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atenções do IRlme�to politico �eslotaOJ-sç para frib :.' i�'·
-

-�ise���acha o sr. Nereu Ramos. lideres de diversos parti ,'\:'<

em cQnlerencia com o chefe pessedista.

noresta�-Detalbes
o
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Uni Dluglas da flB precipitou-se da dolorosa tragediit
do vapor, duranteI. Rio, 1 (A. N,) - Ainda são desa-l deamento.

nímaríoras as noLlcTãs referentes guerra.
;to aparelho Douglas da FAiB, cujo j , ' •

dcsaparecímeúlo tomou-se público RlO, 1 (A. ,N.) --:- No sinistro do

sábado passado, conforme já co- Dougl�s da _I'AS, faleceu a 'profes
mun icamos. O avião partira. do Rio sara SebastIana Ramo� ,Sousa, pa
<:Í� oito horas da manhã de sexta- raensc, de 28 anos de Idade, soltei
feira, do aeropoflo Santos Du- ra, resic!ente nesta capital, no hair
mont, tendo á última mensaxem 1'0 da CIdade Velha. Era cunhada

I sido irradiada a," s vinte horas'" do do leiloeiro Jo�o Ewe�t?� 'e do

mesmo dia. As 2,2,40 a base de Be- abastado comeI:c�ante HI,lar�o Fer

lél�_ captava uma mensagem de �ejr�, Pyo'p;'letarlO ,�a fáhrica de

aviao, dizendo estar '80m uma pune Guarana Soberano.
. ..

no aparelho recepior e por isso Durante algum tel_Dpo, dir-igiu o

não podia receber mais nol icias grupo �scolar de. Vi lhena Alves,
;\)'0 momento reinava em Belém tendo vindo ao RlO em tratamento
mau tempo. O avião anunciou que de saúde.
tornava rumo- de Ih,�c8n tos, pos,si- BeLém, 1 (A. N.) - Na Cidade de

"_"-'__ '_--�.. "��----,,...-,-,�-_•._.'-------- ��- _ ...._ ..._,_ ..•��-" •.,.,- \'elr:lenle para a üIdade de l\J..a- Anaiá já se sabia do desapareci-
XXXIV i fi .

ó U T f
.

M d

-'

i 10.200 capa. Foram SLl&pe�Sas todas via- menta' do avião. No dia vinte e se-

i enen po $ er;a· S!rd, 2 de 'arço e 1948
_.

N.
�_..._

��t1So�lacl;�:i�Se\�:�Ct�0��oJe0�;1��1 ��iã�. � l)����ftop�s��YCi��I :l� ��
empeJ,rhados �m pesquisas, ��xl];.a- vo fizeram iluminar o pequeno

r d d·
dos ainda p01 Lre� �{uu,s'0l!_Qa nase

campo, afim de orientar o apare-
.

reo, C'·up·a 'o CO'I a,' e.xp·ansa-,',o, o co·O,IUDlsmo.
do F:0�'laleza. e varres .avIOes co- lho . o avião des-ceu, porém preci-

,

'

m. nJ8rCIaIS.
_

ALe as prImell'as
.

horas i pitou-se de encontro á floresta. O
da man.ha de �oJe nada havia .

deI povo correu af'irn ue socorreu os

R I.10VO,
somente ll1f.ormando.-se que tripulantes e. passageiros. SàTVa

ama, 1 (U. P.) - Alta persona- que o Sumo Pontífice acompanha

OI
rido o unico cardeal catolico na as pesquisas ,c?ntmuam. I�lcessan- ram-se o sargento Pamplona, os

lidacle do Vaticano informou ao desenrolar dos acontecimentos na Tchecoslovaquia, o arcebispo Josef tes, .§endo uti lizados dOIS .Iates e
menores João e Nilza Cabral. Em

1. N. S: que o Papa Pio �II está Tchecoslavaquia e na Filandia Beran talvez se encontre em situa- um rel]).ocadoül' para pesquisas na seguida parte do avião explodiu e

"gravemente preocupado com os i�- "com a maior atenção e crescentel ção de inferioridade, fato que p.ode.-
fóz do Amazonas e .reglao acrealla. generaliscu-se o incêndio. Mais

di
.

K'
- - entre. as Ilhas Mexicana, Jurupari seio pessoas foram tiradas do avião.

ClOS de que o remlin se propoe preocupação", acrescentando os rá repercutir na liberdade de ,reh- e Cav;ana: I
'. • po;ém poucos momentos tiveram

a desenvolver 'Um novo plano de fatos ocorridos nesses países corno: gião. Todavia, a Santa Sé não se Belém, 1 \A. l'!.) - NotIc�as oap- de 'vida. Dos sobreviventes somente
expansão que poderia ameaçar se- "fases sucessivas de uma situação propõe a tomar nenhuma iniciativa tada por um a-adio amador mfo�rr�a, o estado do menor João inspira
riamellte a paz". que piora a todo momento". tendente. a não reconhecer o novo

ter sId�. encon�I:a,di) no mUlllClpIO! cuidados. .

O mesmo informante declara Teme o Vaticano que tendo mor- I G tt ld
.

t d
de Anajá, o aVIa0 Douglas da FAB

i
�

governo ee o wa , em VIr u e achando-se, salvo o sargento RaY-lp
•

Oi f\ !.\Iodo golpe de estado ter sido dado' m�ndo Nonrato J>amr�on�, e duas) reClptJUI-Se a� Iw
"justamente dentro do marco" das crIanças: fados cstao mLernadOSj B I H" t 1 (A N) - Na

N tG
..

d It
é " ii

f
no drospital. e o orrzon e, .,

O leias e �aun, ullu'mám que COD- DQ�nia;!1t�el��c::!!�C���ce que a

tec-I'
Ria, 1 (A. N.), _ O Coman,do ?al �:��e d�a�r�inc�� o�:r:�i�:�:::

tioDam multos pontos da cidade iRla- nic�. �perfei?oada d� K.��l111�n n�� ��ll�.ina�leea ��?�I\��;as� ��cal��Flooi te��ent� ao Aeroclube de Minas Ge-

o
.

... '.' ,goljJe.� de R,tado tOl na mu;to ,rlI
.c ue foi forçado a pousar em Alla-I raIS, pIlotado pelo sr. Artur fie-

dtdos nelaS ��uas I m�.1mb!A n���aBf;I(�iH\'", ... fie�l" a ?posi<;iio. d,h; Dem:.\(·f";;das.j A,. trl'úlo a ,pOl1Ulação. soc'O':'l'ido ,013' tori, tenente da Pôrça Policial ,do
Il' )It�, H • !lt.1m1Its.P � llu:�I,.li)UiS. ii;)

loC:IdentaIs, em vlrlude do que tall aVladüres, sendo poss�vel (J sal\a- Estado, que levava em sua compa-

m4U� np,lat��� l!�,�f�n��� gI� uaH���Q aDcitanta oposição. "poderia parecer u:na in- menlo ele tres passageiro§;: sargcn- llhia o jovem. Kresse Salomã'o Fe-
Uii li.lih� �u !n11!.!ll�llu� �h� 1 ®i�ih; U� OVO iJ.· .

,. d Lo Rnymupdo Nonato Pamplona ..

.

�
, gerencla em assuntos ll1tCLI0S e

lllCnor João Ca,brai Ribeiro Filho lippe, aluno de pIlotagem do mes-

outra nação". e �ilza Ca:bral. Os demais passagei- mo aeroclube.

d� Cr, S 12,01
A crise' na TchecolosvatlUia

�.os ,e ,�\ipulalltes" estã? ..p22,.I:tOS. 03; O acidente teve trágicas cons�-
r.! segundo nosso informante, ':!ue é ::>Obl �\ 1 \ enles fOI am 1 eC(Jimdos ao

I quencias, ficando totalmente perdI-
'VJ

1 d d t' ii ' S hosplial. d
.

um p._.re a o o sec,r,e.:,�nu_.o ua, an-
,Dj'o, 1 (A. N.) _ O Sar,geIl'� Ra',."-, da. a aeronave e morrendo os OIS

J;tio,1 (A. N.) - Em virtude uma, divergencia surgida na tavolagem ,__ 1 nO"

da. nua Pompeu, 236 o GOme1'ci,anle N'e1son Aguiar, fio.i assassinad.o com
ta Se - causou s."presa e a ar- munclo Nonato Pamplona, SODrevI-l tnpulantes.

certeira facada no co,ração pelo engraxate Wilson Jlosé -Silva, o flual ma" no Vaticano 'Surpresa porque vente do a"ião, tem vinte e dois! SeO'undo informações colhidas

conseguiu fugir para -o morro d,a favela. a
.

Tchecolosvaquia era uma nação I
anos. É parae_:Ise, solteiro, .filho da 1

no, Aero Clube e atraves de teste-
M· , d apo"A' el"1'" llJlaJa'ld nob""ac' le8' oro

-

'1'· t SI'a Dlllce PC'JnllronaLlma e Hen-! .

.

. ms L�ll'· 'o· Ilda, uI uO .] .1 c a cd r <'0, I ,be Dl l' que nao e.stava mI !talmen e ocupa- .'
P

.
_..Ii"

L.'
'

ADI
I munhas a causa do desastre fOI a

sUJ;preendeu Wilson dormindo calmamente, te_ndo ao lado a faca ainda ,,-

I
nqu.e ere1ra Ima. r� s}-"a. u. ce . :. . '.

tinta' de sangue.
da pelos russos como as naçoes que é viuva e reside aqm a avelllda nnprudencJa do pIloto TIeton que

A causa do crime foi o fato de Nelson ter-se ,r,Musado a pag'ar a colaboraram ativamente com a Ale- Ceará, 99. O sargento' Pamplona' realizava aerobacias a baixa' altu-

_parada ele doz,e cruzeiros, feita piaI' Wilson ás copas "Roca". manha nazista, e não merecia um I tem três il'fi;��S.: um" se.gund?, sar-! ra em avião que não é licencia,h
tratamento como aqueles, ao lhe ser genlo do Exelclto ol.r., out;,o. °1' t

.

b
. '.,' primeiro sargenlo da aeronaullca par: aIS mano ras

..
Imposta ?,ma dItadura. �squer.dIsta. oto, e o terceiro, também sargento! Sao cDnfusos os mformes de de-
É por IstO. que 0. VatIcano aguar- da AeronáuLica, Obir. " sastre, mas sahe-se que o avião rea-

da com receiO a atltude do governo.
) F

-

t lizava Ulll "looping" tendo o pilo-
.

I
- RlO, 1 (A.- N. - aleceu am-

'. '.
comunista em :mas re açoes com a

bém no sinistro- do avião a profes·' to perdIdo o controle no meIO da
Santa Sé. sara' Colina Almeida, filha d'O sr I manobras acrobáticas em aviões d.e

;Vlanuel Jorge A1meicla, �á falecid�: I
trar em "pel'afuso" e depois pro-

8.0,'. re""�g... '�!'3i,m e Francisca Pena AlmeIda. Resi-I· I' d' l'Y\Yt I\"t;'l\_"!_U
'

dia no Rio de Janeiro- e v��ha em I J�tar-se ao so o com gran e VlO cn-

:t'l YÍsita á sua genitora e famlha. Era, Cla.

alggaoos prim� do anti�o clesporti�ta. Ot�ic I Retori várias vezes já dissera que

Rio, 1 (A. N.) _ Verificou-se na AlrpeIda, faleCIdo no penuTIlmo sã-I era capaz de efetuar uma série de

,barra ele TiJ'uca, lamentável fato bado, Yitima de um desastre de �?-' manobras aerobáticas em aviões de
minhionete. Ha anos, uma, sua ola

I'
. ,.

Dois colegiais, Antônio FernandeE faleceu em virtuele de atroopela- trell1amento pnmarlO e por certo
de 13 anos. e I!lon �,ousa de 14 menta de bonde e _um primo mor-j tentou repetir a imprudência. Jul-

���s�o��lest�:�'tigg1����I� �����"��i�� reu �foga��' ga-se que o avião tenha "estala-

ram afog'ados no mal' diante dOS�. PIO. XII
do" no t'Opo ele "looping", entrando

OillOS estal'reci elos dos pais e pa- r' ?l,·I!l �8' em parafuso Chato.,renles qlce nada podiam faz·el' pa- (�,� Ig
l'a salvá-los.

'"' ..' � data de hoje é cara ao �ovo c.a- ftlrte tromba dagua
K�C'�J!.·i'�{lj. �" �'H1'-. ��a. ri· 1l!

tohco de todo o mundo, pOIS regIs-
,R' 1 (A N') -

" t· : ,

.

d'
ln .� ;r.. .�� .� §.. "11, "'''!l • •

S S P , 10, .. ",o IC/", VIn aS
'U v! I>J," �/! '"

5",�..
. �_' , tr.a a data natahcIa de . . o

apa"
ue Canlagalo, Estado do �io, info_r-

HlO, 1 (A. 01.) - R�, era reUl1lao PIO XII.
. mam que forte tromba dagl1a cam

h,oJe na Del��:a�la, HE'glOl1al' ::lo?ra- O venerando chefe da Igreja de na cidade, inundando-a, havendo
ball1o, em ::\JtCl.OI, C01J1 a precença C

. .

I' t
-

11m prhelio ruído Felizmente spm
�_� O'

' f·' '" , ,
.

1· lI' d' rIsto, que rt\lna g onosamen e, naol c,. ,

• '..
-

':"� _. _.

ue coOu" o" PI eSH.fn es cos �m 1-
•

. � ,yílimas pessoais. Os preJUlzOs ma�
,;li ''>.;II{'l'' "'i!! y,i€:1)

.'''' ,i''* .ç.� � ,,� j\:fÊ' ;#jII ""-)t; ilit ,,'''' �'! C8tOS dos lrab.all1adOl'Cs ilummen- e apenas personahaade suprema no,
l

.. -

0"-'"� it ..�;� ..�,;�\�;,:;.?�, ����i�!l,i;$ �..,4i:}� �;,;;J,•.$ ,;��, afim de �crem discutidos os rebanho do Senhor. É tambem vul-I
el'lalS sao en Ime�.

Hio 1 (A. N.) - Vai ser r,cexaminaâo o tabelamento d'os sapalos I ele.talhes. da exLens�o cI_?s benefí?i?s to dos mais preeminentes da histó- I j mU.llao""e·s· ij"'el.à1, C 'C P j {' t bIt, + " , do serVIço de recreaçao operarIa . I � u� . ,

pe a . .

.. , por que a mesma COtlSLa ou que o a e amen o an"ellor , ,� 'd d d f d
-

F rut conte.mporanea, tanto por seu .ilI. ...... " ih, ,ir. �,

nad'l 'adiantou para 10 barateamento dos ca,lça:dos. Os mais bar�tos são r�l��", ,l�n,� � �OOla toO �r�?a�el a-I sllber como pela salutar e decisiva ,,,,.,-,.;:;,,., 1t:l._ '" I: "l'.r.: [' ,

clt' cem cruzemos. Os sapa,tos que custavam 4� cruzeu'os, estno I!O!' ,�.\ U b�J,),I". ,

c

�� mi,. S.l. I san;. . • . .-' I ��:�f:�"" ���l'!��'tr:r�
120: A solução a ser àdota.cJa, ao que consta, sera o tabelamenLO na pro- _;:Uc3, �,J ?�l:le,lLu (10<\ :,)�ndrICal o. dOSr �nfluel\c�a de sua atuaça_o �a VIda li· '

.... " ..; , ... í":Ji ou � & "'� '''_
prJa fabrica. . Lmpre<:,.:H1ob do eo,-,kl.ClO elo RlO .de mternacIOnal, onde sua voz e de sa- RI?,.1 (A. ,N.) Publ.lcalclm se

"_'_'._'_ .. L --- Jo.uo]"o, fel; rel01'CnCla do serVIço •. .' t' -

I' d' t' , 1 I eslatIstICas sobre as 81 lInhas de

L
-

d' -m " " , ,'" de l'ecreáção' operária, devendo IHa. ouer. açao e {e In ISCU ne

an-I ônibus existentes nesta capitaL Es-
. r {Flff"'tJl�j '" � � f',,\� ({j' -��;(RifC J Jf"'fI. de recrea<:ão oper,ãl'ia, devendo ser tondade. ,ta.'" linha transportaram qUfrse 14

"��,,,,� ,,�,' ,� , � .fs ',�. M,or4�, _"<I#''1i ....... .t'l< ',,,, -' 't.A nessa re:JTlião operál'ia, devendo Associando-nos aos sentimentos I milhões do ,passageiJ;os só num

Tel'o;'ina, i (A. N.) - Na votação do pleito municipal de ontem, ser nessa. reunião c por determina- de respeito e de jubilo da familial mês, As estatísticas lamuém abran
houve ast.en<:ã.o de 50% 'os oandidatos a prefeitü<s, vice prefeitos (' ve- ção do ministro ,Vorvan de Figuei- cristã, n:,nllemos a sua Sallti<lade. g'em. o .moYimento de 22 linhas �l(ls
r.eadorcs manLiveram um ambiente de cordialidade. I'Prlo, lunçad::ts 33 DaJeS para -levar

.

.

'15U])U1'lllOS.
Revelam os dados a 111-

Udenistas ,e pesseclistas yisúLarmi1 as' s,essões juntamenle, não llll- o operariado fluminense aos he- na data de hoje, a homeI,agem do suí'iciênela do número de ônibris

yendo inci�entes em nenhuma lS·essão. Houve poucas impugnações: ncfíclos dessa insí,Hui�1ío. nosso respeito. pal'a a massa transportável.
.

�;t!1I,,;<õ)!:<w-t:1i.rioif fit n. ��fíll'i5hH SIIDNPíI NOCETl -- �ilffit6<l!' Dr. RUBENB IH!; AIU;!,(�])j,
.

�lH' �G J:s�lo Ia .u,à�O DA mLV:A

Ino

o vigia foi �SlaSSiliUlo
Rio 1 (A. N.) - Numa sa1a dos escritorios da fabrica de r,efrige

ll"antes -N,it.eroi S. A., no caminho Sã:o Lourenço\ 17, ,em Nitet"oi, foi
a,ssassin�do a golpes de barra de f,erro o vigia do e'sta,belecimento \Val
demar Andrad'e Barbolsa de 59 anos, viuvo" que residia num barrac.ão
ã l'ua Fagundes Va:reJa.

.

O morto havia. recebido a orelenüdo na v'espera, suspeitando, por
isso, a policia, tr,ata-r-se de um latl'oc,inio. O autor 10U auLores do crime
assaltaram a fabrica. A policia empreendeue diligencias para esclare
cer o crime que é m'ais um dos perpetrados em circustancias miste
riosas na vÍsinha capitaL

Rio 1 (A. N.) - Revela um nspsrtino que as auúoridades cunsta
ta'ram que os lucros nos armaZlens de secos e molhados e nas padarias
são exorbitantes. Diz o jlornal que ,esses lucro.s osei1am ·entre 80 e cem

mil cruzeiros. Tais lucros são revaledos pela leitura de anuncio,,; pela
voenda ele estabecimentos nop j.ornais filaS qualÍs ü<S proprietarios decJa
Iram CJue a feri.a m:emal ascende a mais de centenas de mil cruzeiros.

Uma p·adaria do subLlrbio carioca. foi posta á 'venda por seliscenLos
mil cruzéÍt'oS, ct.eclarand.a o anuncio que a sua féria, mensal é cle. cerca
150 mil cruzeü10s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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In'fotJll8çôes t
·

/

, ,�II Clk_
G".nda compemMta catari
rH"i'lW, cr- 1!ltá cumeatillulo
I'eu quadro dGl funCl0nQl'iolJ,
prec!e� d.o duas (21 �O.iUi·

iG ornbos ... __ o

J nformaçÕElro e. IR. V� e

de OUSfO P?oto 13 I .ClS 9 à..
12 a' doa 14 às 17 hol'CUI.

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

"

o "Diário Oficial" publicou on- do artigo 494, do Código de Proces-

._ - - ---

I B
..

d
. 'tem a lei 262, que modíf'íca a eorn- so Penal, passa a ser o seguinte:

.0 ESTADO
.' orarlo as

_ em"pre.. petência do Tribunal do Juri, as- "Parágrafo único - Serão· for-

d w asim redigida: Ar tigo 1°) - A or- mulados quesitos relativamente ás

...... 0fiicl1lU a rua ]aIe sas rOuOVUlrlaS ganização do Tribunal do Jurr, e eírounstaucías agravantes e ale-

PWi .. , SEGUNiDA-FEIRA igualmente, o�cesso de crimes Imantes, previstas no artigo 44., 45

BIntor RUBENS ].i RAMOS Expresso São oístóvão - Lagrma

�•• Dir:-8ehllte Ia h{;;;:�.
de sua competência continuam a e 48 do Código Penal, observado o

8IDNBI �OCETI Auto-Víação Itajal - ltaJa! - 15 00.
ser redigidos pelo Código de Pro- seguinte: f·" III � t-

Dlret&!" tle )ledaçi.. Expr-esso Brusquense - Brusque - cesso Penal, com as modificações 1 - Para cada eíreunstãncía
i §.'8r.I�1IS.ePIII liO

iIt DAMASCENO DA SlLVIl re�Xp.re9S0 Bruequense _ Nova Trento decorrentes do disposto no artigo agravante, art.ícutada no libelo, o -

Gele de P&Kia&çle: - 16,30 horas. 141 '�C>' 280 d I' títuí
- .,

f'
I

DANCISCO LA.l1IA11QUE Auto-Viação oatarínense _ .Jo!nvUe ' paragrato a uons I uiçao JUlZ orrnulará o quisito; I DURANTE O MES DE MARÇO E2.

CItef. d. I!npreni.:
- 6 horas. e constantes da presente Lei. II - Se resultar dos debates o' TARÁO DE PLANTl:O AS SEGUIN•

•�""aI CABRAl. DA SILVI
_ A�t�!�to Catarlnense - CuriMba Aitigo 2° - O parágrafo 1°, do conhecimento da existência de ai-I TE FARMÁCIAS:

R�resentante: Rodovíárta Su1-Brasll - PÔ1"to Alegre artigo 74 do CÓdIgO de Processo guma circunstância agravante, não 'I' A. S. LARA - 3 horas. PI' b tituíd I
.

t Li I d lnb I
.. ti Sábado - Fármacia Rauliveire

I
Rápido Sul-Brasllelro - Jolnvi1e -' ena e SUl s I,UI o pe o seguiu e: ar ICU a a no u e o, o JUIlI, la.' re-.

.,,,

� iknador Dantas, 46 - r á 14 h
Rua Trajano

" andar
S 5 e ��ÇAFELRA Parágrad'o 1° - Compete ao 'I'r i- quertmeuto do acusador, formula-I-� D

.

-c ••
•

'

�\.

�. 0-1824 _ Rio dfi Jalll<tlr0 Auto-v'íação Catar�enee - pôrto Ale- hunal do Juri 'o Julgamento dos rã o quesito a ela relativo:
' ormngo - Farmácia Rauliveil\l.t

gre - 6 horas. ..

te 't 121
-

"

Rua T
.

no

RAUL CASAMAYOR Auto-Viação Catartnense _ Curitiba crimes previstos nos ar 8. ,pa- IH - O juiz formulará sempre i
-. rajano.

IiI �III lrdi,e de Olivftra. li - - 5 horas rágralfo 10 1',21 parágrafo 2Ó! pa- uma 'questão sô:bre à existêncía de:
13 Sábado - Farmácia Sants

8� 8ndur
'

Auto-Viação Oatarlnense .Joinvlle ,'.' _

'. 'A ti h R C Ih' M f

� J..i87li _ Bio P21l!t..
- 6 horas. rãgrafo U111CO, 12,3, 124, 120, 126, circunstâncias atenuantes, tenham I gos In o -

. ouse CIro ara.

I Auto-Viação caearmenee Tuba<rão 127, do 'Código Penal, consumados ou não siclo articuladas ou alega-] 14 Domingo - Farmácia Sants

� �SINATURA8
- E�p;l�:S�g, 8110 Cristóvão _ Laguna _ OU tentados", das'

. e

'I Agostinho
- R. Conselheiro Mafra.

I
N.II ClI.pU.1 7 horas. ArLigtr 3° - O art igo 78 do, üúdí- 1 -\r - Se o juri aí'írmar a exis- I

20 Sábado - F�rmácia. Esperança
'

, �'I3tl .� ••••••••'. 0...$ �'... Empl:'êsa Glórill - Laguna - 7'h

I
Rua Conselhe 'H f

r "" e 6% horas. go do Processo Penal passa a ser
í ôncia Ll'J e n-cunsl.ancias atenuan- -2

Iro Ma ra,

�'$ll!tJ",*i3 ,�ú 4i,e>'" Expresso Brusquense - Brusque - 1 Domingo F
..

Es

i fibtlatro ••. ,.. Cr$ �Ii,,,,, 16 horas. 'Ü seguinte : t es, O Juiz o quesl.lonara a respeito
-

.um.ela perança

� �& ... , ... , _.,. Cr' �."� Auto-Viação ltala1 - Itaja! - 15 ho- Ari.igo 78 _ Na determinarão da do uue lhe parecerem ap licaveis ]
- Rua Conselheiro Mafra.

� íi1�M@ QlT��!l6!:�i"rl��� ".i>�" i rahápidO Sul Brasileiro - JO�vUe - às' competôncia por conexão ou conli- ao C�.BO, fazendo escre:v'er os Cll1eSi-1 F�6 (Sexta-fei�a) - F�rmácia da

� .
5 e 14 horasQ,UA'RTA-FERA néllcia, s,erão ObSei'yadas as segl1in- lus do (juc. lhe I)D.recerem aí'írmati-

e - Rua Felipe Sehmldt.

� ib. � !�t'i�§4! � I 27 S'b d F 8..

I
- 'V. ,Auto·Viação, Catarinense Cuiritlba t.es regras: yameEte, com as respectivas res-

- II li o - arm CHI. - M'Iiol-·

',� =�:,," 0.0 ,," .�.;: �::::; =�t��YEÇãO Catarinense Joinvile I - no concurso entre a compe- posLas". l'd��n�Omi�g�R J�á;�n•.tcol'� 'U"

.

. tência do Juri e a ele oll1,ro órgão Artigo 6° - O arti«o 492 cio Uó-
- ..

- ...... -

�." �belr. avais. . ,CIli ,t� Auto-Viação Cataxinense Laguna
� fie R J

-

P' t

!_ 6,30 horas. de juri.sdição comum, pl'eyalecen\ digo de Processo Penai é subs!itu-
rna -. ua oao In o,,

& . 'I Rápido Sul Brasileiro - JoinV'Ye -às· I O serVIço noturno sera efetuada.

i." hbe!(I-IÕ m�_lantiil ee;l.di"'l1:

..

'.1:;.. 5 e 14 horas. .
a competência do Juri. do pelo seguinte conservaclos o� ,

�
Expresso São Cristovão - Laguna - 11 _ N{) concurso da jmÍ'sdiç[to, seus dois parágrafos; ,

�

!ela Fe.r�.ci� SllntQ AntôniQ sit..

" � . g,dtbli!'-S. meí!m0J �Ib 7 �����sso Brusquense _ Brusque da mesma categoria: Artigo 492. Em seguida o juiz I'
a Rua JoaQ PintQ.

"

� i))l!!bller.doe. não G®l"� I 16 horas. ) d'di""
-'f dev"ivida� I A to-Via�ão Itajai Itajaf 15 h<>- a. -:- p:ep�n ,erara a .0. ug'l!r lavrará a sentença, com

observân-l····
- ......................•...•.

S J.t: clill'e<'·Iio' não se lO'lI'$"t'l1l'
I

1
raso

U ,-
-

t I da miraçao, a qual ior commada cia do seguint.e: V t1lf l<" I '" I' Expresso .BrUBQUense
- Nova Tren o

.
.IA�

.

� 6e� ..hUiza pe!l}!! cfJI:lleeiro� _ 16,30 horas. '. a pena mais gra,ve; I - No (laso de oondena,ção, terá �'� IA """'�;.�
...

�,
1. .-itidOI! 1108 !U'tiI'M ,'Rodoviária Sul Bra!:lU - PÔl"to Alegre I�

-

·"''';;�f..., �21atlfllll ;.- 3 hOras.
QUINTA-FEIRA

b) - prevalecer,á a do lugar em em vista as üircunslâncias agra- Uma. casa li rua Co�selheirOJ

}�,.,'.��..�.;�.�í.1.�..;,".�,','1.�'.'-".,•.,'','
,...".,,,,.__,."-,,..', ..........,,-:-••�,•...

�,.

4-uto·-Viação Catarlnense POrto
que hoduver f,o(',o�riclo o maior Ilt�- vanltesJ o� atenuandtes� recon��cidas Mafra 148. A trata.r na rua

,_::=, .. :"l'1i""!<}iJ:",,,,,,,,,, ��_ '. AI§"j5re �- 6 !loras. mero e In raçoes, se as respec I· pe o urI, e aLen era, quan"Y ao 'Tiradentes n. 3.

n�.den�dn d.n; At�!�âO Catarinense - Curitiba vas penas forem de" igual gravida- mais, ao disposto nos ns. LI a V 1

Ui'tu .IU�� '1!J'I _ g� �Al1to-viaÇão Catarinense - JoinvUe 'de; do arUgo 387; ��

(R$ 2.500,000 mensaes .-:-lXo:�,*�ão-,.;f��ta�i���J�'�'��baxão
I

'c) -' t'il.'!llar-se-ã a compeLencia I<I - No caso de a:bsolvição:

fl;...• .i.;;.',,�h. - 6 horas.· pela_prevençao' �o..§. outros casos. a) - mandará por o réu em fi- Jaão Rvdrigues 'de
Auto·Viação Catarinense - Laguna d"

.

d'
-

dad
..

I' �r�ui ... e � ....s."r'"
, Pessôas capazes, podem obter �o: _ "'�::�" �oras: __ _ !_I� - �o concu:so

.

e ��rl� l�Qe§ I P�L. e se .3itlançave ?- cmne, ou ,.' a.", '" GilUlu '"

locação para trabalhaf 'P�l>la .Ca�lUUl __

....���_�� ���to,v,� ? tagufiá - de divei'sas categon:;,�, predomma- desde (lue tenha ocorrIdo a hlpÓ- participp-m às peSSOQfll de

.... .

t 'rI d 'r 17
horae. ." - -' .

d
-

t
.

t t' 318 al'Il"'�
suas reloçõ�l!, o nascimento

od 11M .§egmn e� 'ill\-,,ª �s.: _'o' , 'Emprê� GiÓria _ Laguna _ 6 1/2 rá a de maIOr gra uaçao: ese prevIs a no ar igO ,u� da seu filho

, ltajaí � Joinville - Porto U�ião"e 4l!?' horaBs. B "e
IV - No concurso entr,e a juris- que inafianoável;

,

i'n�."A'i:
,

I ,,;xpresso rusquense - rusqh -
'.

"

-

d
.:8'1<11 W� � ..

'- Lajes _, Laguná e Blumenau. 116
horas, dição comum e a espeCIal, prevale.- b)·- ordenara a cassaçao as

'oco�.i..1o dia 13 d� corM,.Ont.�
. Auto-Viaçll.o Itaja,f - Itajai - 15 ho- .

, d'
�

d d"i t'v"'rem
•• � v .,� �

O serviço inclue péquenas viagens raso
..

cerá esta.". , ..

i ,., 1"0;'.,'-'"

,. II�ter lçoe� � IreI OS. que 1
Vo II F'p�1i2., 11-2-46

em torno das cidades citadas. 15 �áit�o�!. Braslleiro
- Jolnvile - às Artigo 4°. - O artigo 466 do Co-I lindo pTOVl�OI'l�n��n;te Impostos I

._ n
Cartas do próprio punho, si pos- Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó-ás digo de Processo Penal terá a �e- c) - aplical'á medida de segu- ••-....-.-."".-.-.

&

••••••••••• w,

sivel acompanhando fotografia, para
- 6 horas. guinte redação: :::-ança, se Gabivel. PASTA DENTAL

ex. P08tal nO. 5 - Florianópolis. Rodoviária 8s�f��!frIRA pôrto A1egre Artigo 4136 - F,eíto e assinado o Artigo 7° - }; necessário ao ar- 8OBlNSON i'-:;f.;)
•• •• .•.. •..• ..•... . ... ' ...•

- A�t�_';JfasÇão Cataxinense � CurItiba ilIterrogatorio, o presidente sem -Ligo 5,64 do Código de Processo Pe- •••••••••••••••••••.••••••• ,'

--I
- 5 hora8. manifestar sua opinião sobre anal êste 'Parágrafo:
Auto-Yiaç1l.o Catartnense JoinvUe'. -

'

d d f
�"':"'�:::'I\ 'i:)•.••"",.A 1!"1/t...-.,�,�4&6ni.�

_ 6 horas: menta da acusaçao ou a e esa, ":Pa,Dágrafo único - Ocorrerá ...:.x'd1iHt� I!li",,-�, �fIí;,:Hill 'tJi1'

ASSISNNAR.NS'T::S ��"l' .:_A���V���!�, Catarlnense - La2"U!la fará o relataria do processo e �x- (Conclue na pág;n<i 5) LRECISA-SE'

!: � Expresso São Cristovllo - Laguna - porá o fato, as provas e as concU-I""-��u__'-:,:,,. Tratar a r:.1E Tuadeote! no 5
7 horas. sõ,es das partes.

Reclam�m imediata- 5
Auto·Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho- FERlOAS. REUMATISMO E Ttlefc .. c 1393,

1 "
raso Paragrafo 1.0 - Depois do r,ela- PLACAS SIFILITIC,(j;S .......� .... " .·h... r" _ . . •• . .. w

mente qw.a quer irea- ;, EXlpresso Brusquense Brusque tório, o 'escriv&o lerá, mediante or- 1i2�" � li ..

guJaridade na entrega � 16R����� Sul Bralsileiro .Jcilnvile dem do Presidente, as p'eças do Illdiur Ue �gl.lelra
I ele seus ;ornaes. t às 5 e 14 horas'SÁB processo, cuja leitura í'(lr requeri- �9ÕO c.u::d1iGi' ne tratcmlrn'»' A ultima cree;çfio .m relri-'

r.:' Ca+oJ;.DOm·en.oe _ CUrlt-a
-'- 81·fl.lb �ef'émte é () G'uElI'''''-a' KNit;l--

Auto·Viação """ � ." da .pelas partes ou qualquer outro
......� 1$ "'.. •..",

I-V.·'80�ns j·S�-t���'t�AP :����;:l��a�raSi1ekO .JoinvUe - jurado. ·;A���;.A�� '��'d�;"�
EM_ �:��1:::o ':��NDES

��U, B UUiUJ .... iJ - 6 horas. Parágra1'o 2° - Onde 1'61' possi-
nom..... n.a'l"O ,,�Lw......iI"" da. A"","" t:..

'<J .I'�" \U7�UU'V W"'" éceompanI1andc a moda.
- 7 horas. vel, O Presidente mandará distri- Q�..c...l .._ ..... -rn"'"''''''', ... "'. ",nu q"'''r-Auto·Yiaç.lIo Ca.tarlnense _ Tubarão � IC'''''_''' �..-v """" ....

- 6 horas. buir aos jurados có];Jias dactilogra- teb'ão, v.s. �.& estará fMendO aI.
Expresso São Cristovllo - Laguna fadas ou impressas da ,pronuncia d4o"

J- Z'.

7 horas. "'O 6 U.......
-

EX']lresso Brusquense - Brusque do llbelo e da contrariedade, além Çl. .-

14 horas.
-----�-----.---'-,.-

Auto·Viaçllo Itajal - Itaja! _ 13 ho- de outras peças que _

considerar P-oabA O setI d1nreiro a rene

ra�xpresso Brusquen!:le _ Nova Trento
uleis para o julgamento da causa" d,er j� 6OJIlpl'6.D40� d(!

- 9,30 horas. Artigo 50 � O paráJg'rafo único 00WigI0 Barr:lg..Y�rde..
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horM.
..... . .

...� ..... _
.._-

Estudantes em férias que dese

jem yiajar conhecendo todo o Es

tado· poderão obter os fundos ne·

oessárlos executando tooil tarefa

qtte bem executada lhes proporCio
nará ainda algum ' saldo em di
nheiro.
Informações à l'ua Visconde de

611ro Preto n. f3 das 9 ás 12 e das
ti ás 17.

• •• .._ •••• _ ••• �� � •

A

••
'

•••••••••••••• "

F1t!\QVEZAS F.M �faAL
VI :N H O C R E (O S O T AD O

<!!SlLVEIRA»
'

,.

s. riCOII querela ficar
• modo flllcil ti legal
Fazei hoje 'uma inacriçlío
� Credito M1,ltuo Predial

I

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Â SOCIEDADE DE C1)LruRA MUSICAL, PATROCINADORA DO UECITAL DO TENOR LIPJCO ADELERMO MATTOS, D&,
DICADO� AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, QUE TERÁ liGAR 3a• FEIRA, ÀS 20 HORAS, NO CLUBE 12'
.DE AGoSTO? CONVIDA PARA O REFERIDO RECITAI, OS SEUS ASSOCIADOS BEM COMO OS SóCIOS DO DOZE E

DO LIRA TENIS: CLUBE.

\RUA JOSÉ MIElNEE!S, casa pró:pria, em estado de nova, construída
em terreno de marinha medindo 1'5x35, BOm 3 quartos, sala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

-'0-

HUA SÃO VlIÜENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída
em terreno de 9,4x30, com 3 quartos, casinha etc. ainda não foi habita
da. Preço Cr$ 25.000,'00.

Associando-se prazeirosamente ao -'0-

i'egosij'O de seus incontáveis amí-
- RUA DEOlDIÜIHO, prédio grande com diversos compar-timentos,

gos e admiradores, 'Os de "O Esta- ótimo ponto para comércio, local de grande futuro, Preço Cr' 250.000,'00.
� �o-
110" enviam-lhe cordialissírno abra- RfUA JOSÉ Ci\,NDIDO DA SIJ...VA (Estreito), bangalô construído em

· ço. terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, corn 2 quartos, sala de [an-
FAZEM ANOS HQJE: tal' etc. Preço Cr$ 25.000,.'0'0.

-'0-

OOQUJ'1IIHOIS, casa de madeica corrstruida em terreno de 10x30,
próximo ii; Capela, distante do ponto do oníbus 60 metros, com 2 quar
tos, sala etc. Preço .cr$ 2D.OOO,oo.

- a sta, Cilia R. Kersten, filha do -'O-�

-sr, Alberto J. Kersten CAlPOillJjRAS, casa construída em terreno com a área de l:i6.000m2,
a sra M

.

C G
.' - 1 todo -cercado com pastagem para 15 cabeças, boa á'gua etc. Pr-eço ....

---: . arra . uimaraes, es-
Cr� 50.000,'0'0.

�!p'Osa do sr. Nelson Nunes GUimarãesl
.

-0-
- 'O sr. H�cilio dos Santos Souza RANOH,O QUEIJVIADO, ótimo prédio' t'Od? revestido de cimento, cofn
_ a sra. Carlota Rosa Boabaid l todo o conrorto, com 5 quartos, chuveiro, agua quente e :11'1a, u!lf mo-

-esposa do sr. Feres Boabaid Ilor pelco, 2 dinamos c'Om 900 amperes, 215 arvores trutíreras J� pro-

J
-

A
.' . duzindo etc. Preço Cr$ 60.00�,o'O.

- 'O sr. oa'O rauJ'O,

c'OmerClan-j'
--0-

'1e .

\ .GAiPOEfHAS, uma pequena casa de madeira, tend'O o terren'O 15x521.

_ a Vva. d. Maria Carolina S. Cu- Preço Cr$ 20.000,"00.
:nha

Continua O ESTADO iesen
"do didrl:&Wf;Õ6s de va1iàsos li
vros, in..rueiv� romallce-S mo

-del'/.'1O.a, 6<ntre as peaSOl'l-i que
.. C<Ulat.uri de seu cadastro soo

,·.-eial. IAs peUQaa e ue
.

aind.a Não
hajam preonoiiido o coupon
diNe diM'�nte publiceunoe
poderSio ÚJIl"-Jo. a&ot'B, habi
li.tttndo-se, WMiim, a concorre-

•.Kam a *00 inte.ressanta ini-ci-a
tÍYa t'UlJisa.da sob o patrocí
nio da LIVRARIA ROSA, à
.Deodoro R. 33, nfHt.a Cap.i-tal.

:l.ltX

ANIVERS.mIOS:
.

ENGENHEIRO ANES GUALBERTO
Aniversaria-se, hoje, o nosso ilustre

· -conterraneo, dr. Anes Gualberto,
· diretor da E. F. Tereza Cristina e

''Prestigi'Os'O Iider pessedista no sul
.catarínense.

Profissional que honra a classe,
.,3'0 nobre aniversariante deve 'O nos

;1;;'0 Estado 'Os mais assinalados ser

viços, nos quais sempre se houve de
'maneira a merecer 'O apoio e a con

f-iança de chefes e de subaltemos.

-- 'O jovem Wilson Cardoso
..Souza
- 'O menor Wilson Silva

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITA LIZAQÃO
!liBf»1� tb fevereiro.

, No 8f11""� N't!t�% MIl! 28 6.
t Fevareil'eo d� lt�8 f0lS{t?! �.
f d.a.!J 'l... §�I�� 8''''l'i'ltJl�·;

'f (I K
61 R Z
N J X

1 A Z T
J 8 G

....-- j O li B

j N G W
li O Il

.,
Ee;uitório e Inspttt.ria Re-

.

Úi.nal ii Rua_João PÍI.to,
13 .- sobrado.

..

Ag€l'ltes ln!petores eml
e

todo E8tado.

1107.' niÔIiK nIni Ipc", oe .- doo!lno
P

" p-olGdor � Ott.o é

liI_TCbh.llt2 1 (U P) -O -

� •.�� .••••••••• ,

V, as lllg 'On, ., se
HiM i@$ liU'�-=-

,

nad�r Styles �r!dges, presiden1«: d'O! ALVARO MILLQ .A

IcomIte de credIt'Os d'O Se�ad'O, re., I SILnIRA .

vel'Ou, que 'Os Estad'Os Umd'Os c'On-, A�AJX)
coroaram em f'Ornecer. 1070 aviões

JLÁRIQ CLlIlIAOO D-A
á China. O inf'Ormante declar'O� ao

SlL'FA .

Departament� d'O Estad'O que a fI�a-. �ADIiIIR Illidade .do ac'Ord'O era dar a ChIlla
�� •�

I 'Os aer'Oplanos ne.cessarl'OS para Oa:a�. � eie.

manter a 'Ordem interna e cumprir
/

� ..Ota�

Icertas 'Obrigações internaci'Onais. ! -�.
O _acôrd'O foi c'Oncluid'O em Setem-: �lu�� I

br'O de 1945 e em 1946 'Os aparelh'Os ..

• "
'ihB$ ifW!# sMiSi . Wig:rmpft1Rlllr-P'l5 2ÍI5

f'Oram Ja transferId'Os para 'O g'Over-I o •••••••••••••••• n ••••••

n'O de Chiang Kai Schek. Breve, POLVPHEiUOLtambem, c'Omeçará 'O treinament'O! .
.

.

l'
de 1500 pil'Ot'Os chineses p'Or avia-

I

• IA
--.-.- - - - ----

d'Ores american'Os. I O hSli'lli't:tante da ataaildade I
i Tevrot floll mi.en;.bioo. ada-se I Astrogíldo Machado

à yenda Resh praçs. !
Senhora

P8didoe Iii ]. MARTINS & !
SILVa. RIUl Jsão P1oto. 1.6 '

�fi�••���l.. n·:..5.32. . . . . . I
!

I
;

i
I

ROXY hoje ás. 7,30 hor-as

Ingrid Bergman - Warner Bax
ter - Suzan Hayward
OS QUATRO FILHOS DE ADÃO
No programa: Cinelandia Jornal

_ Nacional - Atualidades Warner
Rio, 1 (A. N.) - Acerca das de- Pathé

clarações do sr, Marcelo Ulisses,
secretário da fazenda de Sã'O Pau-
110, sóbre a política do banco do
Brasil, 'O sr. Guilherme Silveira.j , . . . . . . . .. . .....................•

presidente desse banco, ouvido pe
la reportagem, autorizou a divulgar
que 'O banco do Brasil jamais teve
depósí los nos bancos paulistas e

jamais deixou de amparar a eco

nomia bandeirante, 'O que decerto
vem acontecendo em relação á eco-

nomia nacional. I

Ri'O, 1 (A. N.) - Em virtude de

várias denuncias encaminhadas ao
vernador do Estado
Brilhante 'desempenho de toda a

presidente da Republica .sobre as

atividades do SESI e do SESC., de- Cpmpanhia com a celebre peça em

3 átos:
.

A FELICIDADE NÃO ESPERA

Original de Armando M'O'Oke Tra

dução de Roulíen
DESPEDIDA DA COMPANHIA

fala o _residente di
BaUCi di BriSU

. � ..

/

CDII o SISIa SI8ft

terminou 'O general Eurico Dutra

que 'O Ministério do Trabalho pro

move r igoroso inquérito. recomen

dando que as conclusões do mesmo

se baseiem na conveniência da ex

tinção daqueles orgãos 'Ou, no ca

S'O de ser necessária a sua continua

ção, no emprego de medidas ca

pazes de torná-los, de fato eficien

tes, de acôrdo c'Om 'Os alt'Os 'Objeti-'
v'Os para 'Os quai8_,; f'Oram criad'Os.
Numa rápida verificaçã'O d'O fun

dament'O das denuncias, c'Onstat'Ou

se que 'O SESI e 'O SESC nã'O estão

atendend'O, na prática, ás sl\as fina

lidades s'Ociais; a'O c'Ontrári�, fic'Ou

patente· a falta de articulaçã'O c'Om

determinad'Os 'Orgã'Os, c'Om'O a Fun

daçã'O da Casa P'Opular, 'O Instituto

Naci'Onal de Alimentaçã'O, 'O Servi

ç'O' de Recreaçã'O Operária e 'Outr'Os.

Além d'O mais, apurou-se que, em

b'Ora de ambit'O naci'Onal. a açã'O
d'Os referid'Os 'Orgã'Os restringe-se
a'O Distrit'O Federal, Sã'O Paul'O, Ri'O

Grande d'O Sul e Estad'O d'O Ri'O, e

que haviam sid'O criadas n'Os refe

rid'Os 'Orgã'Os ver.dadeir� sinecuras.

. .. .. _ ..

o melhor pNSflnM paro"\1 fi
lh . ." é ..une. Clo.derneta do CRE'SI
TO MUTUQ PREDIAL.
'.$·..... ,..III ••••••••••••••••• çt·

I)ENTISTA
Dr. Marie na Caml}9ra

Cirurgião d-entista
Atonda exc1umixomente oom

ho:ru l'nCí-l'c.adu
Rua Troj-ono n.e 25 . - Sob.

FJ..O!'ionópolis
DioriomentEl 60S: 9 às 12 fi

dos 14 à.s 17 horas
.. .. . . .. .. .. .. .. ., ..

e

pGrticf�<l1:li' Qoa porontOOl 9

pell80Clll de RUGO relaç6ou. o

cor.trcto de CCSO-nlento de llIua

filha DALVA, cvm o sr. Ari
Kllrdec de Melo.

AVIDNlIDA MAJUIHO RAMOS, linha circular, bangaló construido em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasi toda mu
dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 9,5.000,0'0.

=-o->

,RUA FElllNoAlNIDO MA.GHAlDO, casa bem conservada construída em
terreno de 5,5x42, com 4 'quartos, varanda, 'quarto de banho, cosínha
ele. Preço Cr$ 120.000,'00.

.

-'0-

:RUA ALIVIi]jHAlNTE LAMEGO, 2 casas pequenas, eonstruidas em
terreno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda, quarto de banho, casinha
'O mar etc. Pr-eço Cr$ 100.000,00. .

-'0-

RUA ,QONlSELHE]jHO MAFRA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
tos, sala de jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Preço Cr' 100.000,00 .

-'0-

de

TEoRJHiENiOS
RUA FEJ...:EPE OOHIMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,'0'0.

�o-

RUA BL:UMiEINAtU, tendo 8,70x32,
.

rua calçada, linha circular.

Preço Cr$ 35.000,00.
-'-0-

.

HUA SÃO Vr,oENTE DE PAULO, tend'O 12x30, j'á pr'Onto para c'Ons

trução-. Preç'O Cr$ 6.000,00.
-'0-

RUA SEIHVIDÃO FlR.AJNZOiNI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
�'O-

RUA PHES[DiEN'rE COUTINHO, tendo' 7,,20x47,50. Preço .

Cr$ 30.000,00.

IUTZ hoje ás 5 e 7,30 horas

Sessões das M'Oças
Frances Langford - Russel Wa..

de - Jean Broooks
A ,GAROTA DO BARULHO

N'O programa: Imagens do Bra
sil - Nacional

Preços c-s 3,00 2,00 1,20
Censura livre.

HWrOTlEICAS
Aceit'O capital para. empregar sóbre garantias hipotecárias. Con

sulte-me sem compromissü. Sigílio wbsolut'O.

Preços Cr$ 4,80 3,00
Censura até 18 anos.

li. GII�e MUltlr
Hi'O, 1 (A. N.) - Estão pr?ximas

as eleições para a.d:retol'l� d'O
Clube Militar. Os ofIClaIS d'O CIrcul'O

militar de Campo Grande, Mato

Gross,o, aca.bam por iis'O, de apre
senlar a candidatura d'O General
Cesar Obino, chef.e do E's'lado Mai'Or

Geral das força3 armadas para a

ARNOLDO SU.ARF.Ill CUNEO
Cltnica Od<MI.t.loria

NO'PUR.NA
-

Das t8 M 22 ho.ras. oom b�
�, a 0&"g0 de 6i:Jalill6do p-ro
fi"SSiffl:la1

Rue. ArcÍ'pTesw PaM\ f7_

...

TEÁTRO ÁLVARO DE CARVALHO
Hoje ás 8,30 horas

.Festa Artistica de Iracema de
Alencar em homenagem ao Dr.
Aderbal Ramos da Silva M. D. Go-

rceieição.

•

Preços:
Cadeiras numeradas ..

Balcões � .

Camarotes .

Gerais .

Censura até 14 an'Os.

Cr$ 15,00
Cr$ 10,00
C� 75,00
Cr$ 10,00

IMPERIAL lmje ás 7,30 h'Oras
EXTASE

COM: Heddy Lamarr
N'O pr'Ograma: Visões d'O Brasil

37 - Naci'Onal Imperial Filmes -

F'Ox Airplan News 30 x 12 - Atua
lidades

Preç'Os: Cr$ 5,Oa único
Censura até 18 an'Os.

Lhlba a�r@il p·lra
fi AlewaDOI

lU'O, 1 (A. N.) - Anunciam os

jornais o estabel·ecimento na pró
xima semana de uma linha aérea
entre O' Brasil e a AJ.emaI!Jha�pela
Panair. Os aviões brasileiros che
garã'O a Francfort ás quart.as-fei
ras, regressando n'O dia seguinte.
......................

i�olo II� C'.lldIS
Rio, 1 (A. N..) - O profes-sor Sa

Nluel Libani'O, secretá.rio geral da
saúde e assistência, a/present'Ou ao

prefeito Mendes M'Orais novos inte
grantes dos coma,ndos sanitá.rios,
tend'O o gal. Mendes de Mor,ais, rea
firmado as declarações já feitas do
seu desej'O do pr'Osseguimento dos
trabalhos dos comandos sob forma
sevéra, recebendo 'Os médic'Os sa

nitaristas o apÓio integral do pre
feito .

Lrzíz Osva.ldo F. de Melo
e Senhora

participam aos pa.rGn te!! 9

pa.soae da IIUCS reJ�gCeft. Q

contrato de Ca�al'l:'.u"to de
leu filho AR! CARDEC com Q

fil'ita. Daivo JY.lacho.éo.

AR! e DALVA

noivos
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TE:BRENO
VQD9tilO �� tamanho
!iiUD.hJ"��- lOx38 si-

tuado à rua Irmão Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

R/ONI, rua Saldanha Mari
nho, 1.

CosÍureira
M� Babando co r tarcdere

oe seue eer viçoe pa ra cos ru

rer nai reeiâencies,
Ctu ta« p�rã Irene Maria

Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua La ;85

Prédil para comercio
Vendo um na Rua Ocaselheí

ro Msf a.
Escritório Irnobil iar io A. L

Alve::I'-�ua Deodoro, 35.
· " .

Um bares. Ver e tratar ns

firma Reiniscb SIA.
Rua João Pinte, 44

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

Uma caaa a Rua Criepim
. Mira 31. (FUNDOS)
Tratre na mesmlll.

• .. .... .... .. .... ·lI .... �.. ........ .. ....... " ...

,

llaqulua de escr.eler
Compra-se uma .portetif .

Tratlilr nes+a redação.
.... �

.

<:O.curso de
daJiloglafo

:Acham" se abertaa as inecrições
para o concurso de datilograêo '"
na Ci'�dita Mutu® Prediaí que
será realisado dia 25 d-o cor-

Morte insfantânea.·::':' prrote\çã,o duradoura
• C.OIn @

f'LII COM O MDRTlfERO,

PIRETRO
Quando" usá-lo

Quando as môscas, mosquitos e

outros insetos o incomodam.
Como usá--Io

Pulverizando-o no ar, com as por
tas e janelas fechadas,
rápido efeito.

Resultado
A pulverização de FLIT mata os

insetos instantâneamente,

Peça, boje, êsses produ/os FLIT!
Recuse imitações.

.
".

/

lt'L1I PARA SUPERFIC!ES

ir I com D D T

Quando usá-lo

Para evitar doenças transmitidas
pelos insetos.

Como usá-lo

Pulverizando-o no teto e paredes.
Assim, as superfícies tornam-Se
mortais aos insetos, por semanas.

Resultado

Ao t�arem nessas superfícies, os

insetos morrer, imediatamente .

�

FLrT - O INSETICiDA QUE MAIS SE VENDE EM TODO O MUN
iA.. ti 4M&+ efii • +1tiMttitr�Ai4W#§i+#i§#liAAffl_§*W#*�

1 Elevador WayFl� para 3.500 K.
2 Talhas Patentes para 3.000 K.

1 Aparelho "'CHAMPIOlf�) pata limpar velas.
1 Maquina de 'lavar automoveis. Varias prateleiras
e outros imeveis. Tratar na eGarage Delembert"

-

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

�cio"·�ão
VENDE-SE

, �
A T;ENDE DIA E NOITE

Rua Feli�e Sc.hmidt €0
Entl"Oda Rua Tenente SHveiru, - T;;lefon.e 1577

rente.

Os intereseados poderão to-
------ ---- - - -.- .. --.-- .. -.-

------.-;-,

mar Informações das 3 às 121e das 14 às 17 horas na Rua " < '. :� . _

fZI
'.

�
"""

Visconde de Ouro Preto B. 13,' en��en�larma
diariameefe.

.

'- ..... ..............

·
.

•

Representantes Exclusieos
J. MARTINS & SILVA .

.
Rua João Pinto. 16

FloriDaópolil - S1:a. Cataria.!;
to' .

-'t.vt8 _ t.IIM� �&
Q@:n�b ....�6VA
:. DO !TAJM, ��
�R��9J�

ClJt#.U'A � 1�
� �
_.��

� . . . . . .. . .

QUANDO 'I'l1M AI..HOS
te 'e!VDtwflBlJ O qI!� 6

II. tâltlN, _...... que í
11m nf� .. peder' r6�

aperar a •• cns .. 11m
RUi'lio.

_,,,,"

• • ti

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

I
!
!
!

A SlF1LIS �{rACA T0DO o ORCANISMO I
o fígado, o boço, o coração, o e, tomogo. 0:3 p\,lmõ<llGl. Cl pele, •

produe dares fl!e eabeçc , dores n01 ossos, reuInotillmQ. I
cegu-aira, quodo do cobelo anemia e obortos . i

'Conaulte o medico", tome o popular clapurativo Ei:sIXIR 914. �
Aprova.do pelo D, N. S. P. corno madicaçüQ auxHiar l10 tl'cto- •

"

marrto da Sifilis a RllumC1tismo dri maama origem. I.
Incfenstvo ao organismo, agl'aQov<!i como licor I

i.

A�

---......---...................---tl De 6i'GeID de &l. �r dia� às]jj� a\-�9 :,M}.ct}-

l.ft�ll�f?U<\ l!â9�m���t ,::�%Oi��de��.,
���� PM��

iJ�nm�v lhlDIíBifj(lY : F1cr_�, j4J i)e� � t9+1.
�-"AP6nde dia 8 noite II IVO CMW'E

Su-Diroe:tcr 1m. I-nL.

• J L.J�·

i «.ANmA 6MJANt"!A i)! BAü.w
i
� w� íl8 'ül1t -� �: � ií í !l

� UI�LWIOii � �'l!M�?�]lHª IW C1ff'(U! do Balan:ço d@ 1 9441 �

II !;t\PlTo\L. E _!-ESERVAS CCrs· IU.r7�:�_OO·� l
I� E'\.ellPO'!J�htlMi:;!'Hfl$ r D'.:?,�!-:>5:I""1 §

� P..eIA."'tl' c 67�p45� 'Rua Fdip,pe Sct"midt 48

I�
Ativo • 1�·�1fJif«)-1'& ---------------.......-=---.-�--

, =l����.�O. 61tH... Ia .no.
« '16.7�= iaistérío da ler80álticI

, I Oiretorelll

I' �,� tVUtra PT'eire de CEiMrfllho. Dr� h&nCt-8'eO

II :etl�aIauo1Tm,·� Di

•.
Joaquim Berr eto • ÃFeuje

1·i.��������fEftíit'lma 2�,

i
!

Avi8a aos ��as de tiÚllofl ,til i.ot�. ou sorteados

ele � eom o OeePlfit> lei n. 7.goo QWl tem a dispof!�� doo mesmos

�AS, para proma entrega.. - Pana maiores &&Q}areeimenws diPigir-se
so escrit-or central de Fk.'l":mnópol:i.s _ Roo Felipe Schmidt, (Edificis

. Amólia Neto).
,
�

V�etrea."""",_
mte� 1l-6 q_-.ãm �
ê()e� .,�
�V�

o Crielit9 Muill9�, efereee
&OIS St.l1IIlS asMciaclo!! e aNÂeI' pIa
_, .-8 melJr.or I:JCIririQ, per CI'$ lí.ee

com bom

�.

Ouçam, diAriamente, das 10 ás 14 boras, as aud;,'5es da

ZYI .. ti Ildio· Diflsora de t�glll�
970 kilociclo-s"onda de 300 metros.

..

Laguna - Santa Catarina - BraBil

Seu. Tt'mo tem manchas?
Tinturarift CRUZEIRO

Roo Tiradentes 44

Profissional Competente

,Se ricos quereis ficar
,De modo faeil e legal
; Fszei hoje uma in-scrição
'No Credito Mutuo Predial

f

PROCURE A

QUINTA ZONA. AÉREA
De-sta(amento de Base Aérea de Florianópolis

Em �o de Fevereiro de 1948

EDiTAL
Faço publico a tetio« os Cadetes da Escola de Aero

náutica, em férias. ne�,te Eetedo que o �no letivo daquela
Escola terá inicio a 5 de Abril, devendo os mesmos 819 apre
sentarem naquele Estabelecimento de Ensino até o dia 2t1
de lY!arço, conforme comunicação feita pelo Comando da
dita Escola de Aeron-áutlcã.

SEBASTIÃO BARROS
Asp. A1l'. Re«, Coriv. Aiudante ..

oedas do Brasil
TroCQ-S8 cu vaud.!-ae bem 6tima colsçao de mQeGa. d.0 pt'CI<ta

niquelo lm.mze e cobl'e, do Im.pilrio e Repúblico. Cartas p.M' olnéq\ÚQ
pClm este jorncl, paro. Numi�mcitioo. •

� Públi60s E�ta- PASTA DENT.ru:;
t1.'uis e J(1Ul1:llclpa;is, fio :ma1s ROBINSON
gra.d13MO ao DMrls� ser- ....•.•• •

vMQr púbUco; il!lscmv-ei-vos na ·�l�:t®X"h:õ!�o� ��� litt �

!.!'i.S(){'jação Beneficente e es-tB- I �mig>JrS c �Rt'{I-»,Í>0S �llrw!mMfe�
r$ p:re�d? um pecuUo pa�l·!��s um '�hÚ:j�0� !l� ����Ii �.
ra 'fO� fam!ba. ,�"

t \ �_L:E DO IIAJk� e-.h.zí!o tli:&-\
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o }�STADO-Terca f61lr. 2 de Marco de 'D48
f"ti.�J.i,,'1o��""'4"'_-��_---""��...---s_.-......

s·.novas ....
a índa a nulidade, por deríotêncra
-dos quesitos ou das suas respostas
,e contradições entre estas";
Artigo 8° _ O artigo 593, do

Código. de Processo Penal 'Passa a

ser o seguinte:
"Artigo 593. Caberá apelação no

prazo de cinco dias:
I _ das sentenças defini tívas de

· condenação ou absolvição preferi
das por Juiz s igular ;

11 _ das decisões deí'initivas, ou
· com com fôrça de definitivas, pro
Jferidas por juiz singular, nos casos
· não previstos no capitulo anterior;
UI _ das decisões do Tribunal

do Juri, quando: I
a) _ ocorrer nulidade posterror

.a pronuncia;
b) _ fôr iii sentença, do Juiz

Presidente contrár-ia á lei expr-es
.. sa ou a decisão dos jurados;

c) _ se houver erro ou injustiça
-no tocante a aplicação da pena ou

orla medida de segurança:
d) _ fôr a decisão dos jurados

\
manidestamente contrária á prova
<dos autos.

Parágrafo 1° _ Se a sentença
•-do Juiz Presidente for contrário á

llei expressa ou divergir' das res

�ostas dos jurados aos quesitos, o

Tribunal de quem tará a devida

retificação.

tParégrato 2° _ Interposta a

.apelação com fundamento no nú

.mero UI, letra c, dêsto artigo, o

Tribunal ad quem ,se lhe dor pro
-vímento, retid'ícará a aplicação da

,Vena ou da medida de segurança.
Parégraío 3° _ Se a apelação se

-fundar no numero 111, letra d, des
:te artigo, o Tribunal ad quem se

-convercer de que a. decisão dos ju
zados é manifestamente contrár-ia

cá prova dos autos, dar-lhe-a pro
'v imento para sujeitar o réu a no

vo julgamento; não se admite po
T.ém, pelo mesmo motivo, segunda
.apelação.

Parágrafo 4° _ Quando eabivel

.a apelação," não poderá ser visado

.o recurso em sentido estrito, ainda
.que somente de parte da decisão

.se recorra".

Artigo 9° _ O artigo 591i, do Có

>{}igo de Processo Penal • suosütuí
.do pelo seguinte:

"Artigo 596 _ A apelação d�

.sentença absolutória não ímpedtrs
"que O réu seja posto imedia·tamen
te em liberdade, salvo nos proces
sos por crime a. que a -Ieí cornína

:pena ele reclusão, no máximo, por

tempo igualou superior a oito

�nos.

Parágr-ad'o 1° _ A apelação não

'suspenderá a execução' da medida

.de segurança aplicada provísnria
mente,

Parágrafo 20 _' A apelação da

.sentença ahsolutórta. não 'terá ef'ei

:W suspensivo, quando tõr unani

me a decisão dos jurados".
Artigo 10 _ O artigo 474 do

Oodigo de Processo Penal pasea a r

,.-er o seguinte, eonservados os SWí!

-doís parágnaros :
-

"Artigo 474 _ O tempo destina-

-do á acusação e á defesa será de

três horas para cada uma, e de

'Uma hora para a réplica, c, outro 'l,'ribulll1is de Justiça, qualquer que
tanto, para li tréplica". tenlha sido a data clã interposição
Artigo 11 _ Esta lei entrará em das apelações.

""Vigor, no Distrito Fedei'lI,l, três
Artigo 12 _ Revogam-se 05 artí

dias depois de sua pli'�licaç1íO; dez
gos 604, 605 e 606 elo Código de

-dias, nos Estados do RIO de Janel-, Processo Penal, assim como quais-
1'0, S. Paulo e Minas, e vint.e dias, I

quer outras disposições que colidi
'nos demais Estados e 'I'err-itór ios.

rem com a 'Presente lei.
Parágrafo único _ O dispostc Rio de Janeiro, 23 de fevereirc

.ao parágraro 3° do artigo 593, do
de 1948, 12.70 ela Independência f

.Oodígo de Processo Penal, _�egundO GOO da. República.
a redação que lhe é dada pela pre- I

.sents lei, 'se aplioa .a todos os pro- i Eurico Gaspar L!utra.
Costa"

MSSOS pendentes de julgamento de Adroaldo Mesqutta da

5

.

'"

\

i
1
/

,

1
I

j

em tôda a plenitude, a segurança, a eficiência, o

confôrto característicos dos carros Ford,

Para que seus freios, seu motor, seu equipamento
elétrico. " para que seu Ford lhe proporcione,

traga-o à nossa oficina, periodicamente, para

j

uma revisão completa. Nós o inspecionaremos
com tôdo o zêlo. E o faremos melhor do

que ninguém, porque só os revendedores
Ford lhe oferecem estas vantagens:

MtroDOS APROVADOS PELA FORD

•

'A:

e

NÓS CONHECEMOS MELHOR o SEU fORD

Com o G
.

Sob o r rOnde Or ..

KOhleFskeg�ncio do �uesfro Fordfos R �
y, Os 40$ F castro L

I

(104; k°cd,/o TUPi, :�melro.: .1'0,30 :oons e R - ond •

em ondas I
adio Difu>or Os longo.(49:2-2 m ongos (960 k

o 5. POUlo
17.765 k )- 6.095 ck Cf) " Curto'cs. s8.1'5.5O",:

Re�ndedores nesta Capital:

TUFFI, AMIN & IRMÃO
."
"
;')

Rue Duerte Shutel, 11
.

f,

JJ

_- em. 10'H
eVI&alll�e

SJ,�� II�s
� 5� :t!r�',�' ��rece.á ;a[s l:vem I
Nada envelhece tanto ��

pes80asl
•

corno (l í'aneionarnentç deficiente dos
rl:ls. Faz sofrer de freqüentes le�an-
tadas noturnas, nervosismo" tonteiras,

)
reumatismo. dôses na-s_..l COBtat8 e n1as ,

J .emas. olhos empapuç�loS. orno se .05
i-ichados, perda de apetite, de energia,
etc. A razão esté em que os. rms de
ve:n eliminar os ácidos e toxI?BS e se

não realiaarn esta função permitem que

!IÚE-�es ácidos e toxinas ee acumulem
O"!1 seu organismo. Em pouco tempo,
C>vs:tex elimina 08 gerJ!les\dOB rms, ��7Dra5(M '-m_;m;:� Ui %WJil1iial.. gLf�t rlW:dAEJmr
fart,,!ecendO-06. Peça Cystex em qual-

II
Quer farmácia sob nossa gara.ntl�":.i"d�.:que

Iô nlivierá rapidamente, Exp,enmente-o a
hoje mesmo e verá OGUlO 00,sentirá m�1hor.

!9Nesse. gar=tia é ,,_ m9J'�: protsçao.

! � 105
stex 'Mtra�t04:

IA- I A firma ]. Martins t;> Silva, à rua João Pinto, 16

......'���T.E� ..����S.: ��C.E�........ _ 1.0 And., c?c}ebeu os afahmados Radtio"s aT�'-eDnAdaY' s��farr,a ml.tndUfl , que se ac am espos o� rn:;WUlUAf
t1 modicas condições; à vista e a iongo praso.Só a "CB.UiliElBO" .n.� r,j!��

•.�
_�m.mIiIDllIlil'll!l!ll!i&E�i!R>llilill!il!:1ll::mmirill!lilli1ll:li1!i11r.l�i!l'lm2�IIl!.m!II!lIill���

Os Srs. E. ANDRIANl .t ClA. LTDA., fabrtcantee d.a.B afama
das telhas francesas marca ARANHA, têm o prazer de eomuuíoar
Il.DIS seus amigos e fregueses, que, dado 011 ótimos resultados al

cançados com o seu novo sistema de "queimação" - (maior e

melhor produção com redução de combustível) _ aoham-se ago
ra em condições de fornecer os sem produtos a partir de trMCll

too cruzeiros (Cr$ 300,()()) o mílheíro,

T
II Ri ii! lWGII:mIlIlillll!llllllllllll!__

,
I
I

I
I

!
t
I
"

I

,

I
.J
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e Combinado tomf8a·ram diante do
ssper ..campeão carioca de basquetebel.

Dias inesquecíveis viveu a nossa Botaíogu x Barriga Verde legação do Botafogo, comparecendo formado pelos melhores "cestas" da
capital, com a presença do famoso Sexta-feira, à noite, na quadra grande número de esportistas. Capital.
"'team" do Botafogo de Futebol e do Lira Tenis Clube, o Botafogo fez

'. Falou o sr. Dr. Osmar Cunha, que A-partida foi realizada à noite de
Regatas, super-campeão carioca de sua segunda exibição, enfrentando o proferiu brilhante improviso, ter- ante-ontem, na quadra do Lira Te
basquetebol, que aqui realizou uma Barriga Verde. Devido as fartos minando por oferecer belíssima flâ-l nis Clube, perante numeroso públi
hrilhante temporada cestobolístíca, chuvas, foi realizado apenas o 1" mula com as cores da entidade ao co.

sob O alto patrocínio da Federação tempo, quando o clube carioca chefe,Jda embaixada, dr. Paula Ra- O prélio foi sensacionalmente.
Atlética Catarínense. vencia por 26 x 12: O segundo tem-( mos, que agradeceu em rápi- disputado. A equipe -selecionada fez
Nada menos de quatro monumen- po foi então efetuado domingo pela das palavras. hôa apresentação, constituindo sé-

;tais espetáculos o grêmio guanaba- manhã na quadra do 14° B. C., pe- A seguir fizeram uso da palavra ria ameaça ao campeão carioca, che
.ríno proporcionou ao público es- rante numeroso 'público, conquis- os srs. dr. Osvaldo Bulcão Viana, gando mesmo a vencer o 1° tempo
portívo citadino. tando o Botafogo mais 26 contra 6 presidente do Lira; jornalista Hélio !lor 1.9 x 15. Na fase final, os al-
Venceu os três melhores conjun- do Barriga Verde. Venceram assim Milton Pereira, em nome da crôni- vi-negros, jogando como de costu-

<!>. SAQROU-SE ICA,MPEX
_·tos da capital - Ubiratan, Barriga os alvi-negros por 52 x 18, con-. ca esportiva da cidade, Rubens me, lograram derrotar o adversá- Rio, (A. N.) _ A representaçãn

Verde e Lira Tenis Clube, conquis- quistando rica Taça oferecida pelo I Lange, presidente do Ubiratan e rio por 31 x 24. classista 'carioca sagrou-se campeã,
·tando ainda expressivo triunfo SÔ-. Prefeito da Capital.

-

major Lara Ribas, presidente da A. Os pontos do Botaíogo foram fei- vencendo pela-segunda vez a sele-'

(10) Cão paulista.bre um conjunto formado pelos me- Os pontos do Botatogo foram fei-I A. Barriga Verde, que tiveram pa- tos por Evora (11), Guilherme , _-.. _

Ihcres "cestinhas" dos três clubes tos por Evora (22), Mickey (15),\laVraS elogiosas à conduta dos ho- Mickey (8) e Caco (2), e os d:o com- UM A UM
.acima referidos, deixando, assim, Ardelin (10) e Guilherme (5), e os tafcguenses em nossa capital. Por binado por Aldo (9), Vadíco (6), Porto Alegre, 1 (A. N.)

Cruzeiro empatou um a umpatente a alta classe e apuro téc- do Barriga Verde por Serafim (7)" fim falou o dr. Paula Ramos, que Fonseca (6) e Hélio (3). "Estudíantes dela Prata".mico do maior "five" do Brasil. Fonseca (6), Chocolate (2), Bitinho! agradeceu a homenagem, terminan- Os quadros foram os seguintes:
As grandes assistências que en- (2) e Meira (1). I do por fazer um brinde ao sr. dr. Botafogo - Guilherme, Ardelin, @@êt=Jêêêê@

cheram completamente as depen- Os quadros foram êstes: Botafo- AderhalRamos d.a Silva, ilustre Go- Evora, Mickey e Caco. Combinado
.dências do Lira, 14° B. C. e Base go - Guilherme, Évora, Ardelin, vernador do Estado e amigo núme- - Vadico, Fonseca, Hélio, Aldo e

Aérea, souberam aplaudir com vivo Mickey, Zelaia, Caco e Heitor. Barl, 1'0 um dos esportes. Bicudo.
entusiasmo as jogadas clássicas dos rtga Verde - .Chocolate, Meira, Bi-! Em seguida os jogadores botafo- Juizes _ Ponciano Martins e Gu-
craques metropolitanos. tinha, Fonseca, Serafim, Ondínaldo.t guenses realizaram um passeio pe- mercindo Tolorniotti.
Durante a sua estadia em nossa Husadel e Boaventura. ! las nossas baías, num velozíssimo Todos ios dez cestobolistas joga-

capital, foram os alvi-negros cario- Serviram como juizes: Osvaldo: "sharpie", . acompanhados pelo sr. ram bem, mormente Evora, Vadico,
cas tratados com as maiores de- Silveira e Hélio Sarmento Sales, nol Arnoldo Cúneo, figura destacada Mickey, Guilherme, Aldo e Fonseca.
monstrações de aprêço por parte primeiro "set ", e Aldo Nunes ej nos meios veleiros da capital. Ru�o a Ponta Gross�da F. A. C., clubes locais e nume- Paulo Scheídemantel, no segundo. I A. última exibição do Botafogo Despedindo-se da nossa ca:t:ltal, a

rosas altas autoridades civis, mili- Botarogo x- LIra Teni.s Clube I, Após a feijoada no Iate Clube, a I rlelega?ão .botafoguense �egUlu on- SER:RARIA UNIÃO

I
tares e esportivas, dando mais uma A terceira exibição dos cariocas I F. A. C- e a embaixada do Botaf'ogo tem, VIa aerea, com destino a Pon-
prova eloquente de que Santa Ca- deu-se sábado, na quadra coberta I entenderam-se sôbre a realização I ta Grossa, no Paraná, onde realiza- �ida a elet.deidade

.

tarína é em verdade uma terra hos- da Base Aérea, à qual cornparece-] de um embate cestebolístico entre. rá uma temporada, finda a qual,
pitaleira. ram numerosos esportistas. I o clube carioca e um combinado,

I regressará ao Rio de Janeiro.
• • • • • • • • • • • • •• • ••.•.••••••• o(Os botafoguenses deixaram visi- Foi antagonista do Botafogo a 1_ Café Quo tr-aduz qualidade tvelrnente comovidos a terra de Dias equipe do Lira Tenis Clube, umal, C I E t d I ri f t la I Poaça-o ao seu foanecedor.

:��o� ��:�:: i��:eS:ã�a��t:!e d� da�:�;!��a�od�t;;:I1�li;e::�;:!���"1 . ampeona' 8 . S Buua. ue U euo ·
.... · ..

··WüiiA.tii
...... ····

nosso Estado. o Botafogo não teve grande dificul- •

Botatogo x Ubíratan dade em abater o seu leal conten- n I I
Inómm;e seMI hamaJHll,

A extréia do Botafogo deu-se dor por 54 x 19, sendo que o 1° O A.ericii �Irrotol I ['alie ras que já foram fe1izeI-cemtt
quarta-feira' última, na quadra do "set" terminou a seu favor por 30 Joínville, 10 (Estado) _ No jogo marcado o terceiro tento. Nesse lan- to, a� teu all.�1io ,a-
Lira Tenis Clube, enfrentando o x 8. realizado ôntem, pelo campeonatoj ce o zagueiro .Tuca agarro,u a cami- ra 4JDe p8IliIlIlIID \IObar" ...
Ubiratan, conseguindo triunfar O quadro vencedor foi o seguin- Estadual, o América, local, derrotou, sa de Zabot, mas corno este levou cieWe. �a ai 'e..,merecidamente por 29 x 17, con- te:

o Palmeiras, de Blumenau por 3 x a melhor, o juiz validou o tento. Os
p__ Pr6 .Reslabélecimemt3forme já noticiamos. Após o jogo a Evora Ardelin Caco Mickey 1. O primeiro tempo transcorreu jogadores de Blumenau exigiram a

diretoria _dO Ubiratan recep?ionou1 GuilherI�e, Thom�z. Her;nes, HeitOl: equilibrado, com ataques reveza- falta, nada conseguindo. Nicácio "Sau:t\e dn !...áz:ayo.
a delegação do Botafogo na sede do e Murilo. O Lira formou com os se- A

,.

t di
. dI·... .. .. . .. .. -

.' I dos. Na segunda fase,? menca tcn ou agre Ir o JlllZ, sen o expu. -I
.

LIra, oferecendo lauta mesa de cer-; guintes "players": Barbato, Pedri- atacou firme, mesmo aSSIm perden- so do campo. Um tent'O do Ame-I

�
vejas e guaranás. Logo de sua che-; nho, Bicudo, Marinho, Sales, Heli- do diversas oportunidades. René, rica foi anula,do. O juiz José Lop�s I

.

.I'A'l.gada à Capital, a delegaçã'O carioca nho e Adalberto. do América, abriu o escore aos 21 Oliveira, escolhido pelo quadro VI-·;_'.
' ,'"'

visitou o sr. Governador do Estado Os pontos foram marcados por minutos; Ladinha ,empatou aos 22. sitante não teve boa atuação, mas .' ....1KoS' ..."Ji)A
Passeio pela cidade Ardelin (16), Evora (14), cáco (8), Num ataque americano Cocada ati- foi honesto. Os quadros: América

Quinta-feira pela manhã, acon1 Thomaz (8), Heitor (4), Mickey (2) rau forte venc�ndo Oscar, tendo _ Gonzaga, Faraco -� Currage; Vi- •••••••••••. • ..•.• e •••••

panhados de altas autoridades, a e Murilo (2), para o Éotafogo, e Ga- Schramm, atJõaz do goleiro defen- co, Piazera e Teia; Coca,da, Zabot, SONOTONEdelegação. realizou .de. a.utomóveljlileu (6), Sales (6), Marinho (4) e dido em último recurso com a mão, Zequinha, Badeco ,e René. Palmei-
.

um �ass'elo peJos prYlClpals pontos Biculo (3), para o Lira. sendo 'apitado penalti, que Cocada -ras _ Oscar, Juca e Schram; Adal- AlHnetbo-s para Surdezda CIdade, colhendo tojos excelen- Juizes: Osvaldo Silveira e Sera- cobrou marcando o 20 goaI. A se- berto, Moacir e Pachequinho; René,ITBSIiE �I6METtR&O e DE-te impressão. ��m Faus�o. Faucz. O Bota�ogo fez

I
gunda fase pertenceu ao América, Meireles, Nicácio, Augusto e Sadi- M0Ntl\'il'�ES do"

..
Apar&lholl foi.-

No Coqueiros Praia Clube JUS a uma lInda taça ofereCIda peh ten,do Zabot em sensacional jogada nha. Renda: Cr$ 7.400,00. w. Q GomUl.Uo ou Q_rua Gen�oIÁS 12 horas, na sédé do Coquei- Ass'OCiação Comercial de Florianó- �en�out't. 67 P�all do illtGnoe-

TOS Praia Clube, os esportistas 10- I' -
.

I EM PORTO ALEGRE PANAIR DO BRASIL, S.jA. do �:;,a.o �l1'am e.Cl'6ver pomo
po IS. -

Oell\d-eN!lço a.ti'1rr.acais rescepcionaram a delegação do Como partida preliminar defron- Porto Alegre, 1° (E.) - O Estu-, .. . .....

à. Novo horário

I
alvi-negro, oferecen o-lhes uma taram-se os "fives" do Caravana ,do dantes de La Plata, exibiu-se ôntem .

.

I A PARTIR DE lj3/948 ro.. Isuculenta churrascada, fazendo-se Ar e do Clube Atlético, vencendo o nesta capital, frente ao Cruzeiro, lnllfga fenla. l,1ara .',. NORTE - Segundas - Quartas n t 1ouvir, nessa ocasião diversos ora- primeiro por 30 x 27, pontos feitos sendo derrota.do por 2xL.
Q

. ua '&1' 'ii
.

i
d - lllntas

b iores.
por Barros (10), Tacito (8), Hélio

.

liNVI,CTO O .AJMÉi��!CA .
SUL _ Sextas.'- Domingos Garege Delam !rt

,Recepção na Base Aérea (4), Helius (3), Gouvea (2), Dantas <RIO, 1 (A. N.) - NotIcIas

VInda'sl ESCALAS: '.

•

Ás 15 horas, o sr. Comandante (2)_ e Azevedo (1), para o Carava- de Bogotá informam que o AmérI- .

'b S- P 1 R'
._ .. . ._. .. ..._

da Base Aérea de Florianópolis, na e Fonseca (13), Capeta (6), Mei- ca desta c.apital triunfou bril'hanté- NORTE CurlÍI a - ao au o 10,
•• � ••• " .' •••••••••••••••••••••• -

recepcionou condignamente a em- ra (3), João (3) e Djalma (2). mente sôhre 'Os "Milionários" e de Jan�nro V D'E C!�baixada carioca, prestando-lhe sig- O d C FI '1'
num esco�e de três a um, ma;_nten- SUL Pôrto Alegre

.

..� dWs qua r05: aravana - elO, do-'se IllYlct.O em sua e::,cursao a NOTA: Os' aviões de quinta-fei-nificativa homenagem. HeI' B T't B d'
.

d Ctt . .J .JlUS, arras, aClO,' ruggemann, Iver,sos palses o ou Iuen e.
ra, tanto ru_mo Norte, como ��moJ Uma otima ploprteuaue�No Figueirense F. C. Az,evedo, Gouvea, Dantas e Moraci.

O OL<\.R.IA EMPATOU EM Sul não farao escalas em CuntIba. contendo 2 casas, b1arage, pa-ÁS 20 horas, na séde do Figuei- A�le't' C t D'! F
L ,

I'rn lCO - ape a, Ja ma, onseca, CURITIBA AGENTES: Syriaco T. Atherino' mar e pasto.
.

.

rense, foi o Botafago homenageado Meira e João.
& Irnla-o Tratar 'em Rancho QUfiJlma-:pelo clube de Thomaz Chaves Ca- Curitiba, 1° (E.) - O Olaria, do

P'Juizes: Osvaldo Silveira e_ Edgar Rio, empatou ontem com o selecio- Rua Conselheiro Mafra, 27 Fone tio na [tarmada Ilar CiU embral, que lhe ofereceu um coquetel, Arruda Salomé.
1.553. Cembirela pom Raul Sell.falando nessa ocasião o sr. José No Iate Clube

nad.o local, por 3 tentos.
• •.•.... ; ....................• '.'

Gusmão' d.e Andrade, secretário do ÁS 12 horas de domingo, na séde SERÁ CONTRo.LADo. O C�ih) Mutuo Predial, ofer'ee41 CASA MiSC�A disui...
Figueirense, que ofereceu rica flâ- do Iate, Clube de Florianópolis, a -Rio, 1 (A. N.) - Anuncia-se qu:e aos sens QS!Soci-ad&s o luelhor pIa bUk\1D'8 doo � PA' 0;" A
nula com as cores do "esquadrão Federação Atlética Catarinense ofe- o BoLa,{og? contrat,�r� ho�e o. ata-; no no rnelhQ.l' sorteio por Cr$ li.o �li 'v.áÍV'dlaa "'e �Q'i
de aço." recen� uma suculenta feijoada à de- ���l:u�����o, que 101 art�l'helro dOl m�n�is._�.�_

-

'..!�w.;,� Ler'. i Rua ConaeIbeir-q,.\ Maf.ra

temporadaBrilhante di 80101010 nossa Capila�em
Ubiratan, 'Lira,

Assinala a data de hoje a passa

gem do aniversário natalício do nos

so prezado companheiro Aribaldo

Póvoas, diligente funcionário do

Departamento dos Correios e Te

legraf'os.
Ex-redator esportivo da nossa

confreira "A Gazeta", o distinto

colega tem sabido se impôr DOS

meios esportivos do Estado onde é

l�rgamente conhecido.
':Ao Aribaldo enviamos o nosse

sincero abraço de felicitações.

o
com o.

.

LENHA
�l&Jone 71--9

Pronta entNga

QuaHodade super ÍJr
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Curso, de Guarda�Uvros. em sua casa
Feito em 12 meaes. Escreva a C. Pcstal 3717 -� S. Paulo,

pedindo infermações
Seja tla61bem nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinhei-r-o.

Dr. P.lydoro S. 1\iage
llldMo Oe Hospital de Cariàl&e ck

l'J.,riaJlópoli<s
AssOo_te ola Jolaier1oiêade

CLINICA }l1:DlCA - DISTOR
BIO� DA Gl;STAÇJII.O li; DO

PARTO
�s Q.., OTlrioios __s, ••pe-

.iala1c"te ÓO ooraçn.
Doenças tia .'rolde e II........ !IIlí>nàWai

lntH_!
NEUROTI:ll.APIA �L�crRO.

- CAKMOGRÁl"IA - lIlETABOLI'S·
1l0· BA!5AL

Consaltas oIiúlamenle tias 15 ás
18 _ras

Atende eltalhdoo a "..."'".... Bo.a,
;nc),e.i.,. da.a-.te a liOt••

eonsllk.rio: :R_ Vitor 'IIloire:les, 18.
}I',... 71l�

Residh.... : ÁTenida Tr.....-lR, OB,
YODIO .MIl

Dr. II. S. Cal'alcaati
eJllM:iea e'lltloóõ"'a... te de "'''''''''5

:RDa Salóauhn 1ía.rinIM, JO
Tcldo_ M. 7J2

Dr. Pulo Foales
Clinie<J e operador

o.-"lIoóPio:. :Rua Vitor JJ(��s, �.

*CoDllul.... ��1�� f� &;. 14 �-
iS hr.. :Rt.!ióêl:1cia: :Rtm B�

f2. - T�f0a.e_:_ :l.� "�
� ..:-;;;�-:-�_.--_ .. -

Dr. lIirio ienàha••
Clíniéa n-.ódica de adulto. e cria,.,..

eon.onlóDm -' Trajatn, :III
Telet, W. 769

O>n"l1Jta dae -4 á� 6 100"""
It... idênc'a: Fdi!oe Schnált n, 3S.

Telo!f. 812

Dr. Sa.... Uw:enIa
)!édic<w:it-.iu'ym de Oibots -

Ouyid", - 'Nana - Garg6lllla
Pre""r;çoo de knlAlo de,W"*'*>.

Reinx,iou _ ,Jim..
Cm>sultório: Jl'eEpo! � II

Das 10 ã.. II '�.' e àoiwo 1-4 áe »
hem" - �. -'<1,111

Dr. Itoldão COIIIOOi
CIRURGIA GlIRAL - ALTA CI
RURGA - MOL:tSTIAS DE SE·

J>mORAS - PARTOS
1'0r",,,"00 pela Fac«ldade de lledi·

o;'.a da Universidade de São I'"ulo,
onde foi as-sistente por vários ..w's do
Serviçc Cirárgico .to Prcê. AHpffi

Corr êia N_
Cin>TgoOa do �Ô""'lJ) e ..... ooi,....ja·
l'es, intestr... tk� e grosso, ticoi

de, r� pr óseata, bexi88, .ileco,
"yári... e "001pa.e. Va.riooccle, loidr.,.

ee., ""Qri� e 1Ie�.
«�: D.... 3 áe 5 "r3ll, à ,._

1l't>ii1)e Sclooaidt, 21 (a� da Casa
Paraieo) . TeH!f. 1.593

ResidênMa: R_ E;..tnes J......... , l�O;
T.f, }l, 76-4

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

'1A9EM ESCOLHERO CIMIlIHio
aDEquaDo I -cima SERYICO

:�:7�CNiOIJOI
'e d��OO'O IJc'"'!R-14 "s

Pedro to

o 'I>O'lstoto.
<s:

PO,,�(:b� prebh�I':'!O:s de tr::mspc.rfe sãe o.

eesoc lbentc s e cs ecmlnbêes Cp13 ê� de
resotvê r�s,devem ser especiatizados.
Hã �1 modêlos básicas na Unh-:t Internati-onaJ e os sn

gerrhdw!i nes 4 gr�ndGs fá:brifX...\S dês1es caminhõE"s !Jao
mestres na especfoUzc:!-Ct«o dos m-ociêlos ei\1 mete da.
l00i) tipos dt í

e r e n+e e de veícvlcs de trCinsporte.
É sst:'!J. UIMI das razões peja qvt:l �x·iife metor númoro
d'3 Jnfçrnaticn-aJ pasados a serviço do c:omé: do o da
ip.dús!ria do q�c qualq\ier ou",.;:! maroo. ....

A rnte:rna�tonCJr Ii-arvestor e se es Côncús�iCtnários sã"
também especialistas em- assuntos de trcnsporte por
cc.mfnhGes e estão ã Gua cisposi"ãG f)a:ra ç.juc!ar- CI $(1-
luclener as seus proolemcss.

INTERUATIONAL HiíRVESiER
SÃO PAULO

MAQUINAS,
PORTO ALEGRERIO DE JANEIRO

Av. Oswaldo Cruz, 87 Ruo Oriente, 57

s. A.

Ruo Gaspar Martins, 203

Dr. Lã.. Nnfll
Molé..oa.; .. _."",

ffom"ltório - R.. Jc60 Pi.., ll. 7
- Soora� - T"'ef""" 1.461

R."'�ncia � R,.... Sete � Setessbre
l';difído I. À. p, da �.....)

Telef,... ll. 1.>-4

[
t

I
I

".��_ ......�-

Dr. Newtotl D'Avila
Operaç&e - v;"'" Urinár'" -

Doença. dos int.e..tina!I, l'<Sa, anuo <

Hemorroidas. T ....ta� de. oóliie
amobia_

Fi.ioterapm - Infra V"..-ac.
Consulta: Vitor lLeire_. JJ. Atende
diàriamente U .u,30 h,... e (o tarde,
das 16 hro, em diaste :Raidêncla:
ViOOI :2atlJ(JO, _, U - J'ana 1.667

--���-�-�--------------------------=�

-rmTuRARlA CRUZEIRO
T1radeDt.es 44

LAVeR e TINGE ROUPAS
Reforma cbt,�o�

ProftsstMal eompeteDte .., �
-

fdpido e gaMntido.

.1

B
para quem/po.9BU6 de C�
cer#'a de Urj. ao ano Qom

InlQcmaçõfi>S nes:.a

EG 10
10.000,00 até
rflCebúne.n-to
�e-d8(ioo.

Cr$ 100.000,00 l"BIl..:ia
de ;Ul"OS me�.

.**Wfé*tfPt'!,ffi'&�?!5F,.!1':·VN�$W4I'l!f}'?t��'.Bi ... tí1M&i.'!7iii'I!'l'm'W&Híi "

I ,
L::··

Relojoaria Progresso
d-e JUGEND & FILH.Q

SEU RELQ.GlO PELO SERVIÇO
REEMBOLSO POSTAL

COMPRE DE

Faça seu pedido por carta- ou t�egrama e

sômente quando receber.

N. 12 Cr$ 180.00
Marco. novoria com <3 rubill.
Maatrodor cor de rosa,

.

Caixa de n ;,quel
N. 12.A Cr$ 200,00

O megma corn o m�litrad-or
branco e um ponteira central Caixa de niqueI
NO.SOB I'elógi.t'e môo a.ccm�xHlhodos dOi! reil�s cet'tifioaitoll

de ga:rantio..
P�M-NOS eI'.'MT-AQ)S - ENVlAMOS GRATIS

.J'6C!R) & FILHO
CUl'iti'bQ·· Progo "fi� �.. Pafttnd

N, 13 Cr$ 180.00
SUISSO

MCllltGdo com 4 rubi.,
mODtrado.83 de dive.lIOs
corell. Marca Mito

;�; I
W. M, JACKSON INC,

ED·fTORE s
Acabam de lançar no�as colecções, de suas formosas

edições, ilemonstrações sem compromisso, terá prazer em

fazer o viafante J O S E' VA RBLA.
La Porta Hotel Fones 1320 e 1331.

- ---------� _ ....

VOC� PRECISA COI.A:DtlW

[
.

Cl:'XI1.Segluir alfabetizar um patrl-
l'a__a_L. ' D CIO, oonVl{lil}OO.ndo-o a�

na � Pre fteJh.. um curso notuI'ill{), 001 btre<ve &>e-

beleeüneuto d3 Smde do remos UIlTI dos· pO'YOB mais edi4lD-
, tado:s do mundo: Grupo Eaoolar S.

Lázaro. . José ou Escola Indus<l;rieJ.

EBOOLA DE AiP'RENDIZES DE
-

MARlINHEIRDS
AO'ham-se aiD0rtas na i:scola de'

Aprendizes Marinheiros dêste Es
t.a-do, a partir de 9 de fevereiro de
194.S a 23 de mar(>O de {94.8, as ins·
crições de ciyi� candidatofl á ma

trículQ. nM· Ee0014e!J 00 Aprendius
ltarinhcir06.

O e;x_ame parI!. oe Nlndidatoe inll·
eritoe .erá no di& U de J:nareo do
oorrente ano, á.s oito' hor.. da ma

ooã, Ia IJwxJla de li. lUt. em Ba:r
reir�.-

Tôd40UI aI! informll<Çõ� qouo I« fi·
lerem (l��riu podom MI' ob·
tidVl na aludida FM.ola, no 5° Dili'
triLo NavOI.l, Da C&pitania dOI! Pôr·
k>-s, :rl61"l euas DelegMiae e Agências
• na.!! Prefeitura!! MUlliciptilil! de to
do o Eet.e.do.
00.0' o ••••••••• o ••••

-
••••• o. o'" •••

A Tilltu-aria Cntl!eiro é a que
IIlJ(\lhor me sene - Tiradentes,-

U

BO.If E1IP.REGO
. �I>!'Na cW Trnn!'porte em orga.
nização, porem em franca alindade,
neces1!ite. expandir SUM athidades
rodoviári.M em Laguna, Tub-arão,
CresciuIDfl., Oral'l.ugu.á, Ur�nga,
Itajai, Brmque Bluumewm, Jara-

gu�, Joimile, SeITa Alta, ){afra,
Caçador, J� PÔ('to União., ad
mife _pe8SOM atiTas e idonea.s ptl.ra
assumir a geTêneia 00 Empresa
ne!lI!l\S êidlMiell.
Procurar pelo IF. 1I!uniek, á rua

Padre R-oma. 1126 - FI.orianópo}is,
ou por (l;lI.rts.

f'ah ...ico"ntG e dillltribuidorss dCH afamad.::::--]
f$C-Çõo� "OISTn�TA· !li RIVETi PQerm� um grcm=

�do !ii01>tim�n'�o da aCil'!lamir�lI. riDoad� i briDa
"b.:)lna 1? htj�a��� �igod.y'}!J,'l�G!'1níil ., avbm.nto.

pat'C!i aHt:l�.f.1t�. ql\� !l'i�·.,«,b � . dll";t)t01rnm:tta da. I12h'r.l'>.il� O@n"I,'"'�i.��'i]f.!-';v,-,(..! dG ir.?,.;.').;?Í il� t'i� ,�nti,j($ (1',1 l�H tal �� l'tl!I"n 'Ima

Fl{i\,?ki!@l!''Pohi:l� � f'Ualhi3 .,.,:.e ah� :t"j)'\I:·aQl.t.� 8

r8rtlt
<'li "111

l�bl'lea8� A Ccea "A C.APXTAL- ohAmo a (I�ao dos
V!!idtCi o.m.t0m dil\ �i�tual1em IlillWi compmflii� MãTRIZ em
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para a pacificação
Declarações de Sr .. N�rêu Ramos

'��ndCYf:i1�rL���Vi�i�v1ge_�i�:�::çitla�q�J�:���J!::id�;�a;:��es;�m:a� RecUa i de 4 d li I e, f" 1 IR'ifO,'1R(UA: .INOJ.)C i aRegisUt,,"oeu_se- Ullll�I'llCI' de1nBtef?d.o .

aerio"po'11"01 êdR�,G"'-Os entendimentos iniciados na capital paulzs�a, dos quats (0'1 p07'-

mfjaitft� �,., L " a-

ta-voz o sr. José Carlos de Macedo Soares, continuaram ontem nwn mi iilt/,ll; �lj
. leão desta capital, provocado pelo conde Iord \\ i lliam Duddley na:hotel de Erihurço, onde se encontra em convalescença o sr. Nereu. RII-

Ao contrário do que havran:o.s momento em que tomav,am os passageiros assento a bordo do grande
mos, presidente da direção nacional d_o PSD.. - . d tI" d PCom ,o vice-p1'esidellte da Republico: ttJm confel·e1l:cta.do. nestas !t�- noticiado, o recital o can or IrI-! "Constellation a anair.

." _ .. ._
_

timas horas, , »arios politicas, inclusive o lider da matona, S1'. AcurcLO o Adelermo Mattos no Clube 12 de O referido lord recusou ,embarcar. afirmando !Iao VIaJO em l:lV,lO��,&c .,' . tripulado,s por hrasiletros. Quero aviadores americanos ou mg eses .-

Torres, o presidente da Camara dos Deputados sr. Samuel Duarte, e o Agôsto, patrocinado pel� Socled�d� Os diretores da panair ponderaram ao lord ingles que os .aviadore:&'senador udenista pelo Paraná, sr. A1'tnr �a_ntos. ... de Cultura Musical, sera amanha a brasileiros nada devem á perícia e conheoimentos dos mais _exper.I�-O sr'. Nereú Ramos 1'ecebeu ontem, a uisita dos .srs. Nooelli Jtl,�Z�'f', .

I d qUIZ�
-oice-qourenador de São Paulo e dissidentes pessedistas ; do S1'. C't1'l_�O noite, ás 20 horas, e não hoje. montados "ases" da aviação inglesa ou amel:lCana, mas o OI' nao

.. _

.

3·U.,Z·OM, que foz' candidato do PSD àquele cargo, e do deputado Joiio Reina para essa noitada de arte saber disso e provocou o maior escandalo insultando a nossa a_Vlaçado •.,. ,

. . -' A policia compar,ec,eu apreendendo o passaporte do enralveel o',
Gomes Martins Filho.

.'

o sr, grande espectatrva pOIS :�o hrilhan .lord que' assistiu ao lev.antamento perfeito do "Constellation" pilotado'.

A noite, falando aos jo-rnal'istas, airaoé« dos ftos teleionicos, • .

d t ao no
Nereu Ramos confirmou as citadas conferencias, declarasulo : tes as referenCIaS a CrI' ica pelos aviadóres braaíleiros

�.. '

-- "Tratamos, realmente, da reestruturação do PSD em São Paulo. tavel artista patricia.
_ ..>-_ .. __ ---

Os entendimentos foram muito saiistatorios, mas ainda continuariio

N �'I
r & '\t&a..J fS;lI;t'�1 � e tt._ '�.', I�..J........ ,rtt.ú � -��,durante a proxima semana, quando espero estar de volta ao Rio. Só g'!ar�h�fH' 'fi. tl\ �.' l!

. 't'�Uge ���.. ��� �HH�g", �.u\a�
«4 provavelmente, se1'á conhecida a solução [inal", l1l� \!J � (; V ('. ti li
_�-N"""'_"""M""-_·"""""",,,,,·_'_'�g_....-_·_.....·_·_............-..--.........·,,,,

Vi.fDlla�. d,ial. P. Alegre 1 (A. N.) - Na cidade do Rio Grande, por ocasião da.lei--
� hJ IQ�l!.)ii� tura do manifesto do sr. Luiz Carlos Prestes pelo v'ereador. Perpasiano

Corr-eia na Camara de Vereadores 'os repr-esentantes dos d.lvers�? pat-
tidos que têm assento naquela casa, retiraram-se do recinto Ílcand.()"
apenas o orador acompanhado do seu colega de bancada ambos clcí-

tos sob a legenda do PSP.
.

O gesto inédito dos parlamentares, tomando uma atitude de con

junto de franco repudio ás ma:lObr�s demagógicas do� representantes:
moscovistas .causou intensa satistação a opmlao pubhca.

Chega hoje a esta Capital, pro

cedente de Curitiba pelo Rápido
Sul Brasileiro o Senhor Marchese

P. Nobili Vitelleschi, Consul Geral

da JUdia em Curitiba com Jut-idição
neste Estado.

S. s. vem em visita oficial as Au

toridades do Estado e 2 colónia

italiana domiciliada em Santa Ca-

E ! '"1
tari�,a, Faze-se acompanhar pelo

'ituflanh da Escala Dr. Domellll'�o Nota'tViCe Ctons1oumleemaFloriauópo .IS, reeen emen e I .
-

N
�c

ti E L
"

aciün�1 ",�' ugeBlliria Id_Q,__.. -_-----
São hospedes da .capital, '1. sde domiI?-go, lOS dístíntos _jovens'.�I- A,md1�a@ elD

berLo Caruso, Serapllln Donalo. Wald·emlro Rocha, Mloamr Vare.Jao,
- ,,"'

Hamilton Marinck, Manoel Tava.res de Oliv,eira, Paulo Gesar Ooutinho, E�DerAn.oAlfredo Pinto Neto, Mario Ramos Viei.ra, Antoni!o Santana, Pe-n-ll Be- "p U li
cker Jorge Anachor,eta, Ivo Ferl'l'a,ris, Jo'aquim da Cruz Fa,ria, AI8ysio A p;j.r de diversas canções em

M1agalhãies Mota, Naphtali Gel,este, Johan Parnes, José Rinelli de AI
mei,da, esludantes, da Escola Nacional ele Engenharia o,S quais, em rm

baixada, vem em viagem de ootudloS ao no·sso Estadú.
Chefia a luzida 'embaixa:da o prof. Osoar d'e Oli,,'eira, que veiu

acompanhado de sua exma. esposa.
Os iluslr,cs visitantes foram ontem recebidos por s. excia. o sr.

Governador do Estado, tend,o aprov'eitado Lambem o dia para realizar
divenos pas'seios

Hoje irão. até o' GoqueirüS Praia CIube, atendendo o um convite
da rBsp,ectiva dir'evoria.

Depois ue realizarem dhnersas visitas, ,entr,e elas ao Hospital Ne
reu Ramos, s,eguirão pa�'a ,o sul drO Estado" ás' cidades de Imbitllba,
Laguna, Cresciuma, Tubarão e Araranguá,' onde, nas instalaçõ,es siele
rurgi,cas e nas minas de 'carvão, fa'rão obs,ervações concermentes á
carreira que irão, abraçar.

Em nossa RedaçflO, onde tivemos a honra de receb-e-los, -os' nossos
ho.sped€'s mostraram-se s'ensibilizados com a acolhimenLo que lhe vinha
;,;'enrlo dispensado e nos pediram fosse-mos interpretes de seus agra
decimentos a todos quantos o vem cumuland·o de gentilesas.

Desejamos-lhe felis permanencia entre nós.

o lotafolO agiJa ece
Ao. deixar Florianópolis a Deloegação do Botafogo F. e Regatas. 'i.I�lta 11010810

apres:enta' suas despedidas, solicitando por seu intermedio agradecer Pôrto Alegre, 1 (A. N.) _ No
aJo. pleclaro Governador, a.o Ilustre Pref'elto ,e á hoa g>ente cata,rin(mse .

5 d M' d A 0'0 dosa fidalga' e carinhosa aoolhid.a, sabiamente compr,eendendrü as ana� poço " as
_ masA •

'O rr I
..

finalidades do desporto. Saudaçõ,es (a)Manoel Mm'ia de Paula Ramos. I Ratos, em Sao Jerommo, verIfIcou-
se, ontem, uma violenta explosão,
resultando a morte de um operário

!�+.Ta_,ufrl!!�f'Yl"O p-rovr>:.crado
.e ferimentos graves em diversos

,11 '\o;j.� .... V � I outros que ali trabalhavam.

Reci,fe, � (A. �.) - Eslá causan- do casco da embarcação. para que
O trágico fato foi c_omunica�ofPe-do sensaçao aqUI o rumor'oso caso a água penetrasse no interior da lo sub-delegado de mmas que m 01'

d? afundamento do iat� "Nata- mesma. Em seguida, passou a Ile- mou ter a explosão ocorrido ás
mel ", pro\:ocado proposrt�lmen�e dir socorro, a fim de dar a impres- 19,25 horas, na casa da polvora do
para encoibnr uma tr.ansaçao cn- são de que o sinistro havia oCOl'l'i-
mino�a, pois a_o invés de barris de do naturalmente. Os socorros po-

referi,do poço.

.para.fll�a e caixas de_ goma laca,l rém chegaram mais cedo dó que O mineiro mortü chama-se Cons
condUZIa a en�barcaça,o �e?ras de i esperava, e no fim de alguns dias tanlino Brito e QS feridos são Edi
�orr�s de sa!Jao. Esta s'erlamente as caixas e barris descarregados Gonçalves, Dorvalino Lucas, SebasImplIcada a fIrma alag'oana Eduar- vieram dar á praia, tendo os técni-
do Melo & Companhia, a 'qual teI'I'a d I'

.

t L d t-
Hão Soares e Eduardo Galante.

00� a po ICIa cons a a o en ao a ..

ooniraLado o mestre Manuel Mes- burla no. carregamento. O inqu?ri-, Segundo revela aquela autonda-
sias para transportar 'por 3.000 lo eslá em vias de conclusão, tendo de, são desconhecidas as causas da
cruzeiros determinada mácadoria

o, fal? ?corrido em fins de setem·l' eXPIO.são, devendü ser realizada uma
com a oondição dê, alltes de Chegar bIO ultrmo.

sindicancia para apurar .0 motivoao desUno, fazer sossobrar a em-

barcação.: Esta, seria' préviamente I q:le determinou a trágica ocorrên-
seg'urada, recebendo a firma, apM Cla
o sinistl'O provocado, o seguro res- O poço 5 foi interditado pararl)ecl.ivo. Dm funcionário da com-

panhia de seguros, que foi á Vitó- fins do inquérito que já esta sendo

ria, iamb'ém está implicado no ca- procedid.o.
80, como parle interessada no ne

gócio, pois ludo facilitou para que
o i)lano fôsse reaiizado, que prévia
o seguro da embarcação vor valol
sunerior ao real.
Ao se aproximar do local escoo

lhido para 'o afundamento - o ca-,
bo de Santo Agsotinho - o mestre
inicioLl as primeiras manobras,
começando por aI'ancul' lluia túLuá

Satisfatorios entendimentos

Embaixada

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
I N'fLA

..M-A�Õ:SlCOCEIRAS,
FRIEIRAS,'
E S P J NH AS,. E TC.

�==�==========��,1 NUNr:U=I EXISTIU IGURl

"unas linguas nacionais, que cons

tam do bem organizado prOgr�1J,la
dü tenor lirico Adelermo Mat(os,
no concerto de amanhã, bá uma

cancão em Esperanto, dedicada es

peci'almente aos sócios do Esperan
tista Klubo de Florianópolis.
Trata-se de canção napolitana

Sankta Lucio, vertida para o idioma

internacional auxiliar pelo prof.
Melo e Souza.

Os esperantistas locais que já ti

veram ensejo de ouvir canções em

esperanto nos filmes Sereia das

Ilhas, -Este mundo louco e DutrQS,

regozijam-se ante a perspectiva ,de

ouvirem Q.[_a um tenor patriciü, do

longniquo Para, a usar da lingua
neutra.

de São Paul,

C. R. "AMIGOS DA ONÇA"
O C. R. "Amigos da Onça", con

voca os seus associados para uma

Assembléia Geral a realizar-s,e no

próximo dia 5, sexta-feira, com

início ás 19,30 horas na séde social
do Figueirense F. C.

J. A.Beirão, secretário.

no

l'

San Mateo Calí íornia 1 (U. P.) - Uma toalha deixada no adh
domen da sra.' Lillian Arb1Ur, durante uma aperação cesariana há:
dois anos, foi removida numa recente operação. A toalha, que tem, HF
polegadas por 12, mostrava o nome do Hospital Bremerton, tendo sido
removida pelos drs. Henry Brown 'e F. Hansen, durante uma mLerven-·

ção para cura de uma hernia duplo, Revelar-am êles que a �ra. ArtlH�.r, .

mãe de seis f'i.lhos, c1era a luz a um casal de .gêmeos, numa intervenção ,

cesariana, no Hospital de Bremerton, 'em abril de 1946.

v. S. deseja 000perar na grande ,óbTa social de recuperação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça s'eus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catari

nense, em poder desta redação.

bmno cam 10 negro.
Rio, 1 (A. N.) - Em certos bair·. e fósforos são enoontrados co:n"

ros da cidade os comercianles es-! abundância aos preços do câmbw\
tão a:visa,ndo o público que possi-I negro.
velmente esta semana não haverá

1--------------mais arroz e fós,foros para a venda � vnll&� ..rilO '�rapesar das grandes partidas de .ar- a u lu li � ...

roz, ctijo embarque de P. Al,egrel' r" "'11 J
'"

para o Ri� foi anunci�do. ]jntanto, 'Llrl�O UIilOr
nas .lo.cahdades fluml?enses nall

R' (A. N) _ A an-prOXImIdades dest"a capItal o arroz . lO,! _. 1 • o que se un

________---., '___ ma estao sendo processadus os en-·

fi o

,. tendimentos para recondução de"

uG3rrelCUl amen.. Cirílio Júnior á liderança da 1'Í1aio-
ria na Câmara federal.

t.,,1
o premiar IlIlfia�a
Praga, 1 (D. P.) - O p1'emier

comunista Gottwald, em ,1'Ilscurso

Uruguaiana, 1 (D. P,) - Quan
do se encontrava reunida na resi

dência do fazendeiro Ernesto Lu·

sardo a familia deste, que festejava
o seu regresso da Fazenda São !'c

elro, em companhia do irmão, �r

Batista Lusardo, verificou-se trági
co acontecimento, Em dado momen

to, o sr. Ernesto Lusardo encami

nhou-se para o quarto, a fim dc

mudar a roupa, pois estava em traie
de campo. Ao entrar no cômüdo,
uma garotinha da casa dirigiu-se ao

moveI onde o fazendeiro guardava o Rio, 1 (A. N.) - !\ poUcia C}fJ
cinturão com o revolver carregadü. costumes com o auxIlIo da radIa:

. . patrulha d,esencadeou forte cam-
Tentando eVitar que a memna se i pallha contra os uesocupados que
apossase do cinturão, o sr. Ernesto ofendem a moral pública. Numa
Lusar.do apanhou-o precipitada-! batid;l á rua Conde Lages, foram,

mente. Ao tocar porem nü revol-' 'presas quarenta des?cup�das, 9-uan
. '.' do menosprezando 1amlhas ah re-'

ver, tocou no gatilho, tendo a arma sidentes, atentavam contra. a mÜ'-"
disparado contra si, matando-o. ['.aI Ilública. "

pronunciado ameaçou com uma"

guerra implaeavel "os agentes da'.

reação interna e externa" acrescen�

tand'o que haverá modificações 1'a-

dicais em toda a Tchecolos"aquia�_

Em defesa da
mfJr:al

A jeito desses remotos, cansacentos e fanhos gramofones
de in[,er1or, a que faltem discos novos, o fo·lheiim udenista, a

estas alturas, ainda preLende alegrar seus heróicos e mingua
dos coneligionários com a �\lrrada cançoneta de â(j1la e luz.

O menLor político do ól'gão COllSI1'Vtivo, Cjuando, bem ao.

lado de sua l'esidência, na rua Est.e\'cs Júnior, viu os canos da
da nova rêdé adulara serem colocados, fechou os oLhos! Moço
rle bons sentimentos, ele coração limpo, fechado às misérias da
intransigência partidária, o enlerro daqueles tUlbos foi espe�á
culo superior à sua sensibilidade cristã. Sepultados os canu

r!õps me tos, a U. D. :\T. enlutoll. E ao Diâ1'io faltou coragem pa
ra nóticia da morte de um prob.l,ema que, em vida, fora sen

companheiro inseparáyel. J nconformado, não admil e que êle se

lenha ido! 'iVlas foi! O povo sabe Cjue a água virá, "irá breve e

não virá do oéu. Virá farta e cl'isLalina para que, dentro em

alguns meses, o Présidente Du t.ra abril, aqui na ceútro da Ca
pital ,as borneiras por onde ela jorre, mais abundante que as

lágrimas udenistas.
.

E a luz? Também essa da,r,á os ares de sua graça antes de o

dr. AeleI'bal deixar o Govêrno. Disse-nos S. Excia. e repetiu-o
ainda há poucos dias. A boa gente florianopolHana pode ficar
tranquila. Absolutamente tranquila. E a oposição, de sua par
t.e, pode também ficar intranquila: Absolutamente in0-'anqu.ila.
E. de�de já, deVA de ir pro.videnclar outras exploraçoes. SI,m [

Ninguem se iluda: quando ti vermos água.à vontade. e luz Ot.l
ma, a OpOSiÇ'D.O se tornará ainda menos lImpa e amda mal�

obscura.
Guilherme Tal ..
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