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a
- pretensãoi aM: iiíllS>��l;9� �pposicioni�tas,

a Base Aérea, r.; '��pl!!tet�;�� i':�tre�ponsáveis, destes últimos
mereceram o repúdio dos homens de bem e são repelidas pelas tradições de
de ambas as corporações militares. Entre os vagabundos. provocadores de
cenllítos e os escribas do órgão udenista nau há mais distinguir .. _

,E' estulta e é criminosa
Policia Militar contra
dias, já

• p

crvismo

em atirarem a

O· sr•.. Nerêu Ramos justifica a lei 'da cassação
nado, ao considerar extinto o man-' As Câmaras que a aprovaram por A favor dela se manifestaram a dera tolerar que agentes a serviço
dato do' secretário geral do pcs.! esmagadora e impressionante maio-j maioria e os principais órgãos d.e d.e uma Nação estrangeira,

.

façam
Assim conclui o sr. Nerêu Ramos aSi ria, da qual participaram

represtm-I
publicidade: a opinião pública lhe, do Parlamento Nacional um mele.

suas informações. ,tantes de todos os partidos demo- criou um ambiente de solídaríeda-
I hábil, para a sua própria dissolução

"Jamais no per!odo da República cráticos',.eram, em 1946, a própria de e de aplau,so, raras ve�es .exter-I· e um i�strumento p�r.a a destruição
o Congresso Nacional votou umn

' Assemhlêia que elaborou e votou a nad.o no Brasil, em emergencias se- do regime democrátíco, sepultado
lei de ordem política, com tão ir1'e':: Constituição em vigor. melhantes. já sob o peso de feroz e cruel dita-
cusável autoridade e interpretanrlo! 'Em nenhum periodo da história Quer no Senador, quer na Câma- dura em todos os países onde pre-
tão elevadamento a sua competên-] política brasileira qualquer outra

ra dos' Deputados, valeram-se os dominam os partidos comunistas .

cia, como o fêz elaborando a lei 11.llei teve mais amplo e lívre debate pugnadores àquela lei de tôdos os A v. exa. sr. ministro Relator, te-
211. I no Parlamento e na imprensa. recursos protelatórios, possíveis 11a- nho a honra de expressar, neste

ra lhe impedirem. o trânsito regi- ensejo a minha mais elevada e dís

mental, sem que da parte dos re- tinta consideração . ..- Rio de Ja

presentàntes da maioria que ai
neiro, 9 de fevereiro de 1948 - Ne

apoiariam, houvesse intenção de rêu Ramos, presidente do Senado

lhes cancelar ou coagir a critica, Federal.

que. as mais das vezes tocou. as
---------------

�:��s do insulto· e da agres- Ultima horaAntes, eram os próprios reprc-
sentantes da maioria que, diária- Jerusalém, 13 (U. P.) - Comu

mente até d.o recesso dos seus 1:.1.- nica-se que destacamentos da 01' ..

� res, sofriam a coação das ameaças, ganização júdia "Haganh" atacaram

das injúrias e até <ia presença de os bairros árabes de "Bot Safait e

elementos do Partido Comunista, Kataman", matando o respectivo c

WasJ:ington, 13 (U. P.) - O pro
curador geral Clark anunciou que HlUna ordem de deportação foi dada. oIIlenagem. ao gover-
�Oo�i�!��S Eisler, compositor de

nador cafarinense
Disse Clark que Eisler pode deI. RIO, 13 (A. N,) - O sr. Adroaldo Mesquita da Costa, Ministra

xar o país voluntàriamente, se' as- da Justiça, homenageou o Sr. Aderbal Ramos da Silva, governador rIo
sim o desejar, e julga esta será sua Estado de Santa Catarina, que oTa se encontra nesta Capital, iratan
atitude, Eisler deve par.tir para o do de i�terêsses ligados a sua administração. A homenagem constou
exterior em 16 d.o mês corrente. de um almoço, ontem realizado; no restaurante "Bife de Ouro". no

Copacabana. Palace, tendo participado do mesmo, além do titular d3.

Justiça e do Governador Calarinense, senador Nereu Ramos Vice

Não concordou Presidente da Republica, o Sr. Luiz CalloU, 1° Procurador Geral d�

Republica; o Senador Ivo de Aquino; O Deputado Joaquim Ramos; o

Sr. Anal' Buitler i\faciel, chefe de· gabinete do titular da Justiça e' Con

sultor juridiço daque].e Ministério ·e o sr. Jorge Lacerda adido ao ga

binete do Sr. Adroaldo Mesquita da Costa.

Rio, 13 (A. N.) - Designado re

lator do mandado de Segurança 'ru

petrado em favor do ex-senado!"
Luiz Carlos Prestes no Supremo
Tribunal Federal o ministro Gon
lart de Oliveifa solicitou informa
ções ao presidente do Senado, sr.

Nerêu Ramos, que. vem de atender
.ao pedido, enviando aquele magis
trado detalhadas informações que
justificando o ato da inesa do Se-

o MAtEI .lNTlGO DIllLIO DB SANTA CATARiNA

,,".rl.tirl� CI D. Gê!'Olllt'H 8lJJNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA RAMOS
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QUERIAM INVADIR A VENEZUELA
Caracas, 13 (U. P .. ) - O gover- O documento passou ao estado

no informou a Câmara e ao Sena- da Comissão 'de R e 1 a ç õ e s

orlo sôbre o recente movimento Interiores para que apresente
subversivo contra a Venezuela o um relatorio a respeito. Por sua

qual, seguindo o ministro do Inte- �T�Z, o jornal "ultimas Noticias'
rior, comandante Vargas, f o i informa que as autoridades detive
.aborIado. Um documento ap resen- ram um gTUpO que desembarcou
tado á consideração do -Senado i clanriestiuamente pelo oriente do
contém um telegrama dirigido vais.
pelo Presidente Romulo Biten

' A'cre�enta que entre os detidos
court ao presidente da Nicarague
sr, Romany Reis, e a resposta dês

te, informando sobre a apreensão
de dois aviões e consequente de

.tençãe, de 27 revolucionários ve

nezuelanos.
O documento diz que os vinte e

sete venezuelanos arrrharam á

Nicarágua num avião, transporte
C-46, procedentes de São Domin
go, onde haviam recebido das au

toridades dominicanas armas e

bombas para equipar os bombar
deiros em P uer to Cabezas, Nica

ragua, Acrescenta que. os venezue

lanos em Nicarágua dificílmente
disporão de meios para realizar
110va tentativa contra o pais.

figura Octaviano Osório Luzardo,
o qual e qualidicado de 'elemento
ligado ao' ex-presidente Lopez
Cuntreras.

"ÚltiJIlf.l.S Noticias" diz que a pro
jetado }:r6m,bardeio, de' Caracas de
via �?l efetuado com 0'5 aviões a

p).'eé;iâidos na Nioaragua e -a, ira

mas'visava, entre outras coisas, o

assassinato de Vargas.

o governador catarineDse convidado
a 'visitar o Paraná

Rio, 13 '(Estado)" - O dr. Aderbal R. da Silva, preclaro
goverl1,ador do Estado de Santa Catarina, recebeu o seguinte
conui'te de Curitiba: «Tenho o prazer de com unicar-Ihe
que o sr. Presidente Eurico' Gáspar Dutra marcou a visita
a este Estado, acompanhado do» ministros do Trabalho,
Viação e Agricultura, no proximo domingo. Seria sobre
modo grato a este Estado e ao povo paranaense poder
conter naquela oportunidade, com a honrosa presença do
ilustre amigo. para a recepção a S. Excie, e respetiva
comitiva. Cordial abraço (a) Moises Lupion, goveTn'ador do
Estado do Paraná".

Terá. grande signUicacão politic'a
RIO,.-1-3 (A. N.) - O sr. Barboza Lima Sobrinho, apezar de ass·f'

diado pela reportagem nada quiz dizer sobre seu secr.etariado, afir

mando que somente depois de chegar a, Recife resolverá. Agua.rda-se
com grande interes'se o discurso que pronunciará por ocasião da SU3

posse, amanhã, dizendo-se que terá g.rande- significação politica, de

vendo ainda nele indicar os problemas constantes da sua plataforma,
.apres�ntada nos dias que precederam a campanha eleitoral.

Ou por bem
ou por mal

Treze vezes traidor
RIO 13 (A. N.) - O PrÇlmotor pUblico Paulo Whitak-E}r acaba de

aPI�esentar denuncia contra o ex-capitão Tulio Regis Oliveira, cujo
processo como autor de crimes d·e Joesa patria. foi recentemente ,julga
do. Na denuncia é assinalado que Tulio cometeu dezoito crimes de

tràição e espionagem contra o Brasil, ligado como estava á antiga em

baixada alemã nesta capilal.

dos

que, metodicamente, procurava.n
cri�r um ambiente d.e terror e de

insegurança para os representantts
da Nação favoráveis. a aprovação
do projeto de lei de extinção dos
mandatos.

Apro-vando a lei n. 211, o Con
gresso Nacional não só interpretou
a Constituição com altivo, elevad.o
e real senso politico da atualidade
nacional e internacional como obe
deceu a uma solicitação da maio
ria do p.ovo brasileiro, que não po-

mandante superior e outras pessoas,
sendo as casas destruídas a dina

mite,
Roma, 13 (U. P.) - Ivan Mateo

Lombardío foi expulso do partido
socialista italiano de unidade ope

rária.
Roma, 13 (U. P.) - a Hungria,

ameaçou o govêrno suiço com o

rompimento das relações diplomá
ticas e com repressalias, em Vir

tude da prisão de um jornalista hun

garo, acusado de espionagem.

Loteriá-
-

comunista ctandestióa
.o'l'TAWA, 13 (D. P.) - A policia descobria que estão sendo ven

didas bilhetes duma loteria internacional para obter fundos destina
dos á campanha dos comunistas italianos nas eleições ela prímavern
vindoura. Essa descoberta foi feita durante uma busca numa residen
cia particular em que se confiscaram dez talões de bilhet.es no valor
de. cem e quinhentas libras, assinados pelo chefe comunistas italiano

Fogliatí.i. Não se realizaram prisões. Segundo informa a policia. os

bilhetes .M.Jram impressos na Itália, introduzidos no Canadá por um

marinheiro daquela nacionalidade. A data da extração ser ia a pri
meiro de maio, figurando como primeiro premio uma viagem de 31}

dias para Moscou, Nova York, Londres ou Paris.

A visita de Peruo ao Brasil
RIO, 13 (A. N.) - No sentido de exclarecer de uma vez a viagem

do Gal. Peron ao Brasil, consu-ltamos uma fonte importante ligada ao

Itarnaratt, colhendo o seguinte: O convite a Peron foi feito extra-of'i
cialmcn Le por ocasião da apresentação das credenciais do embaixador
Juan Coocke, quando o Presidente Dutra disse: Estimaria muito que
seu presidente viesse ao Bra-sil' Quando tiver oportunidade transmita
a sua. Excia, tal desejo. O embaixador Coocke de fato, transmitiu a Pe

ron tai's palavras. V,em dai a s,erie de boatos e· informes.

Instigados
-

pelos .extremistas
RIO, 13 (A. N.) - Inform� um vespertino ter apurado que os fer

il'oviarios' da Leopoldina estão agitados, preparando-se para uma gre

v·e geral que estouraria no proximo sabado, A questão de' aumentO' de

vencimentos por eles pleiteado, está sendo estudada pela ministro d�

Viação com a assistencia direta do General Dutra. A ala. comunista

.está agitando os empregados, não soe conformando com a demora da

l'esolução' do caso. Os chefes do movimento são os ex-deputados ro

xnnnis.tas fluminenses José Barrelo Gomes e Celso Torres e o funcio

.nario da estrada Juvenal Roldão.

Rio, 13 (A. N.) _ O Presidente da
UDN, sr. José Américo foi cientifi
cado hoje oficialmente de que o

plano quinquenal brasileiro elabo-

C d d
..

f· Irado por técnicos do DASP, por 00 ena o o caixa 10 lerazões de ordem técnica e financei-' ,
"

.

ra, só poderá começar a ser execu- RIO, 13 (A. N.) - Pedro Cardoso Andrade foi condena.do pelo:
tádo a partir d,e 1949. O sr. José juiz da decima quinta vara criminal a quatro a·nos de reclusão e a dez:

Américo já manifestou-se contrário mil seiscentos cruzeiros de multa e a.inda á perda do emprego publi
ao adiamento e nesse sentido vai co por 1l0v-e anos e quatro meses, por ter, como caixa da Agencia da

entender-se com o Presidente Eu- Caixa EcO'nomica daqui, se apropriado da quantiá de 65 mi! e dllzen-

'rico Gaspar Dutra. tos cruzeiros .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ute.s Os documentos secretos de Hitler I Dr. Lindolfo A.
Pereira

Ilu::livogado e Contabilista
Oonatituição de .ociedade•.
Plano. contabeÍD 00 Organiza
gô•• -- Parecere. e .erviço.

correl'o tOD.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Da. 17 hora. em diante.

Londres, (U. P.) - A Grã-Bre-,. não havia sido convidada particu-
tanha convidou a União Soviética a larmente, de forma oficial, para co-

R
. ·

d
. unir-se às outras três grandes po-I participar. da preparação para a

orarlo as em·pre- i t�ncias, para publicar, sem subme- publicação dos documentos alemães

88,S rOdOuGI�rie i te-los a censura de espécie a�guma, a�reendidos pelas potências ociden-

W U ii S ; os documentos da Chancelaria ale- tais da mesma forma que nos não

SEGUNDA-FEIRA
I mã referentes às negociações de Iii: fomos convidados a estudar prévia-

7 ·�����so São Oistóvão - Laguna tler, tanto com o leste como com o

.

16�ras.
. oeste. Não obstante. Londres impôs mente os documentos nazistas pu-

A to-Viação Itaja! - Itaja! - 15 bo- bli d M P �------------_.....__
,

.Jtpresso Brusquense _ Brusque _ uma condição: Tôdas as grandes
ica os por oscou. ouco depois

raso
.

potências devem convir em que a
da guerra, os Estados Unidos e a

Expresso Brusquense - Nova 'I'l'ento
7' 16,30 horas. apresentação dêsses documentos Grã-Bretanha concordaram em pre-
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

.

d Cl lar-i
_ 6 horas. far-se-á "como contribuição à His- parar os arquivos a .nance arra

Auto-Viação Catarínense _ Curitiba tória e não como propaganda poli- alemã para publicá-los COl�O contrí-
-

R����ã:ia Sul'&asil _ PÔ1'to Alegre tica", "isto é, embora algu.ns doeu- buiç�o histórica. Resolveu-se di-

3 horas. _

.. . mentos afetem à conduta de algu- vulgá-Ios todos, sem ocultar nc-

Rápido Sul-Brasíletro - Joinvile -, . ,

ás 5 e 14 horas. _I· mas das quatro grandes potências, nhum, embora fossem desfavoráveis
.;rEIRÇA-FELRA d

.. . - -

Auto-Viação catari'ne.nse
- Pôrto Ale- evem ser incluldos na publicação

I
para a Gra-Bretanha ou Estados

gr�uto_�ia�ã�aScatarinense _ Curitiba I da mesma 'maneira que aq�eles do- Unidos, Posteriormente a França
- 5 hor.a's . . . I

curnentos que forem considerados pediu para associar-se a esta tarefa
Auto-Viação Catar.mense JOlllvlle .

I f '"
.. ,

_ 6 horas. I como materia avoravel
-:- dIss.et

e sua petição foi aceita, ao conccr-

_ A�toh�Ç:g_ãO CatarInense Tuba1'ão

'I u,m _

porta-voz da Chancelaria bri-I dar em ajustar-se à condição indi-

Expresso São Cristóvão _ Laguna _

tamca .. Acrescentou que a. Rússia cada".
7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 7'h

e 6'h horas.
ExpreSSQ Brusquense - Brusque -

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

ras.
.

Rápido Sul Br-asíleiro - Joínvííe - às
5 e 14 horas.

QUkRTA-FERA
Auto-Viaçâo Catarfnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Cataeínense
- 6,30 horas.

I Rápido SuL Brasileiro - JoinviJe - às
5 e 14 horas.

I· Expresso São Cristovão - Laguna
7 horas,
Expresso Brusquense - Brusque

16 horas.
Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 ho

ras.

Expresso Brusquense
- 16,30 horas. (

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.

, 9_��.:!:�P,2

.·'1' -'-tor: R=;S 'A.\.RAMOS
rrQrietárlo e Dlro..Qénate'

SIDNEI NOCETI
Diret&r ele Reda1jl.:

ii. DAMASCENO DA SILVA

I
Chefe de í-Q:inaçio·

J'lUNCISC@ LAMllQUJI
Cltele de :::!�Utreuio:

'•.AQI"Df CABR!ÀI. DA SILVA
R4l\lresent8nte:
A. S. LARA

.................... _.

RecifeDumo
Rio,

-

(A. N_) - No aeroporto
Santos Dumont acaba de embarcar-:

com destino a Recife, a comitiva

de jornalistas que Ira assistir à

posse do governador Barbosa Lima.

por êste convidados;

11_ 8enador Dantas, 40 - r
andar'

.

'1'01· 12-1924 - Rio de Janelr.
RAUL GASAMAYOR

1Ill\U'\ Felipe-de Oliveira. Z1 _,
,
8° andar

TeI. Z-i873 - São Paate Maquina de escrever'
. c ornpra-se uma por tati l,

Tratar nesta redação.A8SINATURA�
Na Capital·

411- • .••••••.••• C,:3
h.Mire •. . . . . {;r�
.r-rlira..tro .•.... Cr$
Mêás •......•.•.•• Cr3
fhhler. avulso.. Cr'

No Interior
b CF!
"elltre ._ '._ .. Cr$
Trlmestu _ ... ' Cr'
IJ6aero

'

avalso -. crt

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

.....
41,_
ZI,<H
',•..
.....

Aumento de salario
Paris. (U. P.) - O comit.e-

executivo da, confederação geral'
do trabalho anunciou ontem que o

operariado francês reinvidicará
brevemente junto ao governo, um'_
aumento de salario.

Helojoerio Progresso
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

U".eif
M • .tIo

a�.tllO

CI.ll!I

COMPRECuritiba

Joinvile
Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sômente quando receber.Laguna

o TESOURO
Da instrução está ao alcance

de todos. Dá esse tesouro ao teu:.
amigo analfabeto, levando-o ia �
curso de alfabetização no Grupo'
Escolar São José, na Escoía Indus
trial de Flor íandpolis ou na Cate
dral Metropolitana.

o. orlllrlnals. mesmE> ai�
pllblicados, não itera0

clevoh'idoe.
:& .Ur�çio não se rMpelil

sabiliza �10l! conceito.
emitid.oll n08 arth,OfI

arudnallN

Nova Trento

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

MINISTERIO DA MARINHAQUINTA-F,EIRA
Auto .. Viaçâo Catarfnense

Alegre - 6 horas.'
Auto-Viação Catarrnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catartnense

- 6 horas.

Auto-Viação Catazoinense
- 6 horas,

Pessôas capazes podem obter co-
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.

locação. para trabalhar nesta Capital Expresso São Cristov,ão - Laguna -

7 horas.
OU nas seguintes cidades: Errrprêsa Glõr'Ia - Laguna - 6 1/2

Itajaí _ Joinville _ Porto União, e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense -_ Brusque -

- Lajes - Laguna e Blumenau. 16 hor-as.

O serviço inclue pequenas viagens ra:,-uto-Viação\ Itajaí - Itaja! - 15 ho-

em forno das cidades citadas. Rápido Sul Brasileiro - JoinvHe - à.s
5 e 14 horas.

Cartas do próprio punho, si pos- Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - às

sivel acompanhando fotografia, para
- 6 horas.

C P t I o 5 FI'
. SEXTA-FEIRA

x. os a n. . - < onanopolis. Rodoviária Sul BrasÍ1 _ PÕI'to Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Cata'rinense Curitiba

1-
5 horas:

Auro.Viação Catarinense
- 6 horas.

Auto-Viação caJtar.�mse
- 6,30 horas.
Expresso São Oristov!lo - Laguna -

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

ra"S.

E�ress() BruSquense Brusque
16 horas.
Rápido Sul BrosHeiro - Joitwile -

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarlnense - Curitiba

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

Põrto

EditalCuritiba

Ordenado
(R$. 2.500,000 mensaes

de Joinvile 1 - De Ordem do Senhor Capi
tão dos Portos c1êste Estado faço'
saber a quem interessar possa, que"
se acham abertas nesta Repartição.
da presente data a vinte e nove de
f.evereiro corrente, as inscrições
para os exames a se realizarem de

primeiro a quinze de março do,
corrente ano, -para Conferente de

Carga, Mestre de Pequena Cabota-

gern, Prirneiro e Segundo Condutor"·

Maquinista, pj'irneiro e Segundo
Condutor Motorista, Contra Mes-

tj'e, Pratico, Praticante de Pratico,.
A.1'rais, Patrão de Pesca, Atalaia-· f

dor, Mestj'e Amador e COl1dut01�;

I Motorista A.mador.
2 - Também poderão se insere-

BUENOS A1IRES, (U. P.) - O general Ar,luro Bertol,lo, chelfe de
Dl' d S- F

. . ••.
. ." i ver nas e ,egaCIaS e. ao ; ran-

'PolIcla desta 'ca'PItal, pos em lIherdade no dommgo, 134 presos conde-I' d S I It·, t
d

.

I
-

d t 'I d d' d Ih í"
CISCO o u e aJal, e pres ar o'

na os ,por VlO açoes ' o con ro' 'e .os preços, Izen 0- i es que assem.
t· '.

- .
.

.'

C
.

d' f
. . I respec IVO exame, com -exceçao pa--

brInDar o arnwval e r,egressalssem ao melO- la de quarta- ,eIra de Clll- I C f t d C
.

>11
.

,
'.. ra os on eren e e aTga e "'-t.es--

zas. Ontem, a. hora mal'C'ada, todos OIS presos cumpriram a s'ua pala.vTa. t d
-

P
.

C b' tl'e e eqttena a o agem.

E di 3 - Para melhor,es esdarecimen-··

Stii O
' tos sôbre o assunto -em apreço, os>

i
interessados deverão procurar a,

: Capitania dos Portos e seras DRlp

gacias.
Capitania dos Postos do Estado,'

de Santa Catarina, ,em Florianópo,..
iis, 9 de fever,eiro de' 1948.
Nelson do Livml1wnto Coutinho.
Escriturário da cl'asse "G" -

Tuiba'l'âo

N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa de n,iquel. fab',cação
Italiana

Altura 9 cm.

N, 40A o-s 240,00

N. 3 o-s 180.00

Fabricação italia.;:\a

Caixa de niqu�l
Alt'llra 16 cm. O meamo. com repetição'

Noal'os relógios lião acompanhado. dOI reilpectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRA'l'IS
JUCEND & FILHO 1
-�-

.._�
Curitiba-- Praça Tiradente•• 26000 Paraná

Joinvile

palavraSNRS.
ASSINANTES Cumprira:m aLaguna

Reclamem imediata
mente qualqu�r· irre
gulàridade na entrega
de seus, ;ornaes.

,

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHeLro

às 5 -e 19 h<H'as.
- 6 horas.Avisoãõslstüdàntes

ES'tudaIites� em férias que dese
jem viajar conhecendo todo {) Es·
tado poderão obter os fundos ne

cess;:irios executando' facil tarefa
que bem ex,ecutada lhes p'roporcio
nará ainda algum saldo em di·
Dheiro.
Informações à 'IIua Visconde de

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

Joinvile -

Penitenciaria· do- 7 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso. São Oristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - .9rusque

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

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.' -

Expresso Gl6ria - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas.

AVISO

De ordem d{) Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co

mércio e produtores inter.essados que esÍtl Repartição ac-eita propostas
para fornecim-ento de SORGO.

Florianópols; 18 de Dez-emàre de 19.t7.
IVO CÓRTE

Sub-Diretor Ind. Int.

Viação aéreaH��ario
SEGUNi)A-FEntA

Varig - 10,40 horas - Norte.
PanalT· - 9,50 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Reall.S. A. - 11,30 horas - Sul.
Pana>lr - 9,50 horas - Norte.

TERÇA-FELRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
'Panai� - 13,07 horaos - Sul.
Cruzeiro do Sul - 12.00 horas

Norte.
QUARTA-FE!IRA

eruzeiro do Sul 11,00' horas _

Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Real S. A. - 11,30 horas - SuJo

QUINTA-:F'EIRA
Panair - 12,17 hora,s - Sul.
Pan�lr - 9,50 horas - Norte.
Varig. - 11,40 horas - Norte.
Cruzeiro doO Sul - 15,30 ho'ras - Sul.
CruzeIro do Sul - Norte - 13,55 horas:

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas _ Norte.
Rea,) S. A. - 7,30 horas - SÚl.
ppruzelro do Sul - 7,20 00.· - Norte.
anal.r - 13,07 horas - SuJo

SÁlBA!DO '

Cru�eiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
V'8rlg' - 12,30 h<l1'as - SuL
Panair - 9,50 hora� - NOTIte

OO_NGO
•

Pa<nair - 13,07 horas - Sul
Onweliro do Sul - 11,00 b8•.- SuL

S. ricos querei. ficcar
De modo facil e legal
Fazei hoje uma in.crição
No Credito Mutuo Predial

Casas'Pré-Fabricadas', Dr. ClARNO G.
GALLETTI

AD'VOGADO
Crime e cível

COI'l.titu�ão d. Sociedod••
NATURAIHZAÇÔES
Título. D.olar�t6rio.

Elcrlt. - Praça 15 ae Noy. a�.
lo. andar.

R••ld. - Rua Tiradent.. 47.
FONE .0 1468 '

CR$ 300100 a CR$
metro quadrado

500,00Desde o

I sem cOlnpromissoConsulteo.10S
............. '

.

coMERcl.AN'tE: Dá um Mo
wo à Biblioteca do Centro Aca
démico XI de Fe'Vm"eiro. Coa
tribuilrás, /ilssim. para a fenna
ção cultural doa cahuineilll.
de amanhã I

I ("Campa11ha pró-livro'" tt1J

l Co � XI d.e Fevereiro). i
J '-'_

- Rua João Pinto, 44Reinisch S/I
t
�

-----------------------
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2.� CONVOCAÇÃO
Flca.1X! convocados, todos os snrs. delegados das socie-

dades fz1zadas para comparecerem sábado die 14 d
co rre t

'

17 h
,,0

d A�be, as oras na séde da Caixa de Esmolas (predio

Dd ergue. Noturno), afim de ser tratada a seguinte
or em do die :

a) Eleição da diretoria
b) Aprovação do

Diretoria prov isor ie,
A assembléia se const,ituirá com Iqua quer' numero

por tratar-se de 2a• convocação'.
Florianópolis, 7 de Fevereiro de 1948.

-_. "�--,,,.._._,,---

Sururú «politico»
,

Recife, 13 (A. N.) - O vesperti
no "Diário da Noite" publica uma

noticia, encabeçada de titulas ber

rantes, dizendo que houve um gran

de "sururu", no Palácio do govêrno,
tendo trocad.o bofetões o secretário
Leão Djniz e o deputado Luis Fran

ça Costa Lima, tendo ficado o Ga-

. I
regulares constituem foces de con-

com: binete do governador em grande

RIO, 13 (A. !li.) _ O Departamen- taminação. '
Gene' TIERNEY balbúrdia, com tinteiros no chão,

to de. Saud.e fez >iistribuir o seguin- ,2 _ Exigir copos loueas e talh-'-' Cornel WILDE cadeiras quebradas, mesas viradas e

te aVISO ao pOVO
.

,�

" '.
parIOca: res perfeitamente lirnpoa ,

,Jeanne CRAIN papéis espalhados por todos os la-

'A
� t�ec�eta�l� �ral de Saúde e 3 - Exigir guardanapos com CiD-! e Vicent PRICE. dos.

sSlsdcncla, Im:im�Ào um progra- to de garantia, para uso lIndividt;a1 No Programa: O motivo do conflito entre os dois

ma e Educaçã SSl.·t'·
'

•.

, '. o III aria, apela 4 _ Deixar o gabinete sanitário 1) - Jorra o Ferro na Cidade do homens públicos, foi o fato do de-

para o publrc? .no sentido de coo- em condições satisfatóríes de lim- Aço - Nac. Imp. Filems. .putado Luis França ter ido direta-

perar par.a _o �XltO da ,",tual campa- pep, após o seu uso.

-

2) - A Canção, do Sol Short mente ao governador pedir a no-

nha de higienização 'O"'''er d 5 C
.. C I id

-

d

,
• .'

"I' van o os _ omumcar quaisquer outras o ar! o. meaçao e uma autoridade de sua

seguintes preceitos:
.

I' 3) A V f'
. ,.

P

. '" * * 1 R'"
rrregu aridades ao Departamento

- oz do Mundo Atua- con lança para o mumcipio e e-

OSVALDO ARANHA ,- ejeítar louças e "opos trin- de Higiene, da' Secretaria !Feral de
f lidades. dra, sem o conhecímento do secre-

Transcorre, hoje, o aniversário
cados, rachados, ou Iasc-cdos, pois Saúde e Assistência, para os devi- Preços: tário: Leão.

,.-,natalício do sr. Osvaldo' Aranha
que as ranhaduras e sups-rficies ir- dos fins. Cr$ 4,00 -'3,00 e 2,00 - ás 7,30 Quando o secretário Leão soube

.figura proeminante nos circulas PI)� i
horas - Cr$ 4,00 (único).'

,I do fato mostrou-se ofendidos, e

, ..

Jiticos nacionais e internacionais. J
_

J
"Imp. 14 anos". quando chegou o deputado Luis

,

Solenizando a existência dêste
oao osé d.e Cuper tino

I
Celso Ramos e

'

- .

IMPERIAL França travou com êste forte dis-

" � 'Medellos e Ed'
.manancial de Caridade, a J. E. F'. d E

ith Gama Reurios Fechado para Pintura e refórmas cussão, que terminou em esforço

. poriinn Medeiroe
promoverá hoje, às 20 horas, urna têm o prazer de participar às

I'
participam às peuoas

técnicas pessoal.

,Sessão na sede da Federação Espí- pe'SOQII de sua li relaçõe.,' 0..1 1

.

r,.e auo s re.açõl!Is que lIeu

:rita Catarinense, para onde aflui-
contrato de c::.samento de lIua blho C81.0 contratou co.

PASTA DENTAL

.r-ão todos os correligionários da
f .Iho Maria Julio com o ar. sarnento Mm Q utà. Marie

ROBINSON

"doutrina.
dr. Celso Ramo. Filho. Julía lVledeiroll. . ........•••....••••••••••••

Encerrando a celebração da da

',ta, a J. E. F, fará realizar, aos seus

.associados, amanhã, domingo, um

::pique-nique às Furnas de São Jo-

Continua O ESTADO faz �

do di t ib
.

en

. IS. TI uições c(e valiosos li-
"roa, inclueive romances mo

dernos, entre as pessoas que
_/Constam de seu cadast
..eial,

1.'0 so-

�s pessoas que ainda nãó
haTam

. preenciiido o co upori
que diariemen te publicamos
,p,oderão faze-lo agora., habi
J,ltando-s6, assim, a concorre

,,8'�m a tão in teressante inicie

,jJtl�a realizada sob o pe troci
.suo da LIVRARIA ROSA - à

.

wDeodoro n. 33, nesta CapÚai.
+ xxx

ANIVERSÁRIO DA J. E. F.

.

Completará o seu 1° ano de ati
":vIdades, no dia 15 do corrente a

.Juventude Espírita de Florianó�o
;;lis.

FAZEM ANOS HOJE,
Senhora Laura Pereira' Gomes.
.Senhora Margarida Schmidt.
Menina .Vera Regina, filhinha do

.sr.' Tolentido Sant'Ana.
Senhor Américo Silveira D'Avila,

,:Cap. da Fôrça Policial.

-sé,

OSMAR A. BUNN
Transcorre hoje o aniversário

inatalicio do distinto jovem OSITInr
,.A. Bunn, filho do sr. Adolfo Bur.u,
:funcionário federal aposentado, e

.de sua exma. espôsa d. Otilia Goe
'"dert Bunn, resitlentes no vizinho

smunícípio de São José.

xxx

CORONEL TELMO BORBA

Encontra-se nesta Capital, em

�serviço de inspe·ção aos corpos dt)

:ExéI:cito, sédiado neste Estad'o, o

"..Sr. CeJ. Telmo Borba, atualmente
,no Comando da L D./5a.

x'x x

NASCIMENTO:
Está de parabens o lar do sr. (1.e

·:putado Antenal' Tavares e' de sua.

.:exma. espôsa d. LaIa Tavares, peio
'rnascimento ontem, na Casa de San

"de S. Sebastião, de um menino que

',recebeu o nome d.e Roberto.

Po!'"! 0.9 pESSOOS de fino

paladar Café Otto f:"
r!"m pOT.

Prn. f�anoell�n�z
Foi ,encctntrado morto, em sen

,quarLo, à Hua. Saldanha Marinho, o

llrof. Manoel Luiz, uma das maiB
v,igorosas fi-guras do magistério ca

Jtarin'ense.
,

O seu passamento se teria veri·

}t'icado t\&á tr,ês dias, não tendo sido
:antes üonhecido em virtude de mo

rar êle s6zinho, sendo geral o pe
:,zar com que a noticia foi recebida
dada a bondade elo extinto e serem

numerosas as pessoas por êle ins-

'lruielas em nossa capitaL
.

Ao !desc.er ,seu corpo à sepnlturc)
r.prestamos-Ihes a nossa homenagem

,----

POLYPHENOL
,<O Desinfetante da atualídade
"Terror dos microbios, achil�se

à venda nest· praça �
:�Pedi ir s a J. MARTINS &

SILVA. Rua JG)ão Pinto. 16
,Caixa "Postal n·. 332

ção Social Cata,;nense O

para o bieriio .de 1948-1950
relataria e contas apresentadas pel�

Assembléia Gera!

senador perdeu o mandato
RIO, 13 (A. N.) - o Senadot João Camara do Rio Grande do Nor

te, eleito a dezenove de janeiro SQ,b a legenda do PSD, perdeu o man

dato por não haver tomado posse \çlesd'e I sua diplomação em julho elo

ano' passado. Decorridos seis meses' sem a posse, caducou o mandato.

"A Manhã" revela que o senador dei�ou de assumir o posto de acordo

com seus companheiros elo PSD, do \lual é pre�idente no Rio Grande

do Norte, devendo ser convocado o s'Uplent.e, general Fernandes Dan

tas, ex-interventor federal na Bahia e no Rio, Grande do Norte.

ürãínarra

A DIRETORIA
•

ODEON, - Hoje ás 5 e 7,30 horas
- últimas Exibições -

AMAR FOI MINHA RUINA

As loucas
..

dos cafés (Technicolor)

RAMOS e MEDEIROS
noivos

Florlanópol�s. 11-·2--948.

Prosseguirão as

.inve� tiga,cões
Rio, 13 (A. N.) - No dia 26 de

novembro irrompeu fogo no navio

"Alexànder" atracado aqui. A poli
cia tomou conhecimento do fato,
instaurou inquérito e apurou que o

navio estava sendo carregado de

trilhos que deveriam seguir, para o

sul no dia seguinte e que além dis

so exist.iam inflamáveis a bordo.

Os bombeiros não conseguiram
extinguir o fogo e determinaram o.

afundamento d.o navio, após seu

afastamento do cais. Assim o barcG
foi posto a pique na altura da Ilha

Enxadas. No iThqlvérito instaurado
foram ouvidos 'Os tripulantes, cujos
depoimentos nada adianta];am sôbre

a origem do incêndio. Os peritos
da policia por sua vez, quando che

garam ao local, já havia o navio

sossobrado. C'Oncluida a investiga

ção, foram os autos encàminhad,os

A VERDADEIRA GLóRIA à sétima vara criminal cujo repre-

30 _ Robert Shayne no far-west 'sentantc do ministério público pe-

sintético da: Warner Bras: diu .baixa do processo, afim de que

BANDIDOS 'DE OK'LAHOMA a policia possa prosseguir nas dili

gências em torno do fato.

H.ITZ HOJE ás 4,30 horas
Anrr Sheridan - Dennis Morgan

- Alexis Smith e Jack Carson
em:

Almerioda Sanches Bezerra da Trindade
� MiSSA j)E 7." 014 -

A família de Luiz Sanches Bezerr d T' d d
falecimento da sua aou dosu _

' a, Q r�n a B participa o

S1\NCHEZ BEZERRA. DA TRINOiD'EDCgra aV?d' & hlS�VÓ ALMf:RINDA

Id
• ,oco.,.r! o no R\o de J Q'

convi 0,&0\)8 parentes e amigos Da a
.

t' ,.
an_tro. e

,

d I b
-

r alllt18 lra-n tI mUta de 7' d'
q re Nan :. ce e rar, por Dua alma no d' 14 d

lO.

na Igreja de Sc rrto Antor,io
' la o corrente, às 7 hora",

Flcrkmópolis. 11 de' Fe'.'areiro de 1948

ti probIema-das]aveIai
_RIO, 13 (A. �.) - O presidente Dutra em vista da exposicã

.

d
mollvos da prefellura do Dislrito Ferleral des'

. ,

' ,o e

Ed
-

F 'd
' " Ignou os mllllstros da

.

ucaçao, azen a, Agricultura e o Prefeito Mendes I M '0

•

a n .

o d
.

d
..

c e oral� soh
i,rC�1 en<CIa o pnmeu'o, para estudarem o problema d f' I

apresenta ;
.

b'
as a:ve as

<, ' cnGO o mms 1'C\:C posslvel um relatório I' .

'

to.
conc USIve a respe!-

86 (fi 'interi6n�ão
,

federal
Rio, 13 (A. N.) _ O sr. Soares I Censura: Até 14 anos.

Filho, um dos lider�s da UDN, fa- Preços: - 'Cr$ 3,60 e 2,40.
lando hoje a um vespertino decla- . .

rOl! que só há 'atualmente uma for. ROXY - Hoje ás 7,30 horas

mula: para solucionar o caso do 10 Ponta Porã - nacional.

Piaui: a intervenção federal. 2° -

Dissolução de ARNOLDO SU,<\JREIZ CUNEO
- SEMPRE EM MEU CORAÇAO

l'.I1Ui'n b�rRcO ClinNi�OaTOUdRor�Ato10l!'ía
3° -

U ti UUI
,A VERDADEIRA GLóRIA

R. l'
Das 18 as 2� horas, oom hora 4° Continuação do seriado:

10, 3 (A. N.) - O Diretor ex'''- m
.. aI',cada, a ca.rgo de aba11'zado

t. d
� pro- O SEGREDO DA ILHA DO-

----------.,-

Cll IVO a superintendência Üa 11S8Iona1 ,"réd,81ti., p�r� "'.nmnufll".O
moeda e do créctito resolveu, des-

Rua Arcipreste Paiva 17
TEZOURO f[ U U \li llU t� lU

1 d
Censura até 14 anos.

paClan o um r,equerimento firlllado
Vendo um na R,ul! Co.nselhei-

pelos srs, Adolfo Mário Santos,

Ar-I I
Preço único Cr$ 4,00.

ro Maf a.

mando Silva, Augusto-Costa, direto- i1!1r�na D I b t
----- -- .'-

----

E ·t'· I bT
.

fi! . L

res do Ba�co Nacional do Comél'-, UM OyU .e am
.

er 11 6?�ir!l 1l;.O -follJ'J"aO �lv:�:':��� D:�olr��r�o5.··
.

'cio do Rio de Janeiro, determinar Atende dIa e nOIte I ti üul II U lu 9 ��
a liquidação extra jndicial do refe- Rio: 13 (A. N.) ,- �ivulga-se U reve Ue patroas
rido estabelecimento. � �fu'tnn n mR,UI" ...

atraves de pessoa bem Informada "

Para 'Os fins previstos em lei foi �UitH UiI ti tHJ q�e os tel�g:a.mas .pr?cedentes dos e opeVfarlOS
d.esignado o preposto da superin- manto

circulas ofICIaIS mmeIras, dão con- ,São Paulo, 13 (A. N,) - O servi-

tendência da moeda e do crédito, üliS ta da aproximação, naquele Estado, ço de bondes Piracilcruba está para-

sr. Hélio Peixoto. Lima, 13 (U. P.) - De acôrdo da safra do feijão preto, cuja colhei- lisado há vários dias, em consc-

com o jornal "EI CaHáo", foi abor- ta deverá atingir este ano cerca de 'quencia de se terem declarado em,

dado um mo.vimento re.volu'cioná- dois milhões e quinhentas mil �a- ,greve os molorneiros e condutores

rio no Perú, graças a detenção das caso A época exata para apanhar 0'1 e a própria empresa elétrica, Os

ca,beças ele intentona. Diz 'que fo- feijão, em M. Gerais, fica entre os gr,evistas pleiteiam melhoria de

ram elelielos numerosos chefes e f' d f' d'
,

ms e evereIro e começo e mar-I saloários e a empresa quer o au-

oficiais do Exército peruano, I ç
l

O. mento rio;; p:'C\:05 elas p:l3sng'ens.

""'.

Cht, &AofAfliH'I['I"IS�
�' DE TIMNSPORT'fíS AÉREOS lTOA

ENTRE DOIS CORAÇõES
Censura LIVRE.
No Programa:

Brasil em Fóco - nacional.

Preço: Cr$ 3,00 único.

RITZ - Hoje ás 7,30 horas

1 ° - Brasil em Fóco - nacional.
20 -

ENTRE DOIS CORAÇõES
30 - Glória Warren - Kay Fran-

ds e Walter Huston - em:

>SEMPRE EM MEU CORAÇÃO
Censura: Proibido até 14 anos.

Preço único Cr$ 4,4'0.

ROXY _ Hoje ás 4,30 horas

1° Ponta Porã - nacional.
2° -

PASTA DENTAL
ROBINSON

3° Continuação d.o seriado:
O SEGREDO DA ILHA DO

TEZOURO
c ami líl%, Gravat818, Pii8m.e'�,
Meiu ({el melhorell, peloe ooe

noree preçoe .6 na ·CASA ,MIS

CELANEA - RuaC. Mafra.

Parabens!
Muitas' felicidades pe,lo nascimen

to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, <que o melho,l

presente para o seu "PIMPOLRO'�'
é uma caderneta do CRÉDITQ
MUTUO PREDIAL.

,.
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o �STADO sàbado 14 de Fevereiro de 'ill48
-----,•.._._._ ....--�-�-------------..;...----------_.;--.....;--------

,

A COMtPANElA 'SUL BRASliLEIRA DE F1IAÇÁO � TEGELAGElM,
"üOBIRARlTE", - <com sede em Curitiba, áo dar inicio ao amplo plano
de atividades e desenvolvimento, -ininiará a publicação, neste e em

otrtros JOHINALS do- Estado, de uma interessante série de publicações
referentes aos objetivos e atividades do futuro PAThQU!E INDUISTRlA!L
da Companhia.

E, para que essas publícacões Lenham um C4rater agradavel des-

pertando o interesse do culto publico do Estado, vae instituir um CÜlN

CUHSO interno GRAT,UI110, entre os leitores que tiverem a cuidado
e a paciencia de reunir essas publicações p01' número de ocdem, de

acordo com as instruções. A regularnentaçãn do CONCURSO e a lista dos

valiosos prémios será dada- á publicidade nas próximas edições. Os

�Jremios exéderão a qualquer expectativa atingindo valor superior a

Cr$ 200.000 destacando-se como PliJllME-IIR,Q premio, um luxuoso auto

móvel de reputada marca, modelo 194.8.

O CONOURSO GOiBIRAFIT!E será um hr in de á boa acobhída dispen-
sada pelo grande publico, podendo concorrer qualquer pessoa, firma

EQUIPAMENTOS PARA POÇOS jcomercial ou o-rganização, não se fazendo necessár io ser acionista Qa PETROLíFEROS
Companhia. Todos os que seguirem as instruções podem concorrer. É ILondres, (B. N. S.) _ Espera-se
fáci! e simples habilitar-se. Não haverá qualquer despeza, porque o

que este ano sejam feitas encoruen
OONCURSO é GHATUI'DO. Concorra, pois, colecionando os publicações,

das 'às empresas britanicas de equi-
€.xa{amente, pelo NUMERO DE OThDEM. pagem para campos petrolíferos no

'I'odos . os anuncias ou publicações de propaganda das atividades
valor de mais de 70 milhões de

da companhia, neste formato, levarão' impresso um determinado nú-
esterlinos.

mero, que é o NUMFJThO DE OiThD;EiM, e estarã intercalado na matéria.
A produção dessas instalações é

Corte cuidadosamente o anuncio. 1C0Ieci'One-0 por NUMERO DE OH-
relativamente recente na. índustría

DEM, a partir de 1 (um). Os recorte podem ser de qualquer Jornal. O
britanica, uma vez que, antes da

essencial é que a coleção obedeça rigorosamente ao NUMERO DE OH-
guerra, a industria norte-americana

DEM. A coleção completa desses numeras, reunidos em ordem de ,1 dominava quase inteiramente aqne
(um) até o limite que for fixado, dará direito a OONGÜiRRiE,R AO NO-

le campo.
TAVIDL E GRATUl'DO OONtCUIRiS:O CO:BIRiA.FIJTE. No ano passado, porém, os apa-

Este anuncio será o � 1 - da serié a ser colecionada.
relhamentos para poços petrolífe-

Tome, pois, toda -a atenção nas seguintes publicações, procurando
rOI entregues aos campos petrolije

localizar o numero de ordem referido. Becorte-o e guarde-o na ordem
rofl hritanicos pelas indústrias da

numérica porque esse simples passatempo poderá dar-Ilhe GRAT'UITA-
Grã-Bretanha alcançaram o valor

'MENTE um valioso brinde, fóra, compl,etamente fóra de sua expectiva: de 47 milhões de libras esterlinas,
e, GffiATUITO. E, tendo qualquer duvida como, concorrer, escreva

ai' Essas informações foram anuncia
'Companhia, que lhe explicará como proceder. elas em entrevista coletiva à írnpren-

Com esse pOUiC'O trabalho estará haoi litado ao interessante � GRA-. sa por MI'. C. Hancock, -diretor .ge
TUrWO concurso de tão valiosos 'brindes, tornando-se, tambem um

ral da David, Brown Foundries,
A'MlIGO SINOElRO.

SÃO FR4NCISVO DO SUL para ftOVA YURI

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

,Garage' Delambert
Atende dia e noite

Brevemente iniciará liIerviço especialisado com

moderno maquina rio
Rua Felipe ::ichmidt 60. - Telefone 1577

_ _ _ _ _ _ _---

E DE VOSSO INT�ESSE LER COM ATENÇÃO ESTE AINUNW{) i :

',"0,. ue?
Leia e verá p01YIUe ! Recorte-o, e guarde, habílí tando-se ao OONOUnSO

co

.

COIR
COlVIIP .A!NHA SUL BI1AiSIL,EtlrHA DE FlíIAÇÁO E 'llEOEiLAGEM

Avenida Capanema n. 38' - Caixa Postal, 224

,OUlHIl1H3A - P.A!HANA
_.: _ _.: _ .

l:,i, IMPORTANTE

PAYLO, procura Agente ou Firma que possa repre-
� sentá-la nesta capital. Cartas com detalhes que pos-
1
sam ser oferecidos a «SOSTICA», Praça da Sé, 23

I - 3° Andar - Sala 301 - São Paulo.
i

FÁBRICA PERFUMES DE SÃODE

1

Tro.ntiport81l1 r. Qui ue" da cargUft elo

A mais moderna creação em,
refrigerante é o

,

T

arraIa grandesm

fxperimente-o. [' �elicioso
A RAF COMO UM ELO DAS •

NAÇõES BRITANICAS
Londres - Os Dominios e as C'J

lônias Britânicas se encontram' re-

I presentadas em todos os cursos das
.

escolas da Royal Air FDr�, na Grã-
Bretanha. .

O Conselho do Ar empresta gran
de importancia a reunião dos mem

bros das várias Fôrças Aéreas à

Comunidade nas escolas especiali
zadas de aviação.

Esse fato foi salientado pelo sub-

secretário de Estado, duran-
. te sua excursão pelas _

unidades de

Gibraltar e Malta, quê acaba de ser

realizada.
Os aparelhos de ligação da RAF

estão também constantemente eP'1

movimento nas rotas aéreas da Co

munidade.
Um outro marcante exemplo des

sa frutífera cooperação entre ac

Grã-Bretanha e os países da Comu

nid.ade pode ser encontrado nas

escolas de treinamento de além-mar;
como a que. é mantida e dirigida
conjuntamente pela RAF e pelo
govêrno da Rodésia Meridonal.

A RAF torna-se, assim, no após.
guerra, mais um élo que liga todas

as 'nações britanicas.

con BRILHANTINA
E OUO PERFUflA_DO

"Y[]UNG"
PRODUTO DA P[RÇ'UMARI�.";y

RUDY-=8.PAULO. ;!r,

diariamente.
por preço de ocasião uma moenda •••••••• • ..... �

. .. • •••••• �

e!etrica para caldo de cana, todo I TINTURARIA. �
equipamento

.

moderno e

novo., Só a "CRUZEIRO" Tira.-
Do-se garemt!a Tratar neata

d t 4'"Redação. err es, Cf:

Representantee Exclusivos
J. MARTINS & SILVA
Rua João Pinto 16

FIcriaaôpulis - Sta. Catarins
Cornpany, que ampliou seus recur

Ias técnicos em sua moderna fábrica
. em Penistope, com o fim de forne

�er peças para máquinas de poços

:ipetrolíferos.
Muitos tipos de instalações que

-podem ser produzidos pelos erige
nheiros britanicos, ainda não for-am

lançados, mas sua produção conti

nua a se processar satisfatóriamen- . Costureira
Moça sabendo cortar ofere

ce seus serviços para costu

rer nas residencias,
Cartas pará Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os

mar Meira, Rua Laies.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILl'l'ICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento

da .mli...
....................

te.

Café S. CbristovãoSe ricos quereis ficar
De modo faeil e legal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

Te.odoro Haerning, tendo' adqui
rido do' Snr. Frederico Véras
a parte que o mesmo tinha na

Sociedade. declara que, fica
extinta a antiga firma VE RAS

& HABMING.
Declara, maia, que 1:1 nova

. firma TEODORO-HAEMIN-G
sômente reconhece eomprornis
ses que forem pOJ;' ela 8RSU

midos desta data em deante

Fpolis., 11/2/948

DE TIMNSPORT{'S .,-EREOS lTOA

Concurso de
datilografo

Acham'�e aber t s s as inscr-ições
para o concurso de datilografo
OI) .C. edito Mutuo Predrat que:
será realizado dia 25 do cor

rente.

Os interessados poderão to

m .. r informações das 8 às 1 Z
e das 14 às 17 horas na Rua
Visconde de Ouro Preto n. J 3.

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

perdidOS
Pelo .... Jaime Abr:lham co-p ro

prietário 30 acreditada ALFAIA
TARIA ABRAHAM foi encontrado
um óculo de grau, com aro de
ouro. deixado por s&bra um dos
balcãe. de sua loja. Esse objeto
Aerá entre,gue ao' ,'eu dono, na

c.ludida cosa comercial.

O'culos

Vende-se
Informações com 09 Agentes

Florianópolis Carlos Hcepcke S/A - CI - TeJeione 1.212 ( End. teleg,
São Francisco co:Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

."
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o ESTADO-'ébado 14 de Feveelro'" '948

��s crimineS9S 'E b
·

t I!!;'kit�,��:;;�a� �o�:�:to,� mpregue em seu caPI,a
.fazer o vresumo das acusações alia- Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses
"das contra o ex-primeiro ministro
"Hideki Tojo e outros 24réus de cri- Adqui ra ações da « C í T' A. I »
rmes de guerra, pedindo "a pena mais - ---
'severa conhecida em lei". Embora Tron ..sporles Aéreos 8. A·
Keenan. não mencionasse a pena de
-morte, suas palavras deixaram ela-
-TO tratar-se desta.

A súmula das acusações contra
"Tojo e outros 24 figurões [aponeses
constitui um documento de meio
-milhão de palavras, baseado em qua
. si dois anos de depoimentos, e

-apontando-os corno "culpados "�e
crimes ignominiosos. Eles não ti

.

nam noção e nem consideração pela
·.:dignidade do sêr humano".

O promotor Keenan diz ainda es-

1:ar provada "a existência duma

conspiração entre os acusados, du
-rante um período de quatorze anos

de agressões japonesas", acrescen

-'tando que "a base de todos êsses f'a

"tos foi o militarismo ir responsá
-vel".

Em seguida ao promotor norte

.arnericano Keenan, falou seu cole

;ga britânico, que acusou os indicia

dos japoneses de "mor-ticínio inter

nacional, inclusive de terem orde

-nado a morte de seres humanos sem

Justificativa legal". Acrescentou q'J;)
'''foram Ilegais ·tôilas as guerras ci

'tadas nesta acusação".
Os prisioneiros, sentados no bau-.

«;0 dos réus, derrotaram grande ten

são ne�vosa. Tojo evidentemente

fazia os maiores esforços para apa

-rrentar indiferença, -tomand0 apon

'lamentos de maneira ostensiva.

«,-

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SIl VA

'JONTADOR-

Causa. Civei. e ·Comerciai.,
Ccrrtrertoe , Distrato., etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

1,.-1
Caixll Poatal, 105

FLorianópolia - S, Catarina
"

,
Sl__DlilIiI!l__-lIIIiMIII#:'li@I!lM&1iI!lI

Se rICOS quereis f'ícar
De modo facil e legal
Fezei hoje urna inscrição
'No Credito Mutuo Predial

lmpressionante
flesastre

Rio, (A. N.) - Um pavoroso
-desastre ocorreu, terça-feira à noí

de, na avenida Brasil, precisamente
.na passagem de nível da estação de
Arará. Naquele local, o ônibus n.

,'8-0'8-86, da linha "Maná-Duque de

'Caxias", que viajava superlotado,
cao atravessar a linha férrea, foi

-víolentarnente colhido pela Ioeomo-

Uva "Diesel" n. 3112, conduzida De
la maquinista Olegário Antunes. O
-ônibus ficou completamente destro-

-çado, deixando os passageiros im-

_prensados entre as ferragens. Moto
ristas que passavam no local toma-
",ram as primeiras providências,
-comparecendo, depois, várias am-

-

.bulâncias do pôsto central da As-

.sístência e do Hospital Getúlio Var
. ;gas. Houve 1 morto e 45 feril1os.
... .. .

EnvIe fAO seu amigo d!stantf
'Qlm número da revista O VA
LE DO ITA.IM, edição de�U
�d8 8 Florianópolis, � ass!.

est.ará contrlim.Jndo pe.�.
maior dUnsÃO milturu

je no§s&. te'Utl
....... 0 .

'Yiajou para
Pilrto 41eure

Rio,' (A, N,) ._ Por via ãérefl
segue hoje para Pôrto Alegre ()

major Rubens Rosada, secretário
geral do departamento dos Correios
..e Telégrafos.

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: I" 40% - 2a 40% - 35 20%, JProcure hoje rn ssmo o Agente da "CITA.Lu em sua cidade a "Ie lhe d o rd melhores escl�lrecimentos.

R�hia
(Urgente) , LENHA

i Explosão O�
I

Bahia,' 12 (U. P.),T I L FID

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

Proprietario IOSWAltDQ DUARTE

-----..-:

- Verificou-se, na madrugada de

hontem, uma explosão em um dos

depósitos da Base Aérea de Ipitanga,
O Corpo de Bombeiros acudiu

.

prontamente ao local do sinistro,
çonseguindo circunscrever o incên
dio e evitand:o maiores consequên
cias. Não houve vítimas.
Foi aberto rigoroso inquérito, na

da tendo ficado apurado até agora.
Há quem suponha ter havido sa

botagem mas, ao que parece, o fogo
proveio de um incêndio verificado
nas matas próximas.

pelo telefone 719Peç«(onespondencla
COlni!rcia·1

Confere
Diploma

METODO:

Moderno e EfIciente
DIREÇAo:

AméUa M PigozZi

IU.VARO DE (ARVALHO. 65
_'te_D· - • ,"s -

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

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o qae i

.m lázaro, dize-Iha qa ,
IUD enfêrmo que podá re

cuperar • "'lide C.III A lo.
alllmo.

}.

fu.da €t(tI U?e - Wo: I A I A
U14JJ$1fDIOI m ftUllflPOBT:l1J

Cifras do Balanço d. 19441 •••••••••••••• o. o ••••••••••••••••

ÉS BOM BRASILEIRO?
En.tão coopera na campanha de

aMabetização de adultos,. fazendo

Ique os teus conhecidos que não sa

bem ler nem escrever, frequentem
os cursos noturnos de alfabetiza
ção : Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Anchieta .

.

TRATo'RÉs iNGL�i"ES'PARA os·,
Oportunidade

, EE. UU. E PARA A FRANÇA Grande companhia catari-

Londres, (B. N. S.) _ Anuncia-se nense, que 8IDtá aumentando
.Diretoreer d d f . .-

- que o govêrno francês acaba de fa- .eu quo ro
_

e unCl0narlOS,

Dr. Pamphilc d'Utra Freire de Carvalho, Dr; Francisco pre<:iza de duo. (2) pOllaoa.

d Sã A
..

M O J
.

B i
zer uma encomenda de tratores -'e a.mbo. o. sexo•.e , msro S.lorra, r. OSQ.tllm arr eto

.

de Araujo
.

_

,..

I
Standard Forgusen, num valor de

Ie José Abreu. lnformaçõell à Rua Vi.oonde
dois milhões de libras esterlinas. I

-de Ouro Preto 13. d�a 9 à.
alW2 Nr w 1- Essa é a maior encomenda francesa! 12 e da. 14 à. 17 hora•.

Empre�g 'Sul gosta L·mlllada desde que teve inicio a campanha!
, "U '._ ti fi I I.' -

:;����c: �:t��;:����oa�n�:e:a:;I'"
••••

SENiÚ)RiTA·j·
....

Linha de transporte coletivo entre .:
num valo: de cinco mi�hões dei A uItima, creação e� reiri-

FLORIANóPOLIS - Xapeeó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e Iibras ester-linas - recebido pela)�erán te e Q Guarana KNOT
Vice-Versa.

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horas da
Standard Fergueon _ dos Esta- EM GARRAFAS GRANDES

manhã.
.

dos Unidos em principias do mês Preierindo-o está
SALDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã. ,em curso. Na semana passada, anun- acompanhando a moda.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA. ciou-se uma redução no preço dos ., •••.. ,....... . .

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.'
tratores Ferguson de quarenta el n II:' N TIS T A

C· C IM I I r.

S
sete l�bras, dimin�ind,o I) preç� p�ra IJI L:.

_

la� OU Inenla. de eguros ��!S:��:�ãOe��r����o n�rfe��:e:;��1 Dr.' Mario Da Campora
Rio de Janeiro 'cano já foi despachado. Os tratores Cirurgíão dentista

Fundado em .f ,924 . -

tNC�NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTBS PESSOAIS destinados à França começarão a Aténde' excluoi«omente com

Capital Realizado e Reservas Cr$ ó.140.440,5D ser expedidos da fábrica Standart, hora marcada
Sinistros Pagos até 3.1/12/46 , c-s 18.162.621,30

I
de Coventry, na semana próxima. Rúa Trajane ne 25 - Sob. '

SÉDE (Rio de Janeiro) SfJCURSAL (São .Paulo)
.

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 100 ando "",""
.... .. ...

..•...... .F,1o��an6polis
Teleg. "CONTINENTAL" Teleg, "CONTAL" Caie Otto traduz quahcJadel Diariúmente dos 9 às 12.8

AGÊNCIAS: Peça-o 0.0 seu fornecador. \, dças 14 às 17 heras
BELÉM. - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú -

. . . . . . . . . . . . " . . .•
• •• ,.. • •............

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

OTONE.RIO GRANDE. SON Insc:a:eve-te na Associa�C),
Comissáriüs de Avari,as nas Principais Cidades do PaIs e do Exte- . Be'neiiciente �os Funcioná-

rior. Ap arelhos para Surdez rios Públicos Estaduais e Mu-
Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operaçõ,>s na Cida- ; 'C t i

de d,e :C'LORIANóPOLIS com a nomeação de s'eus Agentes Ge.rais Se- TESTE AUDIOMETR�CO e DE· nicipais de Santa a ar na.

nhares. MON .TRAÇÕES doe Aparelho. fei- Três cruzeiros mensaes

EDUARDO HORN & CIA. too a domicilio ou à. rua General dez oonta.vos diálios e estarás
Rua João Pinto n. 10. Bitencourt, 67

<

Pes'.aall do interior! preparando um peculio para
Caixa Postal, 39/40. do Estado queIram escrever para �..r
Florianópolis. o endereço aoima tua dHnl la.

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Recetti.' ,

Ativo

c-,
o-s

80',900.606,30
5.978Aol ;755.97

67.053.245.30
142.176.603.80

«
... -,'

.

•

Sinistrai pagoa no .. últimolJ lü fi008

RUPODlIsbí !idade. «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

J-
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zona norte.

Bem disposta a equipe paula'ina
o conjunto do Paula Ramos, que

arrebatou do Avaí o cetro máximo
da Capital, .encontra-se bem díspos
to, tendo ainda sábado último ven-

cido o combinado citadino pela I

o ,[!;STAIJO sàbado'4 de Fevereiro de '••8

,.........,��--'_ --,-,-.�':':.---'

mascul�nas

Apesar de pertencerem ao mesmo

clube, as guarnições que se defron

tarão a 22 prometem um "pega"
renhido, estando para isso se pre

parando. há longo tempo, com todo,

o esmêro e maior inter êsse. Um

passeio ao Rio, de avião, não é coi
sa de se despresar, pois que não,

aparece todos os dias ...

de R. Aldo Luz realizará uma re'gata
- i-nlern 'no dia (21 ,de'- '--Março,

como parte dos festejns pelo batismo de seu novo barco.

Será realizado a. anhã o primeiro Campeonato feminino de atletismo
Incluidas no

p

'programa varsas provas
O enorme interêsse das garotas de de Caçadores, gentilmente cedido capazes' de fazer o público vibrar atléticas, subordinadas ao seguinte' Diretor de provas de pista: DI·.

�lorianópol}s pela prática do Atll� i por seu digno' comandante. de emoção. programa: I Heitor Ferrari.tísmo levou a Federação Atlética: Estão inscritas para concorrer ás :É o seguinte o programa da Com- 1) 100 metros rasos (moças). Ar- Diretor de provas de campo: Eri-
Catarinense a incluir em seu calell-! diversas provas as equipes do Bar- petição de amanhã, conforme ela- remesso de peso (moças). Salto em, co Straetz Junior.
dário esportivo deste ano uma com-l riga Verde, Figueirense e Lira Te- borou a F. A. C.: altura (moças). Serviço de Sande: Dr. Mário Wen-
petição feminina de atletismo, a nis Clube. 7,45 l10r�s _ Formatura. 2) 100 metros rasos (homens). dhausen.
realizar-se amanhã, com inicio á� Todas as atlétas integrantes dos 7,50 horas - Hasteamento da 3) 1.500 metros (homens). Salto. . ..

8 horas, no magnifico estádio "Tte, três clubes acima estão terinadas, Bandeira Nacional. em distância (moças). Arremesso J\lIZ de partida: Tte. Helio FOD-

CeI. Nilo Chaves", do 14° Batalhão esperando-se disputas sensacionais . 8,00 horas - Inicio das provas de qisco (moças). iseca.,. ,.

4) 200 metros (homens). Arre- Apontador Geral. Helio Milton

messo do dardo (moças).

I
Pereira.

5) 200 metros (moças». Juizes �e chegada: João Pedem

6) Revesamento 4 x 100 metros. Nunes, Ciro Marques Nunes, Pedro

(homens). I Paulo Machado, Oswaldo Meira e

7) Revesamento 4 x 400 metros
I Rubens Lange.

, Cronomet'Hstas: Prof. Flávio Fer
(homens) .

8) Revesamento 4 x 100 metros, rari, Rubens Vilar, José Mussi, Cap,

(moças). I�
Eloy Mendes e Rubens Vitor da

Conforme vemos, consta do pro- Silva .

.grarna várias provas masculinas, Juizes de salto: João Francisco
afim de abrilhantar a competição. ,'d� !l0s.a, Edward Born da Silva,
A 'entidade promotora do certr- Helio Sarmento Salles e Oswaldo

me designou as seguintes autor-ida-
I Silveira.

des para o controle da competição.Í Juizes de arremesso: Aldo João,

Comissão Executiva: Dr. Osmar Nunes, Otilio Alves, Gustavo Zim

Cunha, Tte. CeI. João Candido Alves
I
mel' e Gumercindo Tolomiotti.

Marinho, Nazareno Simas, Haroldo' Controle Geral e Execução: Dr.

Pessí e Tte. Rui Stockler de Sousa. Paulo Oito Scheidemantel, Jorna-

Árbitro Geral: Cap. Américo Sil- Iísta Waldir Grisard, Diva Formiga
. veira D'Ávila. e Edite Soares.

Ilmanhã em· Blumenau
.

o primeiro jogo
entre Paula Ramos e Palmeiras

Bem disposta. a equlqe paulalna.-A delegação da FGD.-Re-
0:08110 em Blumenau.�11eixeil�inba é o orientador do

. Pahgp.iras·-Varavanas de torcedorp,s... E"'� prn Mi)r'ine!il"
'

PAULA RAMOS X -PALMEIRAS Teix,eirinha é' o orientador do pupilos realizem. ótima exibição. . � fiu.
.

� U •
-

. Ii .§. _

.

Em obediência, ao programa do;' Palmeiras Caravana de torcedores A eliminatória 'do dia 22 próximo .É que apenas duas gnarmcoes,

Campeonato Estadual de Futebol Segundo nos informaram de Blu- Com o fim de presenciar a gran-j não terá, como a dos anos anterio- d.e um mesmo clube aliás, estão

de 1947; promovido pela Federação' menau, o famoso atacante Teixei- de' luta de amanhã numerosas caril- res aquele caráter sensacionalista, cuidando do seu preparo para in

Catarinense de Desportos, bater-se- rinha, ex-jogador da seleção catarí- varias de torcedores do Paula Ra- que fazia 'com que os circulos náu- tervir naquela prova, que deterrni

ão amanhã, na cidade de Blumenan,: nense e do Botafogo, do Rio, é o mos, rumarão hoje para Blumenau, ticos da capital acompanhassem nará qual representará a F. C. D. 110

os fortes "onzes" do Paula Ramos,1 orientador do Palmeiras, seu anti- em automóveis, ônibus e camí- com vivo interêsse o preparo dos campeonato brasileiro programado,
'campeão desta Capital e 'do Pajmej_1 go clube, esperando-se que seus nhões. conjuntos que nelas interviriam. para 7 de março vindouro.

ras, campeão de Blumenau, deven- A não ser que se inscreva () Ipi-
do o segundo encontro realizar-se ,----- , .. ,- ranga, de Blumenau, é certo que ao

aqui a 22 do corrente, quando será Bot�.tlt.Óh .�',i1ilp,,(�1íI", _!f'3"'1'l'iJ.:"lt. P'?a6• C.��-a.i'l1C;,'.J, do basquetebol Martinelli caberá o dirieto de re-

conhecido o clube que disputará a "'" 1 ur� \Ul .11 U �� SI, IV .!l.lU \G 'V' ..,J!.ll Alt, v fi.»n ,� V l � presentar a entidade estadual IJO

final com o América, campeão da certame do Rio, uma vez que nem

Riachuelo ou Ald.o Luz têm guarni-
ções em condições de participar da

referida prova de seleção. Pelo me

nos, até hoje ninguem viu ou soube,
de qualquer conjunto organizado
por êsses clubes, que lamenável
mente se votaram a um íncompre
ensivel desinterêsse, mormente o

clube da Rita Maria, concorrente
tradicional de quantas provas im-

! portantes já' se efetuaram nesta ca-
pital.

I De todas as eliminatórias aqui
I realizadas participou o alvi-azul,

I levando a melhor na maioria delas.

Hoje, é uma somhra do passado.
Infelizmente é.

expressiva contagem de 3 x 1.

Ao que apuramos, os jogadores, o

técnico e o preparador fisico via

jarão em automóveis. Assim o sr,

presidente do tricolor deseja pro

porcionar-lhes o maior conforto,
afim de que cheguem em bôas con

dições para a luta.
_,

A delegação da F. C. D.
A delegação da F. C. D., que via

jará em ônibus da Auto Viação Ca- ..

I
tarinense, está assim constituida:

Representante da F. C. D.: Tte.
Carlos José Batista.'

IJuiz designado para dirigir o jo
go: Newton Monguilhot.
Delegado d.o T. J. D.: João Cor- ILUSTRA A PÁGINA O FAMOSO "FIVE" DO BOTAFOGO DE FUTEBOK.E REGATAS, QUE

deiro. RECENTEMENTE LAUREOU-SE TETRA-CAl\PEÃO CARIOCA DE BASQ.DETEBOOL. SEGUN-
Representante da Imprensa Pedro DO A CRITICA, OS JOGADORES QUE AQUI VEMOS, SÃO Ü'S MAIS 'ilXIMIOS "CESTI- -Õ-BRASIL NAS OLIMPIÂDAS

Paulo Machado.
'

11
NHAS" DA AMÉRICA DO SUL: ESTE O CONJ 'TNTO QUE' �E EXIBIRÁ EM NOSSA CAPITAL, Rio, 13 (A. N.) - O Comitê

Porteiro: Waldemar Nazário. NOS DIAS 25, 27 e 28 DO COR,RENTE A CONVITE DA F. A. C. Olímpico Brasileiro realisará hoje
Grande regozijo em Blumenau

, t
. - .1

-

en
O ATLÉTICO MINEIRO El\tr PORTO

D
� ''''', ímportaq e reuruao onue serao v -

Noticias vindas de Blumenau dí-: • I � �OUzem que é grande o regozijo rei- ALEGRE I" 1ã!ma renresiI : !�lad�S ;:;!�p��:�tõ�� ;;;:!��am::;
t t d

.

I I t Informa-se \d"e Pôrto Alezre que J !fjnan e em orno a sensaciona u a. '" ' 'Olimpiadas de Londres em júlho e

P,ela primeira vez depois da exibi- o Atlético Mineiro, de Belo Hori- Depois de vários meses na capital pertencente ao Clube Atlético,

pelo�.
, t destacando-se os problemas,

d
'

I'
.

1'" I
.

d agos o,
-ção do Botafogo, os blumenauenses zonte, evera rea Izar uma tempera- do país,onde esteve a 'servJ.ço do qua participa Ct� a guns log.OS' o

da importante concentração da

con�ec.erã� u� conj��to de grande, da de t.rês j�gOS n�s gramados gau- i\fl.nistério da Guerra, regressou se- certame amador-ista recem-fmdo.
delegação e, a escolha dos motivos.

potencIa teCl1lca e fIsIca. chos, arnda este mes. gunda-feira última a esta cap�tal, o
I

Em pal.estra com a nossa repo�- esportivos para a confecção do se-

valoroso "center-forward" Djalrna, tagern, Dialma declarou que conti-
J, limpico a escolha do uniforme

Iv�. '''lO fSftl1lr21,�d' ft' I nuará defendendo oas côres do glo- J? ��legação e dos atletas bem co-

UAS Iu �UI t1 Oi, I.ti : . V NO RIO O CAMPEONATO SULA·, rioso clube do 14 B. C., deve�dü I n� o estabelecimento do plano de
I O Paula Ramos, parece-nos, irá cionais para figurar com perfeição MERICANO DE VOLEIBOL : de.nt_:o em breve assinar � sua lll;,)� or�anização e da representação bra-

I tid d hilid rl Rio, 13 (V. A). - A Comissão de c.nç.ao. Com a. volta e DJalm.a as sl·ldl·ra.contar com todos os seus va ores .em par I as e responsa I I a e.
es- 1

para a temporada do ano em anda- Ivan é ainda bastante jovem e com Assuntos Internacionais opinou Ia- i
fileiras do tncolor do. EstreIto, -�---------'

mento. o tempo se tornará um verdadeiro voravelmente a realização, nesta tão de parabens os dIretores e as- ULT[MA HOiRA ESPORTIVA

craque, tudo dependendo de sua for- capital, do Campeonato Sulamerica-' sociados e fans da simpática agre- ,A Federação. Atlétic� �ata�inen-
Além de Mandico, assinou contra- mação fisica e técnica que d.eve ser no de VoI.eibol, bem como do re,>-

'\
miação. se decidiu realIzar hOJe a noite os

to, ante-ôntem, com o clube da "es-
cuidada com desvelado carinho, já pectivo 'Congresso. Dentro d.e pou- IJV' _••- '" -_- _ ....-.:" jogos de volei e tbasiquete que d�I-

trela solitária", o destacado médio ({ue possue agilidade e sabe mam:- cos dias será designada a data para] PASTA DENTAL ,xaram de efetuar-se ontem em VIr-

han, que reune qualidades excep- J jar a pelota C,fIm perfeição e ritmo. o certame. 1 ROBINSON ,L:�_ ,,'tude do mau tempo.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
.���������.�-�'

,
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n E'STADO- Sébado 14 de Fevereiro a. '••8 7

Cadasfro S (leiaI do (O Estado»-'
NOVAS C��:���I:T���:ICAS NA

P$d!im'OG llOO � dUtimi.to. leitor.. o� .. lItI'Macm.r.
Londres, (B. N. S.) - Foi agóra ?f!!!t * *

�D .abaitxo • NlUl4tt.-1o .. DODa Bedaçlo l1li_"� r�iniciado o ,trabalho de constru- \ �. •
�to antes, O .DOUO lbY8 Cdutio lINIaA.

'

I çao suspensa durante a guerra, de \ '

,.��
uma J}ova �sina de energia,

10Cali-j A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
••.•••••••••••••••••••••••••••••••_... •••••••••••••••••••••••• za�a �m �Irkenh:ad, e ,que era a Avisa aos seus p6rtftdores de titulos já integralisados ou sorteados

";.i\-.. _............ JIst. Chü •••••••••••••• 1). S.... • •••••••. � ..•• \ p�lluelra mstalaça� ;efng�rada a
I de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

hidrogeneo da.Grã- reta� a. Faz
I CASAS, para pronta entrega. _ Para maiores esclarecimentos dirigir-se

,,� ••••••••••••••••••••••••••••••••••_ • •• ••••• ••••• ••• •••••••••••••
ela pa:te do SIstema ,n�dclOnal de'

ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifício
f'ornecimento de eletrici ade e es-

A '1' N t )4!lIi..�_ ( .. )
.

me la e o .1/� .. .. •••••••• .._••••••••••••••••••••• G ••••••••••••••••••••••••.� pera-se que esteja em funcionamcn-
to dentro de 18 meses ocupará 56

·'.�o oa CarIO • G •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;}t_fJ1 acres á margem do .ri'O Mersey e

sua construção importará em ....

8.00.000 de libras esterlinas. Estão

sendo adotados novos metodos que

a celerarão a construção de JI1.0VHS

centrais elétricas, neste pais, A

Junta Central de Eletricidade ad

mite que a rapidez da construção
de usinas' de eletricidade, já alcan

çou o ritmo de antes da guerra.

Dentro dos próximos dois anos, ha

'verá 24 novas instalações 'gerado
ras montadas sómente .na região SUo.

deste da Grã-Bretanha .

�.

\.reo do Pai (mh)
-

_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :•.•.• -'-:-:11:..,::,

······················�····.· ••• •• o •••••••••••

��6············�.· .•..••.••••• e ••• __ ••••••• v ••••••••••••••••••••••••••

'. -

DR. MARIO WENDHAUSRN
.

Clínica médica de adultos
e crianças

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

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

Felip'3 Schmidt n. 38
Tel. 812

DI.A. SANTAEUA.
I�do� Faculdade NlI

-;� de Mettlc!na da Un1l'...i�
• Ce Brasil). Médico por eoncue
,,� 49 le<rv1ço Nacional de Dou.

Mentais. ·Ex Interno da San:ta
de lLIlIer1c6rd1a". Hoq,l1aJ
útrico do Rio na Capital P'._

dera!
,�.& IUIDI(JA - DOIINOM

NJilBlt.bs.u
- �tófrlo: Ed1f1cl0 .&m«lie

NETO
- ltCI!tI relipe Scbm1dt. CoUIIltul

OU 18 AlI 18 hOru -
Residanl!lia:

Larqo &njamin Con.tant n. 6
__ POLYDORO S. THIAGO
� 40 Hospltill de oarlf'a..

de PlorlanópollS
�te da Maternl<laQ"

4l\Ilí!iII'IOA, laDWA. - DIBT'OlIl
.� DA·GESTAÇAO B DO

?ÃRTO
,;-... rdoe orgãos mternoe, _

lMI(IIalmente do co1-açAo
__.,u da ttroiJe e <lema1ll

ItlAndulas lnternas

�OtmBAPIA - ELECTROCA1II

UIINlIILU\U. - MB�A1iOLI!JMO
BASAL

��.. d1�r1amente 40 U ...

18 hora.s

� ChamadoR .. Qu�ue:t
� lnolUJ!lve durante li noltll.
�ULTORIO: Rua Vitor Meire-

les, 1 B. Pane 70'1.

"'''PIIIIIOIA: A" e n I 4 a Tram·

powslt1. 82. Pone 7111

.. ' li. S. CAV��CANn
lIlIt.aea exclusivamente de cr1anIU
._ l!IaManln Madnh,a, 1.

Telefone K. 7U

I

I

I
•

, I
i

I
I
I
i

I

�t. �AVAS LACERDA
i'I'lI"l_ �CO-cU"GlrlJiCll de Olho;
- CavtdoL NariII - Gere""
: PIP••crição de lente. de

contato,
Reiniciou sua clinico

Conlultorio: Felipe Schmidt 8
Das 10 à. 12 hs, e das

14 à. 18 horas
TELEFONE 1418

OS LUCROS DA INDúSTRIA 'SL'�:
CA AUMENTARAM CONSIDERA
VELMEN'rE EM 1945 E 19!16.
Estocolmo (Via Aérea) : De acór

do com um estudo realizado pelo
Instituto Suéco de Investigações
Industriais, Econômicas e Sociais, o

qual abrangeu 188 grandes empre
sas, que representam 25 por. (lento
das pessoas emrll'egadas na indus
tria suéca, os lucros das referidas

empresas, anLes· da, dedução elas
ímporf.àncias para o pgaamento dos

impostos, tiveram um aumento el:3

24 por cento, nos anos 1945-/16, em

comparação com 10 por cento, nos

anos 1944-95, Os dividendos cem

cedidos aos acionistas subiram em

cêrca de 17 por cento enquanto
que a parbicipação dêstes nos lu

cros, antes da dedução dos impos
tos, diminuiu de 33,5%, em 45 para
31,5 por cento, em 19Mi.· O capital
próprío das empresas a que se re

feriu a investigação aumentou ern

1.945-46 de 10 por cento, em média.,O aumento dos lucros foi especial
mente pronunciado, no que se rere ..

re ás indú�tri.�s de exportação; em Troca-Ia ou vende-se bem ótima coleção de moedas da prata,
19�6, O prrmerro ano completo dl� niqueI, bronze e cobre, do Império 8 República. Cartas por ob.équio�
apos-guerra, em que puderam .el�-l para este jornal, para Numillmátioo. -

viar os seus produt.os para o OCI-
dente. _

Uma investigação pTeliminar r('a
lizada pelo ref,erido Instituto acêr
ca dos resulLados de 1947

'

mostra
certa reducão nos lucros, em com

paração com 1946, a qual, se· for
confirmada, é devida provavelmen
te ás grandes inversões de capital
para depósitos· ·e i,nstalações, feitai'
pêla indústria suéca durante o ano

passado.
.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

I Credito oton Predial !
• A tradiçã"o de seriedade em Clube de Sorteios, de mercaciorias agora co,m •
• novos planos acaptados á legislação em vigor· .,
• •
• •

� Distribue 20 %

em preloios •
� .

•
•
,.
•
•
•
•

.
-

.
•••••••••••••••••••••••••••••••••a•••

..... •• _ ••••• "'
#

Sala no centro
PRECISA-::'E

Tratar à rua T'rr e de o tes nO 5
TelelOFle 1393.

Conclue em ou tro local

DI. 10LDÃO CONSONa
�V'liWlA GlilRAL - AUrA Vã
Jll.llTAGlA. - Ii(OLll:8TIAl1 D:a'_
.•.. �HORA8 -Dl'ABTOiI ..

�o P,<tla Faculdade de lIt�
lWl!JU da Universidade de Siu

1"l:I1Iào, onde to! assistente por .....1-
� lIiIloa do Serviço C.Ir1lrBloo «II

l'tol. Allplo Correia Neto
�'iil1& do estômago e viaa 10,·
... 1nUoBtlnOIl delgado e actOUti
w-01d., r1l1S, próstata, �,

1iI\�, ováriclli • tromPi'tl. V�
...u.... álldrocele, vlll"Welll e h.nu

CONSULTA.B:·
� $I lu! f. horas, O. Rua lJ'elP'l'
�át, 21 (alto. da Caa P..

raíso). Tel. 1.698.
�.NClA.: Rua E_vea J ..

...".; ....... ''79' "1'... 1 �..,�

'. mt. l1iW lUA U·AYlJ..A
�n

-

- 'Viu Ur1nÚ'lu �

� doa !:nteat1noa rito 1\
m. - Hemorroidal. Trâ't...m.

to dIII colite ameblana.
Plaiotera:pllll - I1Itra ver.melbo,
Co.niu:lta: Vitor Meireles, :ui.
&�. djarlamente U 11,3>0 la!;
l!\. l\ tarde, da. 18'· hl. em C1ianú

Bu1d: Vldal Ramoe, se.
rONt 1087

II. LINS NEm
Kol&ltias de senhol"L

OooIIsnltórlo - Rua JoIio PMto L 'i'
- Sobrado - Têlefone ]·-«11

RelIld.:ncila - Rua Sete de Setembro
- (�tc1o I. A. P. da EstlTa)

Telefone Jf. 884

II. PAULO_ FONTES
Cl!ndoo e operador

�: Rua' Vitor Melnlee, ..
Telefone: 1.4011

�du 10 la 12 e du 14 .. lI
ll!.Md.bc1a: Rua Blumcnau. IS

�:1.�·

TINTURA.RIA ,CRUZEIRO
Tirad�Dtes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo�

(Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

BOM �NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de lO:!. ao ano com z:ecebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêlltfeo IfILO LAUS
Hoje e amanhA eri a IIl11a preferUa

:orep. aac:loaal•• _raDl0ifllll - Homeopátiu - Perfil
Darias - Jtrtisolll d. bon-.elta.

Guallte-.. • oata "u.rTAada .. rec:eltúrh ISW""

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

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

e ganhe dinheiro.

JECNICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de téchicoliI
em todas as

profissões
\

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoso, 33 - Fpolia.
Atende pelo Serviço

Reembolso Postal.

Livros Técnicos
em geral
Moedas do Brasil

-FunciÍonário público
Lembra-te - descontando déll
centavos diários de teU' venci
mento, salário . ou remunera

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

(

.

Inscreve-te na Assocla�io
Beneficente.

"Quem extraviar ou lnattlizar ••
certificado de alistamento pàpr4
multa de 19 a 50 c:razeiros. onne...
sim incorrer' em malta de 28 a 1"
cruzeiros aquele que extraviar ...
Inutilizar o Certificado d. RecIer.,
rista".
(Arl. 121 da LeI d� 8."1�� MIIllo

W>.

Atualmente 1 de Cr$ 58000,00, 5 de Cr$ fi50,00 e
5 de �,r$ 250,00 .

o valor dos premios
o creSCimento

aum enta de ac ordo com

da arrecadação

I ./L;;" --ii*r;;��t��;.:�:'':.::::::� w
I •• d. Bortimento d. casemiral, ri8cado.,' brlnll g

bONl' e barato.: algodõu,jmO%'lnt; ., a"iamento.

IJ para alfaiat•• i. q'ue recebei diretamente da.

.

melho... 14brica.: A Ca.a "li C.t.PITAL· ohQftt..Q a ,at.Dollol do. Snr.�". ;Comeroleatel ,do J1ntel'lo..�no .entido d� Ih. tlfaliuem alma

:vflllta arita. d••f.tua••m lIua•. compl'aa� MATRIZ tem Tlol'Iaa6poUlli :� FILIAIS em lBlamenau CD Laje••
....MEmEH�m mmmmmmnammg;�-'..amBaEDas*m®m.�����DamB�a=--�md�=.gE-=�..��.BbM�KB*HWE*..��.,�-Eaftim!m6mG�w rt�eE..�Em..ma mlMWmm mn..mmFE4�W&MmmUM a_�.g&�A..mn&&am-= .
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A ordem dada pela direção udenista à minguada miaoria, é explorar, expln
explerar.; Quand'o chegar a hora desse implorado acôr do politico I os explora

repelir os exploraderes, parta que eles persistam em seu melancélíco
Iadárío: explorar, explorar, €}!ploràr UII

geral,

FRECH NDO .••

rar,
-dos saberão

ll'

"

I India· perante as cinzas de Gandhi
Allhabad (lnd.ia), 13 (U..P.) --I

trem e colo.cada �u�n. cocho fúm:-j ° premier Paudít Jawaharlnl.'
Os restos mortais de Gandhi, ama-'I

bre. ° desfile se InICIOU com o, Nehru, a quem Gandhi chamava de,'
do neste país como um verdadeiro acompanhamento de uma salva de I seu herdeiro político, assistiu com'

sa�to, .

foram atirados às á�uas d�51'
78 tiros de. canhão - um para ('<1- a fisionomia compungida os restos,

tres nos sagrados da India, esta da ano de Idade de Gandhi. mortais de seu "pai espiritual" de->
tarde. A cerimônia foi realizada Um grande silêncio desceu sôhre saparecerem nas águas do rio.
pouco depois .das 14 horas, no ponto' a multidão, enquanto a escolta mi- Depois da imersão, os parentes
de confluência dos rios Ganges, litar se movimentava. A um quarto de Gandhi se transferiram para ou-'
Jumna e Saraswat. Entre os presen- de milha da estação, o desfile pas- tro barco, para o banho sagrador'
tes sé encontrava o premier Nehru. sou pela Catedral Anglicana de To- cortando assim símbólicarnente 0.'
Assistiram também à solenidade os dos os Santos, onde o cortejo paro lI, que ainda restava de' seus' laços.
membros do govêrno central, o ªo- enquanto a multidão cantava um mundanos com a alma do extinto.

Quando f'izemos no comentá- fesa da segur-ança rias tamítias pre- vernador das Provincias Unidas e dos hinos favoritos de Gandhi. Nehru, falando ,aos presentes em'
rio sobre as g.r:1Ves ocorr-ências sentes, a policia opôs firme e m- os ministros do govêrno local. Coube a Devadas, o quarto filho hindustani, apelou para que todos=verificadas no Democral.a Clube f�'an,sigenLc 'e,ller.g-ia contra a vío-

° trem especial com as cinzas A� d G dhí t t.. 1100 .e an u, en regar os res os mor- renovassem 'O seu compromisso de'na segunda-feira de Carnaval, e lôncia dos maus elementos. .,_

provocadas por verdadeiros desor- Foi só assim e graças ao Ibrio com .Gandlu' chegou a estaçao de Allha- tais de seu pai a Ramadas, seu irmão fidelidade aos princípios pelos quais"
deirns, não fomos bmnJ' íntor- que os soldados da Policia Mi,litar, bad às 9 horas. Nehru recebeu o mais velho, e êste, numa grande Gandhi viveu e morreu. Lernbrou
I?açôes em fontes suspeitas nem defenderam a honra de sua corpo- trem na estação. Uma guarda de curvatura reverente, mergulhou as Nehru as palavras do Mahtma: "A,
falsas e nem, .nos p,'coc,l1pamos ração, e '�onraram o compromisso honra escoltou a urna funerária até cinzas na confluência dos três rios I morte é sempre abençoada. :É duas:com qualquer intuito po litíoo. '1'1- de sua mISSêtO de mantenedores da . . A • • -" •

vemos o objetivo unico c elevado or-dem, foi só graças a isso que foi TI:lvel�I Sangham (confluencla. d�s sagrados".Ouviram-se ent�o _

os

Sl�-1
vezes abençoada para o guerreiro»

de defender a honra da í'arnília evitada na séde do Democrata Clu- três nos sagrados) para a cerrmo- vos das SIrenes e a multidão, cai-
que morre no campo de batalha 1.lil.-

f'lor ianópo litana, ati,�gida em che io be, l:ma tragédia de enormes pro- nia..1inal. A urna foi retirada do culada em 2 a 3 milhões de pessoas tando por uma nobre causa". E.
por ll1dIV:duos destituidos �e mo- porçoes." '

. •
gritou: I acrescentou: "O Mahatma morreu a;ral, que nao .soub�rarn J'e�,pcllar um ° sr. HeItor Santos autorízou-nos

Fe"b!bd� � frnntelra "Mahatrna Gandbi Ki Jai Jai (Vi-, guerreiros".centro de diversões í'amtliares. e il Rrestar este esclar-ecimento ao U li (li II U· , . .

I
morte dos

para isto Ibaseamo-nos em te'l.enl1'-\ público porque ele é a expressão da
T h 13 (U) A

. l tóría ao Mahtma Gandhi) , Em se- ,--------------

nhos dignos de crédito, e C3j):l71'; verdade.
- e eraI�, .

.. -:- Imprens.a guida, foram cantados vários binos
?e ralar em nome ,da socíeda.:e Diante disto só .há uma conclusão

I
desta capital �nf;or�nou. que um�, f.a�- fav.oritos de Gandhi, C f

...

1Ib��. " I a tirar: que aqueles que atacam a xa da fronteira Irama�lO-sovletIca Quando a urna com os restos de 00 erenclaNao recuamos, por ísto, uma 11- policia, quando no desempenho de foi fechada. ôntem à noite, embora
G dhi f'

.

d d I Nit ..... 13 (A N) "'''a' proxinba d 'f',
-

ri ( .';- ;d f d -d . an u 01 retira a o cocne e co- 1e,0I, ., -'1'1: -�
I c as nossas ln 01 maçoes e '\ o - sua mJssao na e. esa a OI em e tenha o zeneral Ali Razmara chefe .' . .., �'

tamos a repetir o nosso irrestr-ito da bonra 'da sóciedade, são capazes "'. '

" _ . Iscada num veiculo anfíbio para ma segunda-feira instalar-se-á aqm ..

apoio e aplauso à atuação enérgíca de repetir a façanha elos desordeí- do estado maior, comentado nao I
serem levados ao .meío do rio, três 1 a Conferência dos Prefeitos do Es-'

da J�oli.c!a, .hoje vitima ,da sanh.a ros.
_ ' , '

haver motivo. para alarme".
aviões sobrevoaram o veículo, dei- tado, para estudo, de problemas de'

partidár-ia de outros irresponsa- Não se explica, com ereíto, que
d

.

ilh
-

d 't I
-

d . Cf' lt raveis., se atrihua anbiLrari-edade à pOliCIa 'A
..

d 4 d
xan .o caIr m'L ?es e pe a as e

1 a",ncu
.u: , '

Todas as pessoas pr,esentes ao num caso desses e se queira ino- CI eDIl} o rosas, que pareCIam uma chuva de Des'Olto Importantes temas serão'
baile no mOimento dos graves in- centar "l'eürs confessos", provocado- e e examinados peIO':conclave.
cidentes são unanimes em proclla- res atrevidos de desordens e capa- O senador II

n _v_. -::::
_

mar a maneira humana e digna :?les d,e assaltar a dj.�nidade d·a mu-

S 18d
·

d d
'

Geomo a IpoLiüia se portou ao inter- lher em 1)lena via pública. Ri'0,13 (A. N.) - Noticias proce-

O I arle a e ao overnovir nos acontecimentos depois de Quem estiver ao lado desses não

qd.ueneteos sdene�dMoirna.csarGIOerSaIL·suzinff.ooI:m;aI.tll?--1
'.

'.' ".devidamente ,goUcitada pela Dire- póde ,estar 3'0 lado do povo.
-toria do ClUibe. O sectarismo partidária não de- 1 dDuranbe estes dois ultimos dias a ve descer tão baixo a ponto de pre-

bma de um aCIdente de aut?move I Concordia, 13 (Estado). _-- Levo ao conheclmento esse·"

nos;�a reportagem procurou ouvi!' o ferir o seu qdio à s-egurança da 1'a- quando viajava com sua esposa. I vibrante orgão de imprensa catarinense que a Camar8ê"
maIOr numero de tais pessoas, sem milia c à honra das mães, das es- Adianta o telegrama que o carro MuniCipal desta cidade, por unanimidade de seus mem-

indagar-l.hes dos seus pendores po- posas e das filhas. bateu um poste depois de perder a bros, acaba de apro�'ar uma moção de solidariedade ao>
liti.cos e mais uma vez tirvemos a Infeliz da sociedade f1orianópoJ.i- direção. ° sr. Carlos Luz sofreu li.- patriotico noverno dt) dr, Aderbal R. da _ Silva. Saudações.s,atis,f'ação de ou-virmo� as mesmas tana se, quando vilip,e'ndiada por oS

elogiosas referências aos soldados sátiros á solta, não encontr.asse geiros ferimentos. J (a) Alberto Bofl. lider da bancada pessedista
da 'Polida Militar, assegurando-nos junto' de si uma policia capaz de '

que os no.SS08 comentários tradu- defendê-la, ainda .que com risco da

C b d1�rDa de cacbnrro o novo petiscoziram a pura realidade bem como própria vida, -como no ca:so do De. O «(lX om �t�nto» Vu fi ,O --. l

inLerpretaram os senLimentos de mocrata Clube. (Ii -

UI �!J V PASSAU, Alemanha, 13 (U. P.) - Nos matadouros pubUcos da-
repulsa dos cidadãos honestos ao Querer o .con�I\ário é 'querer uma Temos sôbre a mesa o n, 1 do

...gui estão sendo habatidos cães para -o consumo humano. •

sadi,srillO de elementos sem mo,ral. policia covarde e ind,igna, é querer corrente" an,'� d;-o periódico. "E_X-COIO-l ° gerente de um. dêsses mat.adom·os disse ,que os, cães ·estão sen-Ainda ontem, quando os animos a desmoralização, é qu.er,er a anar- 'd A dj,á se mostravam ma-is serenados e ,quia social.
batente orgao a sso�Iaçao �s do abatidos para ,satIsfazer pedIdos de "pal'tlCulares conbecedores'

q'uando a própria ,evidência dos fa- Precisamos acres-centar nã.o ser Ex-Combatentes do BraSIl - secçao do valor da carne do cachorro".
tos destruia um por um os boatos verdade que uma senllorita J08s'e de Santa Catarina. Declarou que esses amantes d::t. cn.l'UP do cachorro são em suu,
int'eres,seiro,s dos inim.i,gos da 01'- barbaramente espancada. Se, na- Embora mimio'gTwfado, é uma pu- I

. ,. E O' t 1d .mairoria alemães chegados c e pmses aa 1 uropa l'len a .
.

em e do .decoro s'OCI,al, rece1bemos quela confusão, :foi atingida,' 1'01 blicação repleta de noticiário de in- _

honro,sos cumprimentos pela alitu- puro acidente e s·em gravidade, vis-
de do nosso Jornal colocando-se 'to que já na terça-feira de carna- ter-êsses dos nossos beróis, e de pre
l'ranca e ener>gicament.e a fa- vaI andava passeando .. "

c.iosas colaborações sôbre a ação e
vaI' da dignidade da famj].ia e con- OU'DRAS OCOIRiRillNCJ,AS a situação dos valorosos "praci-Itra os lihertinos. As outras ocorrências 'ha'vidas no nhas". O Brasil acaba de fornecer ao mundo mais um cientisLa.
A propõ-sito esteve em nossa He- Carnaval e onde fo.i necessária a

Para orgulho nosso, o novo sábio é catarinense. Nasceu' em Flo-.dação o sr. Heitor Santos, presi- intervenção da policia, de í'orma Saudarr;,os o colego" vendo-o não
dente elo Democrata Clulbe, que em alguma se prestam para explora- atravez da sua modestia mRS no rianópolis. Se bem que seja udenista, ainda assim estamo·s de
seu· nome 'e no da Diretoria e dos ções. resplendor de seus ideais, que são parabens, que os campos da cultura não se confinam por hori-

só�ios dignos daJquela ,enti·dade, no� O povo nuo foi ameaçado nem· h zontes políticos. A revelação 'surpreendeu a Câmara de Vereado-
vem

..

Lraz'er seus agradecim�ntos impedido de se divertir pela po-
nossos, pOIS eS!qu800er o campan a

pe1n: [,Jdehdade do noss.o relato sã- lkia. dos Expedicionários Brasileiros é res� ante-ontem, quando- o novo astro- do pensamento desencaste-·
bre as ocorrenci,. do carnaval. S. Quando a 'Cavalaria 'ent.rou no esquecer a própria Pátria. Iou aos ventos a sua imensa cultura penológica, até então enca-

S., .que tem s·eu nome alcima de jardim da Praça 15, foi para pôr ._ _.�._._.,.•••__._...,�
,

ramujada pelo .egoi'smo da mais injustificável mo'destia. As crí-
qual.quer suspeita e de qual,quer fim a uma desordem e nã.o nos Ê o que nos relataram testemu.,. ticas severas, cientificamente jusLificadas; com que o novo mes

aLwqye, fez-nos uma detal'bada des- CQ.usta que a poli'cia venha outra nhas o'Culares do fato, que estavam I tre fulminou o nosso sistenla penitenciário, dão-lhe, de imeclia-erIça0 de tudo. missão, a nã.o ser no ceré-bro ta- no interior do referido caf'é e que, '

Informou-nos, assim, que desen- canho de candidatos à idiotice. não obstante, nenhum de,sacato ou to, lugar entre os maiorai's do direito penal e penitenciário. ():',
cadea-da a briga em virtude do ver- O mal é que quando dois ou agressão sofr-eram. seu nome já está escrito entre os d'e Esmeraldino Bandeira, Cân-
g0l1lhoso. proc.edimento dos autores mais individuos se atracam em DianLe de tais desordens e Le- dido Mendes,

_ Lima Drumond, Domingues Viana, Fehnto Bastos,de desordem, envidou des,es.perados luta, uma grande ll1ul,tidão corre mendo que os "desordeiros" provo- P' Se�for,ços para �hamá-Io-s, à ordem, a rodeá-los, dando, a ímpressã.o de cassem norvas ocorrências, é natural Galdino Siqueira, Astolfo de Rezende, Alfredo Russ'el, Izza 0-

nao sendo por,em atendl'O, porque um acontecimento gravíssimo. 'Se que algumas famiJ.ias se retirassem brinho, Acácio Nogueira, José Maria Alkimin, Lemos Brito, Ro- \

os tais ind,esej,áveis des-colnlllecem esses curiosos apressados, ao 'en- da Praça 15. -Mas nã.o por culpa da berto Lira, etc., no Brasil, e HOi'ard, Becaria, walter. Crof�on,..qual'quer �entImento de honra. v'ez de 'se aproximarem dos de- poli,cia. Esta não incomodou a nin-
Broackway, Ingenieros, Linds (Auburn), Scott, TsehudI, GUlau.1<'oi só então -:- e quasi decorrida .sordeiros, se afaslasslem, a ação g-uem, não agrediu a quem quer .

l!D?a �lOra 90 IllJtcio da discus,são - da policia seria mais ràpi�a e o que s'eja. Tanto é verdade que re- Lombroso, Garofalo, Fcrri,' Puglia, Carrara, Garraud, Prms e-

fOI S? ,entao que resolveu c'h,amar incidente não t.eria maior impres- so,lvido mípidamente o incidente da tantos outros, no estrang·eÍl'o. Diante das críticas ao nosso re-,
a polICIa. são, nem nenhum "ino.cente" sbtre- [Praça Quinze, toda wquela muJ- gime, formuladas pelo eminente sabedor que lidera a bancad3',

_

Qua,ndo esta entrou sem prerven- ria as cons,equências. tildão que llá estava, conti,nuou
minorista, cumpre-nos atirar ao monturo nossos livros errados.çoes, sem atItudes doe provocação ü mesmo se ,póde dizer elo que a posto.s e 'o' movimento au-

mas pur'amente para acalmar os ocorreu no interior do Café S. Cris- te, os bailes tiveram uma assis- e larg'ar da memória conselhos e lições de pseudos mestres. Ainda
animoso foi r,ecebida a patada·s, ca- tóvão ('ex�Cruzeiro). tênda Lão numerosa que os salões " há meses, o p-rofessor Rober!,o Petinato, diretor geral dos estabe-
delradas e garrafadas, pela brll'Lali- .Q desordeiro, em compleLo esta- ficaram superlota'dos. Nenhuma lecimentos penais argentinos deixava em nossa Penitenciária o',
dade sem nome cios brutamentes, do de embriagues, entrou provocan- familia ficou em casa porque a po- registro ele seu entusiasmo pela 'liberdade responsável com queDeante dessa cIrcuntancia, test.e- do, quebrando ,ohicaras e garrafas. licia o impedisse. Pelo contrário.
1D�mllada por .centenas de pessoas, Não atendia a ninguem. A policia Todas sairam perf,eitamente con- prendiamos os reclusos. Rasgaremos êsse registro.
fOI oha_:mada a,pa-trulha. :Esta tam- não -chegou de 'sopetã.o mas procu-' vencidas de 'que nada lhes aJconte- E tão logo o novo mestris'simo publique as suas primeiras
�ém 11ao se, atIrou ço-nLra a,s Ja.mi- rou com boas manei,ras retirá-lo doI ce,ria pO,r,que as aut.oridades polI- obras penológicas, reformaremos sistema vigente, embora, até ()
has, como calunIOsa e vilment.e se recinto, s'endo um sol'dado Ipor ele .ciais, escrupul'osas na vig.ilancia, es- presente, êle tenha garantido uma percentagem de menos de 20/Q
procl�rou eS'palhar,

_

mas agiu com egb'Ofeteado. A 1)aLrul'lJa nã.o podia tavam prontas para coi,bir :q:ual-
Q I?::IOr compreensao de S�laS aLri- acovardar-se e deixar ,que o valente quer abuso.

.

de r{1incidentes, o que parece não ser de todo mau, de vez que-'

b�llçoes. Esta atItude de alta educa- pross,eguis8e em suas proezas. Agiu Desafiamos se prove que um ,em outro's presidios, êsses números s-ão de 3 a 5%. (São Paulo e

çao revelada pelos soldado,s da .como o requeriam as circunstan- uni.co cidadão tiv,es'Se so1'rido coa- Minas).no_ssa brlOsa ,Poli,cia ,Mi,litar não das - _e -como agiriam esses mes- ção em s,ua Ji.berdade de se diver- .

b'l a
.

f d
� Por enquanto devemos, apenas, reJu I armo-nos com a ap rt-·01 nem po I� ,ser compreendida mos 'que agora atacam a policia. 8e til' durante o carnaval.

pelos desordeIros, que estupida e os que não tinham nada com o ca- Sem 'essa prova, os virulent08 ção do novo cientista, cuja sabedoria acaba de ser posta ao seI'-�
selvaticamente a receberam sob ·so, fizessem .como muitos outros í'i- ataques à policia sã.o despeito, sã.o viço de nossa oposição construtiva.
1lTl?a saralvada de garrMas 'e ea· zeram, e se afastassem para .que a tara,s, são agonias politIcas. Sem mais nem menos.
c:!elr!ls, patru111a subjUrgass,e o ferra'braz, Infelizmente, essa doença é in·
DIante de tal .gravidade e em de- só êste sofreria as conse.quências. curáv,eI ...

�----------------------------------------------------------------

Floriaf;ópolh. 14 .;te Favs,eiro de 1948

Ainda as graves ocor

rencios do carnaval
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