.
da um A.iuclante de Ordens agr:].
de.cer nessoalmente. em seu nl)T)';r
e no de Caxias, os cumprimentos
daqueles navios e o Povo, apinharia
no no caes, aRsiste como que as
sombrado, o desconcertante :won
teeimento.

O esc·�ll·er conduzindo o Ainfhn
t.e d,e Ordens brasileiro passa fm
tre os navios de Rosas sem ser
hostilisado pois perdura ainda ()
esnanto. . . _

C::tixa:q .. sereno como sempre, no
tombadIlho. faz os r·econhecimen
tos npcessáT'os AO ataGue. oer111'l
necendo a D. Afonso durante seis
horas no port.o ele Buenos Aires.
T'pP.'T'pqsando depois ao seE ponto
partida.

E no dia 2 de fevereiro, ha\ 116.
:=tno�, nRo<;arJos, ao ::tDrox!Ímar-sp do
Arroio Morón. o Exército Aliai)o
encontra já dislendido em pos!{;.ã·)

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

PJloça para escritório
Preoillo se de uma com conheoi

mento d. datilografia 8 demo;'
serviço. de um Hcrit6rio comerciai.
Carta. do pr6pr:o punho ao.

euidodoll deste jornol.
............................................

Aluga-se
uma .01a bem
ellpaço.o com

entrada ind4-
pendente. Tiradent•• , 44.

>
I

i
I

CO" BRILH:ANTINA
E OLEO PERFURADO.

"Y[]UNG"
mODUTO DA �RÇUMARI��·

�Y-=S.PAULO. y--,

Dr.. João de Araujo
Avisa aos seus clientes que
reabriu sua clinica, de re

gresso de sua viagem ao

interior do Estado.
�·�......CO��&8......De������-=a

ALIAN'ÇA DO

Terror dos microbios, echa-se
à venda oest· praça

Pedidc s a J. MARTINS &
SILVA. Rua jeão Pinto, 16

Caixa Postal o'. 332

LAR (LTDA_)

..

Repre�entantes ExclnsivQs
J. MARTINS & SILVA
Rua João Pinto 16

Florianópolis - Stf1 CFtarifla
.

.

Mudas de
Eucaliptos

(TERITRICORNIS)
VENDE-SE A Cr$ 0,10

Rua Ferré.r'r'o MFchaco, 30

Série 4 numero 0.510 no, valor de
Milhar de qualquér série no valor de
C�nten8 no valaI de
:Milhar na ordem inversa no valor de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I' Dr. Lindolfo �. G. -I
Pereira

�(�vOgado e Contabilista
Cózat-ituição' de .ociedade•.
PIQnoa contabei••• Organizo
gõe. - Parecerllla e. Mrvigoa

correlato••
Ruo Gal. Bittencourt nO.

1221"FIorian6poli.
Da. 17 hOloM em diante,

Politiéa ,do D. federal
Rio, 3 (A. N.) - Somente depois

do carnaval será feita a reeleição
dos diregentes do ,P. S. D .. do Dis-I
trito Federal prosseguindo os en

tendimentos para a escolha de no

mes para a direção do partido se o

diretório nacional não modificar
sua posição em relação ao prefeito.

� .

Será'ulodificado
Rio, 3 (A. N.) - Propala-se que o

secretáriado da prefeitura será .mo

dificado. Diz-se que já está dernis-

,
siohado o sr. Murílo Lavrador, se

cretário das finanças -devendo ser

nomeado para substitui-lo o sr. Levi

Neves, vereador do P. S. D.· que
aderiu ao P. S. D.

Se ricos quereis ficar
De modo fácil e legal
Faze� hoje uma inscrição
Na Credito Mutuo Predial

Lei de hupren�(I
Rio, 3 (A. N.) - A Comissão de

leis complementares reunir-se-á

hoje para apreciar o anteprojeto da

lei de imprensa,' da qual é relator
o sr. Plínio Barreto da U. D. N. de

São Paulo.
........

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

jem viajar conhecendo todo. o ]!;s·
tado poderão -obter os fun'dos ne

oessáríos executando f'acil tarefa

que bem executada lhes proporcto
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
Informações à rua Visconde de .

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

·
"

.

Foi exonerada
Rio, 3 (A. N.) _ O Ministro do

Trabalho resolveu exonerar à jun
ta governativa do sindicato de ofr

ciais eletrecistas de São Paulo. O

hto prende-se as íregularidades
na escrita e recepção do imposto
síndical, inclusive de outras cate

gorias profissionais.
� .

I

r
I'
I
I
I
I
I
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SEJA SA.BIDO ••• COMPRE

Compre carninhõee que transportarão as

suas cargas pelo mais baixo custo de
operação. Caminhões que trabalharão
mais satisfatoiiamente, num período

de vida ruais longo. CO!.\<lPRE
caminhões DE SOTO. - Você pode
ter a certezade que-o ma-gnifico
c desempenho e a economia que
constatará quando comprar o

primeiro caminhão DE SOTO,
continuarão a corrrprovar-ae

indefinidamente - porque esses

caminhões são construidos
para funcionar melhor, e

mais economicamente, não

apenas nos prtrneiros tempos,
rnas atravêz de anos de

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

motor, embraiagem,
transmissão, molas, bréques

e chassis, é desenhada e

construida'pela CHRYSLER
CORPo para dar melhor

serviço, maior
satisfação e

durabilidade.

I
I
'I�;i'�.

I· .

I·

,

I
I
II
II

I
I. ·

I
r

1
,

-

I

De Soto
. � CIIMiNHÕES

DE �

mUUUlE
DUmUJiLmSOE

C-e

Atende dia e noite

Florian6poli., 26 de Janeiro de 1948

QUUr VESTlR·SE COM CONfORTO

..

,,"ol, .

5.\0 PAtJLO. BRASIL

�>'-".-._----------------------

, A

ASSISY'ENCIA DE SERViÇO
MA CAPITA� E POR TODO o

ea..'Di..�&�
�1f�l$nm:r$�®1f

E PEÇAS
INTERIOR

(

* * * * * *

.LENHA -

Peça pelG. telefone 719

*

E ELECiANCIA 1
PROCURE

alfaiataria
A

M.eDo
Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida fi eletricidade

Proprietario
. 'oSwALDO DUARTE

I
t,

I A:;isa aos seus portNio:es de titulas já integ�alis�d�s ou sorteados
. de acordo com o decreto lei n. 7.930 que tem a dISPOSIÇl'{O dos mesmos

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

,

f...� __
· . . .. .. . . :

Se ricos quereis ficar
De modo facil e legal
Fazei hoje uma inscriç.ão_
No Credito Mutuo Predial
........................

'

.

Envie ao &eu' � flJstal\tt
um número da nTista O VA
LE DO I'I'A.JAf., ediçíW dedi
eada a Florlaa.Us,· e 888illl

estará eontrJ't1lilwlo p&ra
maior dito. cultural

�e nOS8& terra
. ,

• .. • .. • • •• •••••• • oo .

Punefonárfos Públicos Esta
duais e �Iunincipais, do :matis.
graduado ao mais modesto ser

vido)' pú�lico; inscrevei-vos na

As.sociação Beneficente' e esta
reis preparando um peculio pa
,a vossa fam1lia.

'Rua Felippe Schmidt 48

FA-RMAC1A ESPERANÇA
do Pal'1ll&eêlltleo NILO LAUS
Hoje e aIIilanU ..ri .• na ,relerWa

DreEu uelo.l1aIa ; eatrucein. - Boiaeopátiu - Puhl
marlu - AriIIefI •• 1t000uba.

Sua......uab ....1Tb... r'-tú� lÚ4UCe.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
-,

-. __.. 0 _ · ················· _._ _ .. _ .. _ _ _ o

Oj
Garage Delambed ' :

1
:

1
:

!
:

_ 0._•......•.•.••..••••_ _ .. _ .••• , •.•.•_ _ ..•• _ •.••_ •.••.._._ .....•.•, _

<ienesia Vva.

leva 00 conhecimento do.
pe••oo. de uuaa reloçge., o

contrato \.de casamento de
.eu filho SILVIO com a Brita.

Silvia Andrade Veiga

Brevemente iniciará serviço espflcialisodo com

moderno maquinaria
.Rua Faltpe Schmidt 60. - Telefone 1577

Andrade Veiga
t&m o prazer de comunicar
às penoa. de lual relo,õel, "'q'
contrato de cOIQm�nto de flua

filha SYLVIA, com.o flanhor
Silvio Ney SonciniLIB TENIS ,CLUBE

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

sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a exigir,
quando necessário, dos senhores associados, para efeito de identificação,
o talão de quitação mensal. _.

.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas de
carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação _do recibo
do mês de .Ievereiro.

\1 SILVIO e sn;;;--I·
J c_o_n_f_ir_rn_Q_m_ I

José Antônio de S. Thiago, Secretário-gerat

Liborio So'neioi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ ::0 h-orute---iu\fadi.n 'E'
.

'

b'
.' . ·

[ I,o Iti�r3�Aa�e"1,ntemo bonde de

.

m. p.re'
...

'gu(�
'.

em seu C a,·,'
.

PI ia
'Cascadur-a, dirigido pelo motormeí- i
zro João Martins Oliveira, não obe- Au ferindo os I ucros que poderá lhe pro oorcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses
decendo aos freios de ar comprimi-
"do e reversão, saltou para os trilhos Ad q' li i ré:i acÕes da «O I T A L.))da Rua Pampulha, esquina das ori- ..
.cinas no suburbio d:o Engenho de

.

Transportes A éreos 8. A'
.Dentro, projetando-s,e fora trilhos
.com violência sobre o arrnazcm

'Santa Rita, de propriedade do sr.'
-Manoel Ferr-eira, A velocidade do
bonde era tal que 'O,veiculo percor
reu alguns metros no interior (la
casa comercial indo chocar-se com a

:!par,�de da residência do sr. Jovino
Antônio 'Barcelos. Em consequên
cia sairam feridos trinta passagci
TOS sendo quatro, em estado grave
.sendo imediatamente internados
no Pronto Socorro.

O motorneiro faleceu imprensado
motorncír-o faleceu imprensado
.contra a parede da residência du
-sr, _Jovino, em seu posto de trabalho.
'Os bombeiros tiveram que íntervir
'para retirar os feridos do meio das
:::ferragens.

CQpita! CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ l.OOO,Obl. - Chamadas: la 40% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje masmo o Agente q,a "CITAL" em sua cidage e ele lhe dará melhores esclarecimentos.

, .• 1

��. Carga lenta paraI

Bateri1

,I Garage Detarnb sr t

Sub-Diretor Ind. Int,

i
I,
I

1
,

At!Vf)
.

li,PAULO, procura Agente ou Firma que possa repre- Sinistros pagos nos tíltin:lOi! li) anoe

sentá-la nesta capital. Cartas com detalhes que pos- Respõ:Qi\lobilidade.

.=: ��r���::: ya����:�=. ��aç��_;�:_::. l
TEUS" .FI.tH9S' -' < -

� � 1
apla�dirão téâ ',esto; �"'''''''__--__�IfIli''''!IiI;!'''''__'''P__·'''''I!1.U__HII'i'e ..

-

q:úa�dit llooberem' qàe �:
borute pró' R�aLelfçimesD.
to da Saade do Lálare.

, ,
� H&ta de protesto

Gran Bretanha, 3 (D. P.) - In

forma-se aqui que deverá ser C11-

viada á Ruinania uma nota basca
<da em termos identicos aos da nor

te-americarta. A nota dos Estados

'Unidos refere-se ainda ao julgamen
to e á prisão do' lider da oposição
Tumena Julieu Manieu, como exern

-plo do desconhecimento daquela
:nação aos termos do trabalho de

:paz,

Terrorismo
.

érobe
JERUlSALEM, 3 (D. P.) - O comandante das forças árabes no dis

trito de Jerusalém, Ahdul Khander Hussein, anunciou: de seu "algures
nesta capí tal", que' destacamentos de tr-opas mussutmanas fizeram ir

pelos ares o cor.reio geral da Palestina na noite de ontem, "Isto foi fei
Lo - diz o comunicado - para provar que podemos golpear o inimigo
e rnseu coração, Escolhemos uma dessas horas, afim de que as Baixas
fossem RS menores possíveis".
_ ••• •••••_.0 ••••••••• __ ._ •• _ •••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••• r_.' .. 0 ••••••••0 •• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••�._ •••••••••••

DE PERFUMES, DÉ SÃOFÁBRICAIMPORTANTE

FERIDAS, REUMATISMO E
PLI\CI\S SIFILITICAS

Elixir de Nogue ira
:Medicação Q�xiliQr rio trotamento

da r.iWi,J V. S. quéi- 0, pr�gresso .
da

1/10(1813:1 Juventuded Dê-lhe ins

trução, .e : is-tQ ,só se consegue
acompanhando os organizado,
ros do "'Colégio Barriga-Ver"

de'\"

• • . � • • .. . .. .o .1.... i:,_. •• .......o � ...

,lIte"fI(i&o _ q proprieta�io.8. ��V" da Sepe terie
<J RAPIDO à Rua João Pinto,
<Gvi�a aOr! lIeu. frllguelJelJ e amigo.
-que mudou-se' para a mesma ruo,

,o.pexo à Tinturaria Guc reny, on

"de e.pera a p�et.,roncia que' todos
,.ampre lhe dilptnSalam.

Clube u12 de AqQslo))
A V I S O4JontI1(1 o lincha

mento
Washington, 3 (D. P.) - O Pr8-

.sidente Truman solicitou hoje ao

<Congresso a adoção duma "medi

-da federal especifica" contra 0S

.crimcs de linchamento 110S Estados

Unidos. T1'uma11 tambern solicitou

:a elaboração duma lei para a pra

tica das profissões honestas e pleí
rl'eQu outras medidas para preserva
.ção dos direitos civis.

A Diretoria do Clube «12 de Agosto» avisa a

seus associados, que as mesas para at�ndel' o Serviço
de Bar, serão dispostas no ,salão da biblioteca, nos

três' bailes à fantasia, que? se realizárão nos dias

7, 8 e 10 de fevereiro. II
----....

A DIRETORIA

Penitenciaria �o Est'ado
AVISO.

• .. .• .o..... ....... •• ..... ... .. ... .o � '.

De ordem do Sr. Diretor, da Penitenoiária d-o Estado aviso- ao 00-

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

Flor-íanópols, 18 de Dez-embro de 1947.

laquinade eS,crever
Corr.pra-se uma portatif.
Tratar nesta redação.

tvo ()(JRTE
"e.. .. .. � .. .o. ...o.. .. ..

Nã� vi-ajou
Paris, 3 (D. _P.) - Devido ás pes

-simas condições atmosfericas o.

.chef'e do governo espanhol no exi

lo Alvaro Alberne, que devia partir
boie com destino a Venezuela, via
JNew York, não poude seguir via

gem .

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

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

e ganhe dinheiro.

........_.-_-_-.-.�--.--._.•-;.-.-.-......_-.-.-.......-.---.-.-_-.-_-........
- .....-.-..•-----.'!'--..-.-.---.--..'-'.-.-.-.-----...---:_._-_-...........-...-.-.-..-��.--.---.-.--._.•--.--.-.---.-•._-_-....--_-_-_-_w_w_-.-.-.-_-_-.-.-.-_-_-..._-.-_-_-."Vi
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C�é4ito

".'··WP -

!f1iW.�fS fWI un� _- �.w.: í IA I Ih
(!fClll0H!}� .t8 1·m.ll�FfjmTJ;fl

Cifrlll do Baranco d. 19441

Cil.PITAL E RESERVA�
Respon /JSbilid adem

�ecete

80.900.606.30
5.978:401.7.55-,.97

67.ó53 •.245,30
142.176.003,80

c-,
o-s

•

«

98.687.816,30
76.736,401,,306.20

Díretorest '

Dr. .Pamphílo d'Utra Freire
de Sé, Anisio Maslorra,; Dr.
e ,)Osé' , ����� '"'�

de Cal.'vl'1ibo. Dr: Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

·TI LOGRAF·IA
Correspondencla
(om�mial

DIREçAo:
� Amélia. M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficien·t.

.

RUtj ALVARO DE CARVALHO. 65

CoNTA CORRENTE POPULAR
JurOI 5�/! a. a. - Limite, Or$ 30.000,00

Movi-lllentação com chequei

Banoo do DistrUe ',fedéIId 8.1
CAPITAL: "'CR$. 6O.000IlOO,OO
RESERVA-S� CR$ l�O,OO

Rua Trajano, 23 • JorlanópoUs

A V I' 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIYERBA4 �VISA �

roDOS os PORTADOJ;tES DE TI'I'l1.LGS IlESTÁ' EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM, o DE)
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SIDR REEMBOLSADOS DB'
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O RS
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AD ESCRITÓRIO CENTRAI'
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI.
CIO AMÉLIA NETO.

,

I
I
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�rn�i� uni[j�i � O '�i U! � ue !
o voleibol e o basquetebol con- seguintes elementos, entre reservas Juiz: Ponciano Martins. Basquetebol - Ubiratan x Lira

Bozan

ti I t d 'd d
.

l' !
No Programa: 'Imagens do Brasil

muarn a empo gar o a a CI a e, e títu ares: Fiscal: Walmor Borges. � Atlético x Figueirense.
.Quasi diariamente, quando o bom Ubiratan _ Érico, Vadico, Mar- Hoje não haverá jogá, devendo o

n. 87 - Nacional Imp, Filmes - A

• it t d f"
Voz do Mundo - Atualidades

<tempo permi e, cen enas e a lCIO- cos, Humberto, Fredolino, Aldo, torneio ter prosseguimento amanhij Param escalados para, juizes U:J

d I t d Hild dA' N
' Preços: Cr$ 4,00 3,00 2,00 ás 7,3tJ

na 'os se ag omeram em orno [I 1 egar o, ri e I ewton. com os jogos seguintes: peleja de voleibol os srs. Éricé>

d .;J L' T
.

CI b C d A Tacit D V
' horas Cr$ 4,00 único

qua ra oo Ira erns u e para aravana o r - aCI o, an- oleibol feminino - .Pela Iíde- I Straetz Júnior e Helio S,ales, e pa-

presenciar as disputas sensacío- tas, Helio, Linhares, Helius, Zenon, rança do certame: Figueirense x
Livre Creanças maiores de 5 anos,

nais e atraentes do Tome'io Muni:' Morací e Helio, " Barriga Verde (invictos). ra as de basquetebol os srs. Poncia- 'póderão ,�ntr'ar na sessão de 5 horas.

cipal de Voleibol e Basquetebol, or- no Martins, Grurnercindo Tolomiot-

ganizado pela operosa Federação I ti, Nazareno Simas e Osvaldo Silva
Atlética Catarinense, a qual não TOR;N'EW NOTUR:Nü vDE B�SQUETE E VOLiEY Husadel.

!poulia esforços no sentido de pro- Em virtude do mau tempo ontem reinante, a FNC transferiu 'para
porcionar diversões ao público e hoje, ás 20 horas; a partida de 'bas,quete'hol entre as equipes-do Clube f' Horário: 19,30 horas. Preços: Ca

estimulo aos clubes e jogadores. Doze de Agosto e Caravana do Ar. Apitarão a sensacional .. pele-ja os srs .. valheiros Cr$ 2,00; senhoras e se-

Todos prazerosamente estão reu- Oswaldo !Silva Husdel e 'I'te, Walmor Borges. nhoritas terão entrada franca.

nidos em torno do esforçado presi
dente da F. A. C., dr. Osmar Cn-

CINEMaSSábado -préximo no ca-mpo d a- F'CD�' teremos a realização do
sacíenal «match» futebolístico entre O" Paula Ramos, campeão
cidade e um cembtnado Iormado por elementos do Avaí,

Fjg:�eirense, 'Caravana, Boca iuva e; CulegiaL

Sen

da
Atlético,

RITZ hoje ás 5 e 7,:W horas
Sessões Chies

Jacki Cooper - Gale Storrn

John Littel - Patricia Morrison

ONDE ESTARAO NOSSOS FILHOS
No Programa: Brasil em Fóco -

n. 27 - Nacional _ Noticiário Uni

versal - Jornal

Preços: c-s 4,40 3,00 ás 7,30 tio

ras Cr$ 4,40 único
.Censura até 10 anos.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ROXY hoje ás 7,3'0 horas

Brenda Joyce - Don Porte

Patricia Morrison
"TERROR ATmnCO"

NO PALCO: Ultima apresentação
do magnifico magico chinez

CHAN-GRI-LÃ
BUDHA...

Preço: Cr$ 4,00 único
Censura até 14 anos.

ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies

A DANSA DA FORTUNA
�COM: '. 'LuIz Sandrini - Olinda

mais

Oportunidade

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

Ultima Exibição
AS AVENTURAS DE LAUREL E

HARDY
COM: Stan Laurel (O Magro)

Oliver Hardy (O Gordo)
No Programa: Resurgimento do

Café - Nacional Imp. Filmes - Um

Amigo ás Direitas - Short

Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

..

teve

SATMA 2 x INCO 2 o PENTA-CAMPEÃO MINEIRO
IRÁ AO PRATAnha, auxiliando-o como podem no

.trabalho fatigante da entidade que

não tem outro objetivo Únão o pro

.gresso dos esportes em Santa Cata-

rina.

Ante-ontem, assistimos a

uma rodada do torneio que

um transcurso sensacional.
Inícíalmente defrontaram-se

Reportagem de Augustus
Empolgou, na tarde de domingo'

último, o encontro realizado entre

as equipes do SATMA F. C. e Grê
mio Esportivo Inco, cujo término
assinalou a contagem de 2 x 2. Esse

"score", a julgar pela- notória supe
as rioridade do SATMA. em todos DS

equipes de voleibol' feminino do

Barriga Verde e Clube Doze, que

terminou com a vitória do primeiro
por 2 x O (15 x 11 e 15 -x 4).

Os quadros foram êstes :

Barriga Verde' - Urânia, lveU-:-,
Reinalda (Nair), Dirce, Sulamita e

Moema.
Clube Doze ,- Araci. Silvia, Ma

ria Krauss, Judite e Argentina.
Juiz: Erico Straetz Júnior.
Em seguida teve lugar o embate

de basquetebol entre Ubiratan �

Caravana do Ar, vencendo o pri
meiro por 17 x 10.

Integraram os dois quadros os

.Em março prOXll11O, o
� América

F. C., penta-campeão de basquete- Grande companhia catari-

bol de Belo Horizonte, vai excur- nense. que está aumentando -

-

sionar aô Prata. Deverá disputar ;:c�:ad�� :�!;l!u(2)iOp��:��s� Assistencla.
três jogos em Buenos Aires e um de ambos 011 liexos. U _..

Iem Montevidéu. Sua equipe de bas- InformaçõEtll à Rua Vi.oonde lV.l.�lnlCllla
quetebol está em boa forma e PÍ}- de' Ouro Preto 13 I dali 9 àll I Foi 'O seguinte o movimento da

momentos da peleja, não convenceu, derá fazer brilhante figura nas ca- 12 e das 14 às 17 ho�o.. Assistência Municipal durante o

pois, justa seria a vitória da equi- pitais argentina e uruguaia, emboral', mês de janeiro findo:

pe alvi-anil, que só não se verificon por lá se jogue basquetebol muito \', ••. 'M'
....

O·
. . "

'T'
.

'0'
..

'R'
. . . . . . Doentes matriculados, 191; con-

devido às lamentáveis falhas do ár- apurado. Ao regressar, jogará em sultas diversas, 1.146; Visitas diver-

bitro, em prejuizo flagrante dos Pôrto Alegre e São Paulo. sas, 24; intervenções cirurgica.s.
sul-americanos. Deixou o Snr. Gn- Essa temporada do clube minei- V d 24; inspeções de saude, 7; atestados
mercindo Tolomioti de asslnal dois será patrocinada pela Federação en e-se de sanidade, 7; curativos dentanios,
autênticos "penalties" e marcou Argentina de Basquetebol. por con- Um a gazolina, de 12 HP. 34; extrações, 156; 'aplicações fisi-r-

faltas inexistentes, contra tôdas as ta de quem correrá as despesas de fproprio para indústria. terapicas, 86; exames diversos, 177;
expectativas e regras de futebol. estada em 'Buenos Aires, cabendo ao Ttarar no Emporio Rosa. curativos comuns, 303; injeções di-

Para o SATMA fizeram "goals
'

América F. C.,' apen,as as despesas ' versas, 686; formulas fornecidas"
Berreta e Barbato. Os do INCO fo- de viagem. 1

•1 ---- 1.738; enviadas ao Centro de Pne-

ram consignados por Richard, no ,_._.-- -----.----- --.-.... ALVARO MILLElv DA

I
ricultura, 315.

primeiro tempo e, nos dois últimos SILVEIRA' 17. Outros serviços: SESSÃO IN-

minutos da pugna, também Richard, ADVOGADO DUSTRIAL: Fahricação do corre rte

nump:iol:_nto chute que,
d
aju.dado

'\,

I
MARIQ CLIMACO JJA I mês: - 5 Litros de Formula 41. 12

por impao, ao procurar esviar a I!J! T_�-S "t�EOS LTOA ' S/I VA Litros de Formula 78. 10 Litros de

I F A C
bola, conseguiu burlar a incansável

-c;
�ONTADOR Formula 9. 28 Litros de Formula

PELO PRESTIG O DA . . •

vigilância de Novaes, sem dúvida a Cousas Cigei. e Comerciai.. 57:. 24 Litros de Formula 36. 2 Li-

Couforme comentam os jornais maior figura do gramado. Estamos, SONOTONE CÓntratos. Distratos. etc. tros de Formula 18. 2 Litros de For-

do Riu, o sr. Manoel Maria de Pau- .convencidos de que faltou apenas' Serviçal de Contabilidade mula 39. 15 Litros de Formula 60.

A Ih S d em geral.
�a Ramos, filho do saudoso dr. Vi- �,�chance'" à equipe do SATMA, o pare ,o�· para ur ez Coixa Postal. 105 2 Litros de Formula 83 com Xarópe

,torino de Paula Ramos, patrono do qne excedeu ao lado do .INCO. Em- TESTE AU,g'IOMETR�CO' e DE- :Floriqn6polis - S, Catarina ,5 raizes. 64 Litros de Xarópe Sim-

movo campeão de futebol desta ca- bora não consezuindo o triunfo de- MON",TRA\lÕ.f.;S' dos Âparelhow fei : ples. 12 Litros de Vinho Ferrugíno-
.' ,

'"
,- ,f-el. a domicilio ou a ,rua General = ..

pital, vêm desenvolvendo intensa sejado, esta o SATMA E. C., de pa- ãltencourt. 67 Pessao. do interior
.•............................. soo 5 Kilos de Pomada 50. 5 Kilos.

atividade corno delegado da Feõe- rabens pela sua, autêntica reabili- dÓ 'Estado queiram escreger para C "S-A de Pomada de Sulfa. 12 Litros de

ração Atlética Catartnense junto à tação frente ao seu forte rival. 'o; endereço aoima ' l'1.., Agua Distilada. 5 Kilos de Pomada

Confederação Brasileira de Despor-! ,�inalizando, temo�, uma bô.a no-
........•. 5-1. 5 Kilos de Pomada 250. Forneéi:'

tos, prestigiando-a do melhor modo hCla para os fans: Ja se C'Oglta l]e PFRDEU SE aféCr$ 1..000,00 do ao "Posto 2" do Estreit'O: - !J

Possível no panorama desp,ortivo I novo. en,c'Ontro e,ntre ,essas equ.ipes
"

" -

P' d f
. Litros de Formula 60. 10 Litros de

rectsa-se e pre erenCla na

do país, a exemplo do que tem fei- e, qmça, possa ser ela realIzada um anel de grau de normalista, P Formula 57. 7 Litros de Formula

I
rai4 de Fóra ou rua Bocaiuva.

to o oomandante Máximo MartineÜi, �m bom tempo, pois, assim, pode- pedra verde entI'le dois pequenos Cartas para Avenida Mau 78. 4 Litros de Formula 36 . .2 Li-

mn dos' grandes beneméritos dos, remo.s apreciar melhor as reais pos- brilhantes, tendo gravado por den-
ro Ramos, 52. ' tros dI! Formula 83 com Xarópe 5

desportos de Santa Catarina. I sibilidades técnicas dos mesmos. ;, tro do aro o nome NEREIDA. , raizes. 2 Litros de Formula 39. 2

Defendendo os nossos inlerêsses Uma nota de destaque: nossa as- Pede-�e a quem 'o encontrar o ob-
•••••••••••••••.•..•••••..•.

Litros 'dé .F'Ormula 18. 5 Litros de

nas reuniões da entidade máxima, sistência soube prestigiar o encon- séquio de entregar ll'esta redação, Cemkatl, Gravatui Pijamet, Formula!l. 5 Utl"OS de Formula 41.

Manoel de Paula Ràmos sabe que tro e apreciamos a simpatia e o ou à rua José Boiteux nO 4, que se- Meia.' da. melborelflf�(,e. 7 Litros de Xarópe Simples. 1 Litro

está lutando pelo des'env�lvimento 'conceito de que goza o SATMA F. rá gratificado, em o exigindo. DOres preço••6 Dlt'ilCAS� IS- de Solução Lizoformio. 5 Litros de
I C t d t

. CELANEA - RuaC. Mafra.
da terra que ·seu pae tanto digni- ., con an o com numerosa orCI-

I
Elixir de Bôldo. 1 Litro de Tintura

ficou no passado.
.'

da e de um entusiasmo

paIPitante'l" D' I b t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

de Iodo. 1 RiJo de Porpada 50: 1

Atualmente o be;nquisto e8por- �,.,..,....- .. - _..,.......,._••••_•••_._..

, U8Art8enU'dee dI'ae, 'ea mnoz.teer I
D E N TIS T A Kilo de Pomada 49. 1 Kilo de P'Oma-

tist'a, que é pes8ôa largamente con-
LEMBRA-TE I

. Dr. Mario Da Campora da de Sulfanilamida. 1 Kilo de Po-

oeituada na Capital da República, Inúmeros leres hllllDUlOl, mada 250. 1 Kilo de Pomada 51. 1
.,. f f I!- Cirurgião dentista '

00 C
a pe.dido da F. A. C. está trabalhan- que Ja oram eaae5 com. Kilo de Pomada Rivanol. 5 om-

dI) para trazer a esta Capital o Bn- to, aguardim teu auxílio ,ao Queremos que todfiS façam Atende exclusixamente com primidos n. 7. 1.2001 Comprimidos

tafogo, campeão carioca de basque- ra nlle possam voltar á ae- parte do quadro social dos hora marcada 32-. 1.200 Comprimidos 30. 1.200 Com-

tebol, para a realização de uma
� componentes do' "Colégio Bar Rua Trajano na 25 .- Sob. wrimidos 205. 500 Comprimidos n_

temporada de três jogos, enfrentan- ciedade. Colabora na Cam- ga-Verde". Por isso, o pag·a. Florianópolis 5. 1.000 Comprimid'Os 0,25 n. 1.50a

do o Ubiratan, Barriga Verde e Li- panha Pró Restabelecime.te mento da ação -é fe·iío em Si Diariame nte dos 9 às 12 e Comprimidos 34. 500 Pílulas Purg;l-

Ta Tenis Clube. d, Saude do Lázaro. I prestações. das 14 às 17 horas tivas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIR'A TENIS C'LUBE GRANDIOSOS BAILES CARNAVALESCOS NOS"DIÀS 7,9 ElO, COM INICIO ÁS 22

.,HORAS __
. DIA 8, VESPERAL INFANTIL DAS 16 ÀS 20 HORAS __ , APRESENTAÇÃO DO. "F?IROLITO",

O ·�.'REI DO TECLADO" E DE NOTA'VEL ORQUESTRA CARNAVALESCA.

Clube

.\

CiÕbed�ó-8�T�FüÕcioõãriõsPubiiêôS1iVis-
de Santa Catarina

,
":'•...................................•........•............. _-

" __ .. , .

EDUARDO HORN &,CIA.
Rua João Pinto n. 10.
Caixa PQstal, 39/40.
Florianópolis.

o Batalhão Barriga-Verde I

foi constituido de catarinenses
destemidos e' o "Colégio Bar
riga-Verde", usará. â mesma
bandeira.

o VALE DO ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA.

ROftA·

Distribuição
de farinha

Cadastro Social do «O Estado»
Pedimoa aOII DOUOtI dUtinro. leitores. o� .. III'"llCbM •

�mpoo abaixo • �lo ii DOU. RoUçlo I!dbrl à ooOtpt�
l!IM:lRto antn. 'o DOMO U:t'O Cadutfo ......

�I. IAVA! LACERDA

D02e de Agosto
CARNAVAL DE 1948

A.Diretor�a . do qlube 12 de Agôsto realizará em sua séde, bailes á
fantasia, com. mICIO as 22' horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7, 1:1 {'
10 de Fever-eir-o, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, reser- _ Foi publicadavando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das 16 ás 20 Rio, 3. (A. N.).. ,

horas. .. a por-taria do vice-presidente da ,-;... 4,

DIST.RIBUI_ÇÃO DE CONVITES: - A todos os �Óéi�' q'�'iie� 'c'd'�'; CCP, estabelecendo as

proporçõesll D ..
T �. _ CtriI O ••• 8�. • P4tIG. .If ••••••••• � .

S
eSOUr&�la, s-er�o entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos pela para a distribuição . pelos Estados

e:oreAuma, oonvIt�s especiais para os .bailes carnavalescos deste ano. da quota de quinze mil toneladas .... •• o ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• __ •••••••••••••••••••••••••
o. <I'

apresentação desse COFlVIW torna-se obrígatõría rro ato da en->
. .'

!-,:ac.adda'a na sédte, por tOOdasíão dos hai,les quando, pelo Porteiro, será des- de farinha de trigo
h ')dg06S50EostaDd.os I ...___ (a) _ •••••••••••••• 0 ••••••••••••••• o ••••••••••••••• !.. 0.0 •• o. '"li", a par e I?ICO a a correspondente ao dia da realização de cada Unidos: São Paulo ;).�. ; IS-,.---fest�. Esse convite, na conformídads de nos.Ms Estatutos, somente da- trito Federal 4.335.O<J0; Ceará ....rá direito a entrada do somo e de sua família. NESSE PARTICULAR l.. b 1 053 000' �

011 eara- .................•...........................•. o' 4-
DIRETORIA AGIRA COM O MAXIMO RIGOR.' ,1.417.000; Pernam uco

.

. . :,1
.
Quer pa�a os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex- I Bahia 1.036.000; Paclá 921.000; HlO -10 tio Pai (mh)c.._ ••••••• o. o •••• o •• o �. o •••• o ••••••••••••••••••• o"

pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a Grande do Norte 225.000; -Mara-
Tesouear-ia, re9ue_r€r ao Presidente, para pessõas ou famílias de suas I

-

178000' Minas Gerais' 150.000; 'lbllW\'.. - o ••••••• - .

'flel:a.çoes em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas 011
n rao .,

.

.

.cada un:a das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos Mato Grosso, 93.000, Paraíba ...

Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00 31.000; Espírito Santo 55.500; Ala-
,

Ingresso avulso para cada festa Cr$ _150,00 goas 495.000; Rio de Janeiro 93.000;
.

A venda de INGRES�OS a pessôas nao pertencentes ao quadro so- S, t ·C tari 31000' Amazonascial do Clube e que estejam de passagem '6Dr esta cidade cessará im- an a a arma "

.

preferivelmente ás 19 horas do dia da realização de cada 'festa. 25.590; Paraná 12.000. O Serviço de

,qRIANÇAS - De acôrdo c0!ll as comunícações, é terminantemente expansão do trigo ficou autoriza-,
proibida a en�rar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das �o do a distribuir proporcionamentehoras nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro. ..'

Secretaria do Clube 12 de Agôsto em FlorianópOlis· 12 de Janeiro a essa farinha de tr ígo entre os mo-

de 1948. "
,

inbos e firmas que importaram em
.

A DIRETORIA 1946 farinha de trigo dos Estados

Unidos n� seguintes proporções:
Firmas de São Paulo e Distrlto Fe

deral, 500 toneladas cada uma; fir

mas importadoras de outros estados
•

-acima citados, 100 toneladas. Foi

tabelado a 248,70 o preço do saco DR. MARIO WENDHAUSlIN ...

de farinha de tr igo vindo dos Esta- Cl1nica médica de adulta.

dos Unidos. e crianças
Consultório -. Trajano, 29

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

Residência:
Felípe Schmidt n. 38

Te!. 812Moça sabendo cortar oiere-

, ., _ � �

Aaradeoeriamoa. .tunh4m. a lIDtIIIu .. aotle1u .. •.......
�_toe • oatru... !IIUU<- _ .. ,..ou .tqt....

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

Conselho Diretor do Clube dos Funcionários Publicos de Santa Catari
na, em face a' deliberação tomada em a ultima reunião de Assembléia
Geral, que este Clube está resolvido a vender o prédio de sua proprie- � .•.

dad€ a Rua Trajano nO. 37, a quem lance apresentar. I' ..
-

As propostas deverão s�r apresent;:das em envelopes fechados, �OSIUrelra
das 14 horas as 14 h. e 30 minutos do dia 7 de fevereiro e serão aber
tas per�nte os ccnourrentes logo em seguida.

O julgamento �e fará posteriormente, podendo " CI'Jbe anular a ce seus serviços para costu-
concurrência SI aSSIm o julgar conveniente, na ocasião. rer nas residencies, DI. A. SANTAELLA

MaIOres informacoos com o Sr. Pres,idente do, Conselho Diretor Cartas parti Irene Maria ��� Faculdade Na-

�TÕesielHnliãda ;::.����,�;:S��:d�:�:s�.e
0,- ����

tinha de transporte coletivo entre Pareceres aprovados �flO.& -:�1tÃi 00:00....
.

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaç3.'ba·- Lajes e Bom Retiro e -. a..u1t6frio: Ed1t1c1o .&.metiaVice-Versa. ) A C
. -

ti
.

NETO
SAIDAS DE FLORIA .: Rio, 3 (A. N. - Dl11lSSaO (e

• � :reupe Schm1dt. Conaul1lUl
manhã - _. ._ _ NÓPOLI�: Todas às �a. f€i�s às 6 horas da finanças do Senado aprovou ó pare- :ou UI AI 18 hi>ru _

SÁIDAS DE XAPECó
•

-

-,
cer favoravel 'ao- proJ'éto -criando. o Relliden<:ia:: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã Largo Benjamin Con.ta�:1t n. 6INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA.

.

controle de emergência sobre im-
Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431. portações e exportações. O sr. Sal- ... POLYDORO S. THIAGO

C_do BospltaJ de Oartdaao.
gado Filho votou contra. om res-

de 1"10rlallópoIIB
• trições O sr. Andrade Ramos e Ts- &llll6iiente da Maternidadel mar' Góis. O sr. Andrade Ramos. 1WII1OA M!:DICA - DISTOlII-,
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recer do sr. Santos Neves, favorá- ,,,-..------
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! Entr.ada n uaT e ltPIilS'lc �1 t T'°I f 1577 ..
i vel ao proJ'eto autorizando o ati-

�IUFU. - ME':IlAJiOLI8MO

1 �ua enen e velra � e e one
i

BASAL

_� , .. � , �" : : : menta de capital da Companhia 1IIl'!Àltu �a==" 48.8 llll Ib

. C ia . ContiDep t� I de $eauros . . �::� ;:�����:.��, .s; �'. : .d.".nd�. :u.
Rio de Jane�r,o . O melhor pre.ente para .eu fi-

Fundado1e'm 1.924 lho. é uma caderneta do CRE'DI-
INC:êNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS TO MUTUO P_REDIAL.

'-,

C�Il.ital R�aliza.do e Reservas
'i' .•..••.• Cr$ \ '6.140.440,50

SmIstros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621,30
SÉDE (Rio de Janeiro)

.

STJCURSAL (São 'Paulo)
Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo. da Miserioordia,. 23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" T,eloeg. "OONTAL'�

AG:êNCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ _

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GMNDE. ,

.

Comissários de Avari-a..s nas Principais Cidades do País e do .Exte-
I'ior.

Tem a satisfação d€ comunicar o inicio de suas operações na Cida
de de FLORIANóPOLIS com à nomeação de &BUS Agentes Geirais Se
nho,res.

o trabalho durante
'0 'c'aroaval

Rio, 3 (A. N.) - O Ministro do
Trabalho vai entender-se com as

autoridades municipais no sentUo
de ser assegurado o exato cUl11pri�
menta da legislação trabalhista nos

dias de carna'vaI. As Delegaciàs' rc
gionais nos Estados recebet:_ão ins

truções no mesmo sentido.
• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••

.� chamados a qUlll4luH

.-. 1n00tDl1l'Il durante a nolte.

;jIijdlJULTORIO: Rua Vltor )oIelJ'&.
loS, 18. Pone '7111

'lIi'NWSDISOIA: A., II n 1 d a Trom·

powskl, 82. Pone '7111
-_._---�--�_..._-

Rs •• S. CAVJ...J.CANn

lI!IIlIM �ica de OlluliD
- OIn1dG11. Narll! - G«'rp:GtiL
: P.uoriçêio de lente. de

>

contato,
Reirliciou Bua clinica

Conlultorio: F.lipe Schm idt 8
Da. 10 ã. 12 h[ll. e doa

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

"

1'l1la1ca u:clusivamente de�
li_ BaManl!'l Ma!rI.nha, II

Telefone M. 7.

Dlt IOLDAO CONSOM.
�JÍJl.GIA G'IlRAL - ALTA OI
1Itrt.w1A.- MO� DII ..
• • •• lfHOBAS -II PABTOIJ .•.•

lftinIIa40 pe.la Faculdade de MOIII1"
wau da UniTersidade de Uo

LfIA'Ido. OlWe foi assistente por' 'fIl•
.. uo. do ServIço CirlrCloo ..

Prof. AUpio Con-ela' Neto
D'U'I1a 40 est6mago e T1a.I fel.
CIaNI, intestinos delgado e cr�
m6U1e, rlns. prÓltata. bb:Ip,

I'tsro. OTtr1OJ11 e trompu. V_
5iCIAI. liItàrocele. og-S.11ze. e h.....

OONSULT.A8:
'- !ii la � horu, à Rua J'eIpa
�t, iU (.alto. da Cla Pll

rauso). Tel. 1.598.
IIJl!ItIlIID1INCIA: Rua E!lt:ev.. ".

I11Gr. 171: Tel. M 7M

PLJiEWTON O'AVILA
� - f'lal Urln&r1u -

J:io&tU doi mtest1nOll rito fi
lIMIi! - Hemorroidas. Trâ't.am..

to 4h' coUte ameblana.
lNIfoterapla - Intra 'Iel'lJle1bo,
ConjWta: Vitor Mefrelell, lUI.

iM4III.dJa cHar1amente ... 11,IG ....
lo II= das 16' ha. em tl1JIaW

VJdal :RaJno., ...
"on.. 1087

II. UNS NEVES
Mol� de senhora

CoIaIJIBt6IrIo - RJua JoIlo Pinto ii. ,
- Sobrado - Telefone 1.4&

SNIdIne:la - Rua Sete de SetembN·
- (iI)d:If1c1o I. A. P. da EstIft)

Telefone M. 8M

IR. ,PAULO FONTES.
CJmdoo e operador

ClOBnlt6r1o: Rua' Vitor Me� •
Telefone: 1.{()(!;

� das 10 la 12 fi du 1f la II
�fn.cla: Rua Blumeaau. U

Telefon.: l;t,a

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 4'4

LAVA. e TINGE ROUP;'",S
Reforma chap.<:'jo�

Profissional (OlnDetente - Serviço rapido e garantid·o'.

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

\

Infor�ações nesta redação.
1.fii3't!#;UWpe 4

Aumente o Capital do Colé
gio Barriga-Verde, afim de
que possamos construi-lo; ins·
crevendo-se, hoje mesmo, no

,seu qu8Jdro social de com'(H)
nentes.

Afia
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Estiveram
Republíca,
Catarina e

do Catete, ontem, lendo sido recebidos pelo Presidente da
conferenciaram conjuntamente, os governadores de Santa
srs. Aderbal R .. da Silva e Moisés Lupíon, respectivamente,

no Palacio
com quem
do Paraná,

SETE FORAM AS CASAS FECHA- E as interdições se' processaramI .

DAS ONTEM PELOS "COMANDOS'" nessa sequência: "Confeitaria Copa-
Rio, 4 (A. N.) _ O dia de ontem cabana", ; avo N. S. de üopacaba

foi intenso para os "comandos sa- na, 594; Padaria e Confeitaria Oce
nitários" da Secretaria de Saude' e anica, á mesma rua 590; Café impé
Assistência da Prefeitura. Tendo a rio, idem, n. 195; "Ponto Elegante"
frente o chefe do 1° Grupo de Hi- rua Ronald Carvalho n. 29-C e Casa mando ainda que se a Argentina se
giene Alimentar, dr. Guilhermé Ro- Delfim, á avo N. S. Copacanan&, . A

dnegasse a assInar, o acor o a ser
mano, a caravana esteve no Café 195.

t f t' di t 'b
. -

propos o e e uana a s n mçao
Itambira, da avenida Graça Ara- Todos os'infratores sofreram pe- de mais da metade do trigo do mer-
nha, 206-A., denun&iado por um sadas muitas e foram intimados a

.

cado internacional.
fregu�s como. sujo, e verificando a se colocarem num curto prazo em I iIP.!
procedênêia da denuncia' determi- condições de proporcionar

umaJDOU o seu fechamento por 24 horas, manipulação higienica aos generQS
além de ser o seu proprietário, que servem aos seus frequentadores.
multado e intimado a fazer obras nn

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

A Alemanha se governará
Stuttgart, 4 (U. P.) - O general os alemães - acrescentou. De U!'1

Clay, governador militar norte- lado se diz que se trata de uma

americano da Alemanha declarou forma concentrada de centraliza
hoje que não 'é intenção do govêr- ção, e de outro de uma entidade de
no militar norte-americano "impôr masiado fraca. Muitos alemães se

11m governo ao povo germânico" opõem a administração porque a

ao dirigir-se ao Conselho dos Esta- mesma foi estabelecida por um go
dos Germânicos. ,I vêrno militar. Outros há que relei-

O general Clay acrescentou que tam a idéia de um govêrno gerrnâ
a administração econômica bízonal , nico para as zonas fundid:�s.
instalada (em Frankfurt é apenas I Referindo-se à sua visita a Was
"uma instituição provisória para' hington, declarou que havia pedido
agir num estado de emergência", e! ao Congresso o crédito de setecen

que.será substituida por uma' assem-\ tos milhões de dólares para o ano

bléia constitucional tão logo o povo
(
que começa a primeiro de julho.

germânico passa escolher seus' ,e- Uma decisão sôhre êsse pedido será
presentantes em eleições livres".

I
tomada dentro de algumas semanas.

"A administração foi criada com Clay, declarou que seu govêrno
êsse único objetivo e não para

an-I "aprovaria
uma constituição f.ederaltecipar a futura criação de um go- na Alemanha". Referindo-se à ex

vêrno germânico", acentuou. periência dos Estados Unidos, o ge-
O general Clay fez ressaltar a ur- neral Clay disse que o govêrno ale

gência do estabelecimento tão cedo' mão, deverá ser flexivel c não' r igi
quanto possivel de agências germâ-' do. Os' norte-americanos desejam
nicas na área bizonal a fim de que para a Alemanha o govêrno que

as mesmas assumam a tarefa de aprovar a maioria do povo alemáo

gerir 'O comércio de exportação e - acrescentou.

importação e outros assuntos co- Terminou declarando que a des-
merciais da administração. nazificação do povo alemão estará

Opiniões divergentes sôbre a ad- terminada até o próximo mês de

minístraçâo bizonal existem entre, junho.

Beneficiamento de banha - coloniàl
O doutor Aluízio do Valle, Diretor da Divisão de Defesa Sanitária

Animal, participou ao doutor Leoherfo Leal, Secretário da Viação, O:bras
Públi.cas e Agriculura que, por deliberacão do Ministério da Ag>ri'cultu
ra, foi autorizado o re.cebimento da banha tipo colonial para ser refi
na,da pelas i:áJbricas sob contrôle da Divisão de Insp,ecão de Produtos de

Origem Animal (DIPOA).
Essa deliJberacão visou fa.ciliLar ,a máXIma indusLrializacão' do re

banho suino ameacado pela peste, acautelando futuros prejuiz.o.s às eco

nomia particuLar ,e pública, facilitando sohrewdo a campanha p,rofilá
Eca p,ela rarefação do.s rebanhos.

Em ,Santa Catarina estão SO'b a fislcaliz'acão da D. I. P. O. A., esta

belecimentos JOlcali�ados em: Joaca1ba, Bl'umenau, 'Jlulbarão, Concórdia.
Serra Alla, Ara:ranguá, Capinzal, Cavador, Videira, Laguna, Timbó, Rio

do .sul, Braco do Norte, Rio do Testo, Jaraguá do 'Sul, Rio do Serro,
'l;romJ:Judo Central, Trombudo Alto, Taió, Pira:tUlba, Cresciuma, Indaial,
lbirama, UrUbicí, Nova Veneza, Barra Fria, Xaxim e Orleans.

Continuam os comandos sanitarios

estabelecimento.
Rumando para Copacabana, foi v-i O Crédito Mutuo Predial, oferece
sitado o Restaurante do Lido, tam-

aos seus associados o melhor pIa
bem d.enunciado, e a imundicie çra no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
tanta que se tornou necessário o mensais. "-

seu fechamento pQr 24 horas.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
'F R I E I R AS,
ESPINHAS" ETC.

I Perseguindo os . matadores· de ·Gandhi
N. Delhi, fI (U. P.) - Nesta ci

dade a policia dissolveu uma gran
de manifestação que se encaminha
va para a Assembléia Nacional
para pedir aos deputados medidas
excepcionais contra os extremistas.
Jai Prakash Narain, dirigente dos
socialistas indús, culpou ao gover
no por não haver tomado medidas

adequadas para proteger a �id) de
Gandhi contra os riscos rel)re:3�nta··
dos pelos f'anaticos. A campanha
contra os extremistas e a dissolu
ção das organizações de carater mi
litar foram decretadas pelo gover
nador indú presidido por Nehrú d,,
pois de haver chegado ao quartel
general policial a versão de que o

assassinato de Gandhi tinha sido
apenas a primeira etapa da cuns

píração geral dos extremistas j1!1ra
fazer desaparecer todos os' dirlgen
tes políticos que aceitavam o prin
cipio de Gandhi da resistência pas
siva.
Foram realizados muitas pr-isões

do suspeitos.
A maior ia dos detidos foram pre

sos nas cidades de Nagpur, Oawn
pore Lucknow e Gorakhpur, nas

provincias centrais e unidas. A
policia anunciou também a deten
ção do presidente da organização
"Mahasabsha das Províncias Uni ..

das, no interior de um templo 8JD

Gorakhpur, acrescentando
I que

havia sido transferido para Nova
Delhi para ser inquirido no curso
das investigações que se real isan
sôbre o assassínio de Gandhi. Vá
rios foram surpreendidos distr i
buíndo confeitos -. método ti-adi
cíonal indú de expressar regosijo
- depois de receberem a not.ioin
da morte do mahatma. Não obstan
te, em Nova Delhí destacou-se 1 tal

forte piquete policial para guar
necer a residência do dr. Syama
Mookerjee, ministro das Industr-ias
e Abastecimento e ex-presidente
da "Massabsna", a qual foi atacada
on tem por elem�ntos anti-extre
mistas.

O Sindicato dos Empregados e'TI

Roteis, controlado pelos elementos
esquerdistas, incorporou-se tam
bém á campanha contra os extrc-

mistas, adotando um resolução na
qual se ordena a seus filiados se

abstenha de servir alimentos a

qualquer membro conhecido de
organizações extremistas.
Entrementes, pessoas chegadas

á familia de Gandhi, informaram
que as cinzas do mahatma,' reco
lhidas ontem da pira funerária ein

Nova Delhí, serão lançadas ás
águas sagradas do rio Ganges em

Allabahad, nàs províncias Umdas.:
a 12 do corrente. Allabhad está
próximo da confluência dos r ins .

Ganges e Jumna. Soube-se ademais
que se projeta iniciar uma campa
nha para mudar o nome de Nova
Delbi pelo de Gandhinagar, (Cid::!-·
de de Ganàhi). Acredita-se que a

mudança será proposta na Assern->
bléia Nacional dentro de breves"
dias.

.

Continua,m as' prisões ileDais
Londres, 4 .(U. P.) - A Grã

Bretanha acusou formalmente o

govêrno comunista da Rumania d�
suprimir os partidos da oposição,
prender os adversários sob acusa

ções ilegais e violar "a liberdade
fundamental" prevista no seu trata
do de paz. Em nota entregue ao f':O
vérno da Rumania, o Foreing orrl'
ce declarou quevessiste uma si tua
ção de violação das obrigações dr:
tratado", acrescentando que "::1S
prisões itegais ainda continuam,
sob a acusação de sabotagem 8C0-
nomica -e atividades fascistas, 'JU
mesmo sem acusações especif'ícns.
e estas raramente são seg-uidas t.or
julgamento dentro de .um prazo
razoavel�

.

.o Foreign Office declarou que
a nota é identica a outra enviaria
a Bucarest pelo Departamentn de
Estado. A nota britanica diz que
"muitas pessoas detidas há meses.
sem motivos especificados, a J'c,�:
peito das quais o govêrno de 8tH
Majestade protestou oportunamsnr,
ainda continuam presas, em C.)11- Pôrto Alegre, 4 (A. N.) ---' Infor--

dições deploraveis ou morrcrram mações da cidade de Lívramento..
na pr-isão. -Os partidos da oposição na fronteira com o Uruguai, anun-,
e a Imprensa oposicionista cont.í- ciam que nuvens de gafanhotos,.nuam impossibilitados de funcio-
nar". A nota não revela que ntih1- procedentes daquele país vízinho..
de a Grã-Bretanha pretende arJot.ar' acabam de invadir as terras daque->
a respeito dessa alegada violação le municipio gaucho. Os gafanhotos.
do tratado. No entanto, lembra ao vêm em grandes nuvens, pres Igovêrno (rumeno que ao assinar q

1-'

tratado de. paz, o mesmo garanti u mindo-se <.ue ocasionem graves
"certos direitos humanos, e Iiher- prejuizos á lavoura de Livrarnento..
dades fundamentais ao povo rume- Certamente, tais nuvens encami--
no" .

.

nham-se para o centro e norte do,
� not� assevera que, na Rumani:J.1 .

o Par-tido Nacional Camponês f'o i
Estado.. .

S�l�rJmIdo -e outros partidos da opo
SJçao constrangidos por um meio
o� l?or outro, a suspenderem suas
atIvIdades". Ao mesmo tempo, d('�

clara que "a imprensa opocionistá>
foi obrigada a cessar sua publica- .. ·

ção".
A nota brítaníca, finalmente, 1'1'-

corda o seu protesto contra .o que o

classificou de "eleições f'raudulen
tas" de 1946 e afirmou que desde'
então as garantias do direitos fun
damentais na Rornania "tem "ido'
violadas na letra e no espirito".

vouem OS

'gf\filnho'o�
Pôrto Alegre, 4 (A. N.) Con--

tinuaram ontem nesta capital as nu
vens de gafanhotos procedentes dos.

municipios vizinhos. Os agricultn-·
res dos arredores 'da cidade, porém.
não deram tréguas aos acridios, ata-
cando-os com batidas de latas, inse
ticidas e iscas venenosas.

EM LIVRAMENTO .'

o Crédito Mutuo Prei.iial, ofere
ce ao. seus associado. o molhor
plano. no melhor sorteio', por Cr$
500 mensai•.

Investiu contra o
comandante

o comercio do trino .

. o�ashington, 4 (U. P.) - FU?ci.)- Estudando a
nanos do Conselho InternaCIOnal •

do Trigo informara� que .não se 'energia solar'
-espera que a Argentllla aSSllle qual- São Paulo, 4 (A. N.) _ Este Es
quer acôrdo regulamentando a dis- tado está se preparando para reali
tribuiçãó e o preço do abastecimen- zar grandes explosões no campo da
to mundial daquele produto.

. energia nuclear.
·Esses funcionários do Conselho, Um' aparelho denominado 131'-

que pediram que seus nomes fossem tairon, com capacidad� para 30
omitidos, acrescentara� qu.e os re- n1ilhões de volts, está sendo mont:�
presentantes da Argentllla mformd- do· nas proximidades doo Instituto

:.a� as tCOmissões do Conselh� qU� I Buta'ntan onde se levantará a iu-
nao es avam prontos para assmar tura Cidade Universita'·· A" _

I
' ,

na. .Ill1CIR
qua quer acordo. Sobre este ,ponto, tiva coube a um "�up-o d

.

t' t
d' f

. .. '" e cIen IS as
. ISSe um outro uncIOnarIO que o paulistas apoiados . pel f1

Conselho está _procurando "UI11
'

. "",
o ",overno

será 'Q segundo do mundo em capH
acôrdo que pudesse se' efetuar sem cidade.
a participação da Argentina", afj�--

Rio. 4 (A. N.) - O primeiro� -te-'

nente Osvaldo de Azambuja Cente-

no, servindo no comando do contin-

gente de guarda do C. p, O. R. de

Curitiba, advertido pelo seu co-

mandante, por' motivo de serviç.ry·
resolveu inperla-Io, resultando do'
incidente uma luta corporal entre

os dois. Segundo diz o comandante�
coronel Tales Moutinho da Costa,.
o tenente que foi dominado e pres::J,_
tentara alveja-lo com uma pistoJa�'
"Colt" calibre 45.
O· tenente impetr"Ou imediatamen-

te ao Supremo Tribunal Militar Ul:Ja"

ordem de "habeas-corpus", justifi-
cando, em longa petição, a sua ati-
tude e afirmando ter sido vitima da

ação ilegal do comandante, que o'

teria ferido em sua honra de homem,·
e de oficial do Exér�ito. A medirJa

requerida, que deverá ser ainda.'

hoje distribuída na Secretária do

Tribunal, talvez não possa ser apr,�- ..

çiada dentro desses dois meses, __

porque aquela corte se encontra em,

férias até o dia 31 de março próx.�-
mo.

Numa área de 250 metros quadra
dos ninguem poderá passar, pois se

ria fulminado. Quarenta cientistas
trabalharão em pesqu-isas nucle'l
res. O aparelho custou cinco mi
lhões de cruzeiros, sendo a aquisi
ção .feita pela Universidde, median
te um crédito especial, aberto pejo
governo estadual. A Fundação Ro
ckefeller doou 1.500a cruzeiros para

aplicação nas pesqui_sas a ser_cm
feitas aqui.
As peças do aparelho já estão

chegando, devendo o mesrÍ10 estar

pronto dentro de seis meses.

A cidade está cheia da apitos, que e\ltridulam de ma-'

nhã à neite o rítmo do E' com êsse que eu vou .. ,

Enquanto isso a U. D. N. também desconfia, ceml
relação PO P. S D.

- E' com êsse que eu vou ...

E vaI bem. Chega de cabeçadas.
.

GUILHERME TAL'

Brevemente
. ·Grandes e· modernasins
talaçõe� a serviço do au
tomobilismo.

S. ricos quereis fi00r
De mode facU e !e!1QI
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Prediel

1 • ••••••••••••••••••••• 'DELAMBERT

N'UNCI=I EXISTIU IGURL

FRECHANDO

. )
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