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Rio, 4 (A. N.) - A Companhia OSiderurgica Nacional vai participar

da exportação do Comércio e I,ndus
tria de PetropD]is, realisando a pri
meira mostra de industria pesada
brasileira, já tendo sido tomadas as

primeiras providencias a respeito.

IPASE deve

Os jornais paulistas interpretam a carta dirigida pelo sr.
01'....-..-..-... correligi,taário5 polítíces COMO «virtual flmpil6ento
�� com I goverBa4or Ademar de Barres»,

Nevelll Juaier aos seus

da díssídêacía ....,..�

i) M.us ,A."i!',f'R'G{]I DUJil.lO �B SANTA CAT.&JUNA

#r�!''M • .D. Gti�'ltt.fJ; smNEI NOCETl - Diretor Dr. RUBENS
�.... ". (j,o �t1. Ao. D�CENO DA, !!lILVA

OE A.BRUDA )tA..OS

Grave a situação na Noruega
Oslo, 4 (U. P.) - Em reunião pública realizada ontem á noite,

foram íeitos pedidas no sentido d,e que a Noruega fortaleça suas de
fesas em virtude dos novos movimentos russos ligados a F'inlàudin.

6 'Coronel Johannes Schíoetz, membro da Associação de Def'osa,
declarou que a Noruega está dentro de um vácuo mil itar e que a situa-

ção é perigosa. ,

O professor de História Wilhelm disse que a Noruega necessit a
de pOde.rosas< defesas e fim de que o país não l?ossa ser apanhado por
um golpe de estado. Acrescentou que as "pontês" entre leste e o oeste
foram destruídas.

DeMnoclt'cjô 9 cansader do ineeadin
Rio, 4. (A. ,N,) - O promotor Kruel de Morais, da ia Auditoria da

ia Região Militar, vem de requerer ao auditor Adalberto Barreto, com,

fundamento nas conclusões do relatório do oficial encarregado do res

pectívo inquérito policial militar, seja decretada a prisão preventiva

H
·

t
·

f I d n;;,uBisl:a
do indiciado- José Elídio da Silva, vulgo "Boliviano" ou "Gaúcho", e

ompunen O VirtUal com o governauor fJ; II i�:s�ambém se apresenta com os nomes de João Gomes e João Rodri-

São .P,al.llo, 4 (A,' N.' ) _ A maioria I sr. Martinho Di Piero para a Se- atual governo, sendo apoiados por
Atribuí-se ao indicado o fato de haver feito chocar uma locomo-

, .. tva da E. F. C. B. com um paiol de madeira do D. C. M. B., em Deodo-
.

dos diários locais interpretam a cretaria de Educação - nomeação outros: o sr. Martinho Di Plero, TO, provocando o seu desabamento e a combustão de 33.164 quilos
carta dirigida pelo sr. Nov'eli Ju-I,contra a qual são diversos elernen- 'sustentou ponto de vista contrário,' de pólvora ali depositada.
'níor aos seus correligionários pOli-I tos do grupo liderado pelo sr. No- afirmando que a politica hoje é ob-I O Co?selho Permanente de Justiça da refer.ida Auditor:ia,. sob. a

tícos como a manifestação de um velí v.Iuníor _ e para conhecimen- ieti a não subjetiva Acompanha- presidência do coronel Descartes Cunha, resolveu, por unanimidade de-

I
J IV e .

votos, decretar a prisão preventiva de José Elídio da Silva, determí-
"'virtual rompimento da dissidên- to de uma carta dirigida pelo vice- ram-no tambem outros membros do nando f'õsse expedido competente mandado de pr-isão,
da com o governador Adernar de, presidente do Estado aos seus cor- Movimento. I -Barros". ,I religionários e traçando as díretrí- Após intransigentes debates em

p' "'b"'d' d I I a CSão p���,N��A�G�ADA Reuní-I�:�:ti;��:;a::/a" do momento �o::�t:':;',:,o���,�o�:::::,. �:;!: I rOI . I o . e a ar n. Ima ra
ram-se ontem, na sede do Movimen-I A reunião, segundo a maioria carta, o vIce-governador afirma] Aracajú .{ (A. N.) - Realizou-se a sessão solene de reabertura da
to Democrático Renovador, vários dos jornais locais, foi agitada. Os que o presidente da Republica estáj! Assembléia Estadual. Falaram, na ocasião, o deputado Manuel Ribeiro,
componentes das alas dissid�ntegl srs. Honório Monteiro e João Go- empenhado na pacificação do P. S. Iíder do PSD e do PR; -Seixas Doria, da UDN, e Orlando Dantas, do
do P. S. D. e do P. D. C. A reunião mes Martins Filho manifestaram- D' que os entedimentos foram rea-I PSB'T b f

' . '

d t b Ih 'd C' M" I.: .' am em oram reirnoia os os' ra a os a amara unicipa ,'fora convocada para debate da si- se inteiramente contrários a aceí- lizados no RIO de .Ta��Iro ent�e os
I registrando-se um incidente. O presidente não concedeu a palavra ao

tuação criada com a nomeação do' tação de cargos no secretariado do srs. Nereu Ramos, Cir-ilo Junior e I vereador Otávio José dos Santos, comunista eleito pelo PSB, e que cs-

Adroaldo 'Mesquita; que oportuna- tava inscr-ito para falar.

����:�:�;:�:::il:!::I��o;���IM�-a-ni-fe-s-ta-·ç-õ-e-s-h-o-st-is-a-'S-r-ã--g-,-e-ta-o-ha
',D; e que, com referência ao secre�1 Guatemala, 4 (U ,P.) =. Mil�a'l NUMElR,o.SO.s CARTAZES
tariado deveriam ser suspensos. res de populares levaram a efeito I Guatemala, 4 (U. P.) - Entre os

todos ;s entedimentos com o goverJ uma 111Rnifesta9ão de desagrado á i numerosos cartazes deíxados pe-

d dE"t d I Inglaterra"
diante da r-espectiva] los populares que realizaram ontem

na ar o s a o.
. Legação, uma manifestação de desagrado

Os bens ttaltaDOS no B.&�jl Dizia tambem a carta que o SIg- A policia limitou-se a guarnecer diante da Legação britânica, liam-
>l ç..

natár.io da mesma devia

permane-,
o edifício, para ev�tar -:iolências se ,�lgUl1S que diziam. o "se§ui�te:,

Roma, 4 (A. N.) - A nota of'icial diz ainda qué não' ha nada a cer em Petrópolis tratando da sau- mas nada fez par-a Impedir que os - A América em perrgo', BOlCO-
anunciar sobr-e os resultados alcançados pela comissão financeira que d

'

manifestantes colocassem diante da Lemos o comércio inglês e o Banco
se acha no Brasil para discutir o dcscongelmento dos bens-Italianos ali e.

.' , .
l Legação numerosos cartazes, Inglês" ("Banco de Londres e da

confiscados ou 'bloqueados durante á guerra. A mesma nota acrescenta Finalmente,r fiCOU resolvido que, Durante a manifestação de desa- América do Sul") "Piratas do Sé-
que, o governo está estudando as Iorrnulaa para DS tratados de amizades se dirigisse um telegrama ao sr.1 grado, a bandeira da Guatemala se culo XX!", "Primeiro Gandhi, ago
com ::i Inglaterra, França e China, alem da renovação de tratados de Noveli Junior, hipotecando inteira' achava içada na Legação" mas �s r?- B�li��", "Pir-atas em tôda S�la
comercio com a França, Holanda 'e México, e outros sobre a �migracãü solidariedade as diretrizes politicas I pop,�lal'es aCai�aral1l. p�r ,consegUir vl9,a!, Estamos aI) lado do ChIle
>:J <l3si,;tent,<t :iocial coat €:ô:iP'E (1 lutro!S prrhcs. ";'..',. ",' � "Mi'.� I arI'l�-la, d�POlS de varIo� orado- e G?- Argentma". "RePE'0vamo.s ess,�

_.,. -_. Cbnli1c,'iS ,,1.(1 .my curta .. "' ... In ••O a J"l'" �CTC;ll QJh.: ,qllC se iral::wa ,1t, CtitufJldr.' deraonsl,l'açao de ;Ôrca

D'O Br'a.," SI8I vinda do ,ice-governador a SãO',' "um illSU]{O". "�-1atpmos Joon Hull".

. Paulo, se passiveI. antes do dia 10. 2000/0 DE MAJORAÇÃO
PRO'l'ES'.DO INGLÊS GuaLemala, 4 (U. P,) - Ein con-

Guatemala, 4 (O. P.) Um sequência da 'disputa entre a Gua-
OPOSIÇÃO AO CONGRESSO parLa-voz da l',epresentação diplo- temala e a Grã-BreLanna, a respei-

RURAL mática blriiânica disse que a In- to de Beliza, os deputados Roberto
São Paulo, 4 (A. N.) - Segundo ,glaterra apresentará um forte pro- Monzoll e Ricardo Alvarado in1'or

um matutillo, a carta dirigida aos Lesto contra o hasteamento da maram que apresentarão um pro
bandrira da Nicaragua na legaçãc jeto de lei gTa,vando em 200 porcomponentes do Movimento Demo- inglesa, dmante as manifeslacões cenLo tôdas as importacões 'britâ

crático Renovadol' pelo sr. Noveli anli-bri tãnicas ali ocorridas, on- nicas na Guatemala. Esse projeto
Junior, recomenda tambem que os tem. conLa com o apoiO do bloco majo
mesmos se mantenham em decididal

A multidão mamfestava-se con- ril<ário.
. ;" C Cf H I" (ra o onvio de três navios de g'uer· Os mesmos deputados solicita-

opOSlçao ao on",reS80 ura.
ra illgleses aO disputado territóric ram ás Comissões de Relações Ex-

I ele Beliza, tendo retirado a bandei- teriores e da Fazenda que decla
ra, no fim da manifestação, "para rem de urgência nacional a refe
impedir que os ingleses a insul": rida lei e que esta seja aprovada
tasscm". ".. ainda hoje.

o sr. Nerêu RalHOS deixa friburll
Rio, 4 (A. N.) - Regressa amanhã ao Rio o sr. Nereu Ramos qu.:

está em Friburgo numa estação de repouso. Espera-se, com sua. vinda
-RO Rio, uma maior intensidade nas negociações politicas' em torno da
composição das mesas da Camara e do Senado.

Los Angeles, 4 (A. N.) _' As autoridades federais informam qu')
Carl'os Ernesto Passinato, de vinLe. anos de idade e Mauricio Hasson,
de quarenta anos, de São Paulo, Brasil, foram pr'esos ontem acusado�
de tentarem passar varias aneis 'e brilhantes para os Estados Unidos.
O a·ssistenles do prol'notor public.o Ray Kinison, disse que os dois fo
ram detidos VaI' agentes da aHanclrga e do Bureau F,ederal de Investi
gações. Acresoentou que esses agenles hav.iam sido informados que um
anel com o valor de cem mil dolares, aproximadamente dois milllõr.s
de cruzeiros, tendo sido roubado da condessa Matarazzo, de São Paulo.
O Comissário f.ederal Howard V. Calv,erty, marcou a data de dezoito
de março para a primeira audiencia das testemunhas.

Irá para a pasta do Trabalho
Riq, 4 (A. N.) -- O "Diárió Carioca" informa que ficou resolvida

a volta do sr. Cirilo Juni,or, na lider.anca do PSD na Camara, tendo pre
valecido no 'seio majoritario as razões atinentes não só ao pr,etigio de
S. Paulo na federaçãü como tambem que ,relacionam-se com o revigo,
ra111ento do partido 'em face da pacificação ,estadual. Acresoenta o "Diá ..

;rio que o regresso do sr. Cirilo não que'r dizer pOil"em que o sr. Acurcio
Torr-es seja alheiado seus serviços na cassação tenham sido es'quecidos.
FeIo contrario: el,e teria compensação de 'Ü'rdem ministerial constando
nos circulas autorizados que uma das pastas lhe seria de�tinada. O
"Diário" afirma que o sr. Acurcio irá para a pasta do Trabalho. A
nomeação estaria por dias,

0R�, '�A����U�::i',�.�!�,R��,�� a Inglaterra defenderá suas possessies
vamen�e o -emissario do. presiden�� putra.e do ministro da Jus,tiça pura Londre�, q (U, P.�_ - O ministro sentido de salv?-gLl.a�d3'-r. o tí�ulo le-l são jamais _fôra formufaãã peIos
soluclOnar o caso surgIdo na pOllbca gOIana com os acontecimento,:; do ExterIOr da Gra-Bre-tanha, sr, gal de soberama bI'ltamca sobre a� Estados Umdos ou qual,quer outro'
verificados no municipio de Caiaponia. ' E!,nest Bevin, qualificou, perante a dependência das Falkland". gOVlêrno, ao que êle tivesse conhe-

Camara dos Comuns., a ação chile- O sr. Bevin s,e recusou, entretan- cimento.

Contra a ilaornll, uClasse' ·Operarl-a»
no-argentina na.área das Falkland to, a manife'star se possuia' qual- O tiLular do Foreign Oft'ice a1u

n com.o �esembal'ques il�gais". O sr quer informação relativamente se diu a "desembarques ilegais" quan
B,evm mdlCOU amda q\l-e todo,s os "destacamentos estrangeiros" per- do f.oi inquerido sôbre quanto

Rio, 4 (A. N.) - O Ministro da Justiça encaminhou ao procU!'ador sImbol?s da, soherf.tl1la
.

chJ!eno- maneciam no território britânice tempo havia decorrido desde o co-

geral do Distrito Federal uma rcpres'entaçã:o contra os dirigentes' do argentllla, deL",u,c.!0s nas Ilha�. con· da Antártica". nhccimento de que os primeiros
()I1gão comunista "Classe Operaria" pOT ter,em publicado no numero' de

' t�ola.da,s pela GI'a�BI'etanha, Ja ha- O d Q t destacamentos haviam desembar-
,

t.
.

d
' VIam sldo remOVIdos. conserva OI' ue in Hogg per, cada n'a lcalkland e a rO",TIessa dovm e e seIS e Janeiro, um artigo contendo graves injurias ao Presi- guntou: "Se essas intromissões ' .

dente da Republica. O Juiz da setima vara para o qual os autos foram continuarem, selll qual'queI' tentOa- "Nigm'ia". A resposta textual do
iI' ['d b' j Durãnte os debates foi feita a ' .

L d E t· f' "O d' ,eme lOS, alxou o proces'so para o promo �or, afim de pronuncial'-se ti;ya de entendl'mento COlTI o go-
mllllS ro o • x enol' 01: S e-

oa ·t s,eguinte pergunta ao ·sr. Bevin: " '1' t dc l'esp81 o.
"J'..-.:3 vêrno britani.co, o govêrno de ,c..."'la semUJarques 1 egals por par e e
,a foram tomadas nleúlUas para

""
"t' dl\iaJ'pstade consI·dera.r.a' a relnoça-o naCUOIlRlS es l'angelI'OS, nas epen-

a remoção de lôdas as bandeiras d'
'

d F III d f
t l Pela fo'rca, dessa prag'a'l,',' BevI'n CHOlas as <a {an, oram revI'·

re ra os e outros símbolos estran·· Idi"
,

. rest')OndelJ.·, "va-o gooto de ameaça'I
a os pé" a prImelra vez em JaneirO

gelros de soberania deixados ou
"' U J 1"[, � d' f 't t tningllem, enq"la.nto se desenvol- (10;; "'11, sen o Cl'O um lll'O es O'

intromissão eslrangeira?" O mi- c

't
-

f I O "N'
't vem negocl",lco-es. Jul·go melbor e�cl'l 0, mas nao� arma.

.

1ge-
m 1'0 do Exterior então respondeu: .

' " f
'

d I d f 6 d f
'O agir'mos (',.n 'tco'relo com o bom rIa OI espac la o em. e eve-,

s na:vios do govêrno de Sua Ma- " . ' "

senso". rell'O .

jestade e os magistrados encane, Ü sr. Ernest Bevin informou
gln10s dos postos ocupados pela Inquérito sObre se a doutrina de ainda que nenhum elano fôra cau-
G:"',�Bretanha têm instruções para Monroe cobria flS ilhas Falkland, o sado á [1ropriedade britâni.ca dLl
tomar a:s mcdidas necessárias l1C sr. Be\'in declarou que tal pl'eten- ranle a visita chileno-argf'ntina,

pagar
Rio, 4 (A. N.) - O presidente da Republica, apreciando requeri

mento da viúva do ex-funconario Odilon Silva, sôbr,e a concessão dos
benefícios a que tem dreito no IPASE, resolveu atendê-la, consideran
do que a falta involuntária de contribuição, por que não é respon�á
v,el o s'ervidor, não póde nem deve prejudicar os seus e os dire,itos dos
herdeiros.

!li I � ,..,

.' atlcano e as ele�çOtlS
Roma 4 (U. P.) - O Vaticano· ,entIlou na arena politica italiana

fazendo um apêlo direto ao povo, para que derrote os comunistas na�
:pl',óximas eleições e, ao mesmo tempo, os líd,eres politicas do j)3.is re
Jeltaram os prot.estos dos esquerdistas, de que a Igreja rompeu a "tré
gua pré-e],eitoral".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
' I

------------------------------------------------------------'�·----��I�ARNO�
SU� CUNEO

Cliniea Odo-ntolo,pa

••8.�.e••e........................... B,as te âsN�n:�, eom 'hom
.. G � fi oorgo de abalizado pro-

Rio, 2 (A. N.) - Informa-se que

C
., • I fi�:it)i1.3l1

dentro de poucos dias o governo!
.

r I,to. .1·o ..��...��i�r:.S�.����'�.�: ... �federal voltará Q. adotar o sistema W

A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de merca<iorias agora com

1.ltaiP-ift@D...• :OII1\.,:noVOsPlanosadaptadosálegislação em vigor
• .. __ .... ._._._._... . . _

\i;.,,�Ct7j DV n �1 ,. . • Quer estudar á noíte t Adqll.i
8 da 1Unrta a

24\ 0/0
o' ra uma ação do "Colég'io BairÓ'

e ii� riu ij]

!:..
: Distribue u em premtos ! ����!�����'! .Natal, 3 (A. N.) - O P. S. D. vem

� •trabalhando intensamente em todo
'"

I� =::i�:i���:�:s c;�:!:�is��t���1 �� j'tualmente I de Cr$ 5.000,10, 5 de Cr$ &50,00 8 !. OporjUni.dade.vio Pedroso Creco Bezerrara, JOSél'
a

fi do Cr$ I)Kft O" Vr�::\P'
U WU U .i<ll1

. Grande CI:mlpnnhic caton-Ivo e Tulio Pernandes, não se no- G
-

..,

,
,. V IHlillN. '1_ má o.umsntando

.

tando aç�o c:rresponden�e por par-, ti ti Iieu quadro d. tunciol\ariOll,
te da cOhga,çao democrxtíca.

. l!'.1. .WJ p.%'acisa da d:uoa {2) PElS.OO•
. Natal, 3 (A, N.) _ O P. S. D. e a :: O valor dos p r e rnios aumenta de acordo com � tle cunbo!! 0:11 H_S,

coligação democratica divulgaram V O c-rescimento da arrecadação '.',." lnforma;;õel'l à Rua Vimoonde
A 1:[1.\ de 0U5'0 Preto 13 � dae 9 à.suas chapas a vereadores para esta I • .� 12 e das 14 à.\!! 1'1 horas,capital.

_,

i ,�••• ;i�iHI.*••••,.�•••• iUiG�'DIHlj.«j. fi.��••�I).� 1
.., ......-"""' .........."'"..

!iI!!ebe:_ lO!

leils �. Balce
dI Irasn
Rio, 3 (A. N.) - O presidente

Dutra enviou á camara uma mensa

gem e o ante projeto autorisando o

Tesouro Nacional a adquirir ações
do Banco do Brasil, pertencentes a

Reconstrution Finances Corporatí-]
on.:

118oDtra�se 611
Praga
Rio, 3 (A. N.) - O ministro da

Tchecoslovaquia no Brasil sr. Van

Reiser, informou á imprensa que
não foi pedido o visto ao passapor
te do sr. Jorge Amado, que se en-I
contra agora em Praga. O sr. Jorge

I'Amado, quando deixou o Brasil, di
rigiu-se para a França e ai conse

guiu certamente o visto para ir a i
Praga. I

o desvie do
I

,recesso I
Rio, 3 (A. N.) - Noticia-se que,

o sr. Imalaia Virgulino e B�rre-I
to Pinto resolveram fazer no V'O re-:
querimento quanto á denuncia'

contra Luiz Carlos Prestes, para o i
reinicio do processo. Sabe-se que i

no Departamento dos Correios e:
Telegrafas foi aberto inquérito pa-I
ra apurar o desvio da denuncia, a 1
qual não foi entregue na Procura-'
daria da Justiça do Distrito Federa.l;

� ....... " " .... " .. • .. • .. .. .. ... . f

r:;VA=�·IIIIL·EJ'y_·BmAilIIIlIIlII!
\
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ra vlwr_ fa:m.&a•
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O fhTADO- Sexta ·f�8,a 5 Cle Marco cae 1S�8
__ ,., �*,,,,(l!M"''''''''' '''''__... � ._._...__.• • �_._,.__ _....._ _.... _"'. �__..��� .. ____

A�ividft..es do «SENAC)
.

� QUlrem atacar ii capital
em SaDIa CalarlDa San José, (Costa Rica) 11 (A. N.) -

ti D I a
.

,
• • .•..

'

O inspetor geral da policia, coronel per-amos o ataque a qualquer mo-
• e e"',acla do Serviço .Nacíonal mantido pela Delegacia do SENAC, Juan José Tavio disse que os opo-: mente". A policia nacional, com

"Continua O ESTADO Iaeen- de Apredizagern Comercial, com S. S. reconhecendo que o elevado sieionistas estão' armando-se em equipamentos motorisadoã alinha-
-do ctJs.tribuições de va;Jiosos li- séde nesta Capital á rua João Pinto numero de alunos obrigava a uma f'aeendas que rodeiam San José se ao longo das rUfl:s, perto dos

vrOB, incluSive romances mo- n. 32, muitos e varios beneficios atitude decisiva para resolver o preparan-do-se para um ataque quartéis de Bela Vista, colocado

decnos t t· .,' 'Gontra a capital Disse Tavío "Es- sob vinte e quatro horas- de alerta.
, en re as pessoas que

em proporcionado aos comercIa-, problema de ensino, autorizou o _'_' :...___
.

_

"OOflStam de seu cadastro so rios catarinenses instalando cursos funcionário de mais uma turma pa- Ti\1t.o.·\ciaJ. noturnos gratuitos nos mumcipios ra o curso de balconista. 1IJi1. 'Ll' ao prato PASTA DENTAL
As peS8.afJ que ainda não de maior desenvolvimento em nos- Estas são os providencias que ROBINSON

.. . O Clube de Tiro e Caça "Couto
'JItS1Sm pr6e�chido o coupon so Estado. estão sendo tomadas pelo Serviço de Magalhães", vem de tomar todas

--' -- -----

"que diariamente publicacncs Com o fim especial de ampliar o Nacional de Apredizagem Comer- ",
I�

prill,I��':"�� m,'�Itn---t__�_ A. •

I S C
.

'"
.

as providências para oferecer, aos 'I �} ",,�!vH\ilmli9 V
I�"'� I'aze-Io, agora, habi- ensino comercial em 'Outros centros ciar. em anta atarína que multoI. •

11':... ..J
ih

. d' I seus associados novo esporte: o tiro d.e.!!'....an""'.-se, eseim, a

concoclf'c-1
comerciais que ainda não possuem vem contrí um o para que nos ..

.' 'lil� ,ao�stJl'&&n di tao-
.

..... t" o
.

d SENAC
.

t I d' .
I ao prato. Quarta-feira ultima, em

'.
�o e ,U

Inft7N!'Ssan e InJcia- os cursos o , seguru on em possa�lOs e evar. ca � vez mais

nOjum dos campos esportivos da Pe- Rio, 4 (A. N.) _ O Procurador ge-,tiva gealise.t:!la 80b o patroci- com destino a Mafra, Pôrto União, concerto da nacionalídade.
nitenciária foi realizada a primeira I

,� da LlVR,AR;[A ROSA, à l Canoinhas, Joinvile, e São Fran-
ral da Republica Luiz GaloUi, fa an-

I) cto.r Ed d O· demonstração dessa difícil e emo- do a reportagem, declarou que ain-
eo o n. 3&. nesta Capital. 'cisco, o professor Flávio, Ferrari M�. r fi . 1'181' ,., A cionanie modalidade de tiro. Os

x I( c. onde instalará os cursos de halco- �ill " Ih} V da não fez o relatório sobre o pro-

nista, praticante de comércio, prá- pi �oi II t\. da Il) iM .,411
srs. José Elias, Major Lara Ribas e cesso do preenchimento das vagas

POI' DIIRnl' LAURO DAURA tico de escritório e cursos funda- �UU�nJW Ou pUUJff dr. Thiers Fleming imciaram-se comunistas no Congresso Federal
lamentavel equivoco, no- Recebemos, em gentil oferta do com ótimo êxito, Algumas dezenas e Assembléias Legislativas.

. . mentais, resõlvendo assim, um dos':llclamos ontem o anive.rsário do autor, um exemplar do livro "Edu- de pratos não resistiram á pontaria Conta faze-lo nos próximos dias,
mais importantes problemas edu-.dr. Lauro Dutra, quando dvia ser ardo Dias - o magico do pincel - dos estreantes, recebendo churn- para enviar os autos ao ministro
cacionais em favor daqueles muni- �

.])1'. Lauro Daura, que, por tão aus- no qual o sr. Ildefonso Juvenal en- bo e estraçalhando-se no ar. Adroaldo Costa.
cipios de população densa e que se

.
piciosa data, foi efusivamente CU11l- feixou a palestra '-romovida no Ao "Couto de Magalhães" nossas ,................ . .

destacam sobremodo na balança l'

primentado pOr seus numeras amí- Instituto Histórico e Geográfico de felicitações pela iniciativa,
econômica de Santa Catarina.

�1I!b1I('�
Na' cidade de Blumenau, em virtu- Santa Catarina, no dia 19 de feve-

de do elevado numero de alunos reiro ultimo, em homenagem aquele
artista catarinense.

'

que tem frequentado os cursos fun-
damentais no ano letivo de 1947, S. E um trabalho que nos apresen

S. instalou o curso de balconista ta interessantes detalhes da vida
de Eduardo Dias, cuja vocação ar ..

tistica tanto contribuiu para hon
rar a nossa terra, apezar da grande
pobreza em que sempre viveu.

Agradecemos ao autor o exem

plar do seu oportuno trabalho, que
constituiu digna consagração de

um dos nossos antenticos valores

Acha-se nesta Capital, acompa
,,�hado de sua exma. esposa, d. Ge
-noveva Menegotta Bressola e de
�.sua gentilissima filha senhorita Ma
.ría Salete Bressola, o sr. Augusto
Bressola, acatado industrial em

Francisco May Filho, nã_o dispon-

Campos Novos ti
,

Iiti
do de tempo para despedir-se nes-

e pres 19roSO po I l- ,_

co pessedist idi d
.soalmente de seus armgos e conhe-

, I a, preSI ln o com rara .. . , .

'''';�m C' M" 1 d

I
cidos, o faz por este intermédio,

:'-:1.'" esa a amara umcipa aque-
',I

' pondo-se á disposição de todos em
a comuna. ri

-
. .

Os distintos hospedes têm sido
Rio do Sul, 0Jde passa a residir.

.muíto cumprimentados. \_
,-

SOCIEDADE HARMONIA LYRA

No programa: Brasil em Fóco 2° Tesoureiro: - Sr. Rudolfo'

'Nacional Metro Jornal __ Atualida- Rechenberg
.,des Orador: -.Dr. Plácido Olympio

r�,gos.
MARTO PINHO TEIXEIRA

Faz anos hoje, o jovem Mario Pi
.mho Teixeira.
............ - .. -

.

VIAJANTES:

AUGUSTO BRESSOLA

BITZ hoje ás 7,45 horas

Avante-premiére
Frank 'Sinatra - Katrhyn Grayson

eGGGGPGGG.GGPG ãre30 é
Gene Kel1y - Josf Iturbi

.,

MARUJOS DO AMOR
No programa: Noticias da sema

:roa - Nacional Metro Jornal
_ ..Atualidades

Preço: Cr$ 6,00 único
Censura até 14 anos.

ROXY hoje ás 7,30 horas
Frances Langford - Russel Wa

.�-de
A GAROTA DOBARULHO'

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

•

ODEON hoje ás 7,30 horas

Avante-premiére

"MONSIEUR BEAUCAlRE"

COM: Bob Hope ,e Joan Caufield

No programa: Imagens do Brasil

:no 90 Nacional - O homem subma

::rino - Desenho - Fox Airplan
News 30 x 14 - Atualidades

Preço: Cr$ 6,00 único

:3,00
, Censura até 14 anos.

Geral

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

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

Ultima Exibição<
EXTASE

No programa: Visões do Bràsil

'ij7 Nacional - Pobre Cordeirinho

Desenho Colorido - A Voz do Mun�

Aio _:_ Atualidades

Preço: Cr$ 5,00 UlllCO

, "Censura até 18 anos.

artisticos. '

--- ,-,-------- O S�:NADO
Ctlettr de JBael�� Rio, 4 (A. N.) - Falando' a re-

Por ato dó Exmo. Sr. Presidente port �em o senador Alfredo Neves
da Republica, vem de ser nomeado declarou: "Senado é uma casa con

para o cargo de Coletor Federal de servadora. Por' isso sua mesa será

Joaçaba, o nosso amigo e conter- reeleita."
raneo Osvaldo Caetano da Silva, """""",_i_�.(,",.s 1.'.;1 .::.s pessoo" de fino
que vinha exercendo, até agora, o

paladar (""ofé Otto é
-

cargo de Escr'ivão da Coletoria de

Biguaçú, com muito zelo e inteli-

POLYPHENOL O regtsfrl do p$p$p�
O D-eslftte_nte • am61l�e Rio, 4 (A. N.) - Ao que se noti

Terror doo!! miorebk'tlo BeM-fie da, ainda este mês a TSE �deverá
ii venda nest·. praça apreciar o pedido d,e registr'o do

PKlidDs a J. MARTINS & P. P. P., o qual já tem parecer con-

SILVA. RilIa Jtlão Pinto, 1.6 trário d'O procurador geral Luiz

Caixa Postsl n·. 332 Galloti, com quem se acha o pro

cesso para que opine sobre os do
cumentos já juntados pelo advoga
do da referida agremiação.

• que funcionará a cargo de professo
res de reconhecida capacidade.
Tendo visitado na cidade de

Brusque o curso de balconista,

iJESPEDIDA

TDl'IID'�U i
Sá a "C�"

'�ü
. . .. . .

Irá

Recebemos e agradecemos a se

guinte. comunicação:
Joinvj.Ie, Fevereiro de 1948.
"O Estado"

_

Temos a honra de levar ao vosse

conhecimento que em data de 3 do

'fluente, foi empossada a diretoria

abaixo, que deverá reger os desti

nos desta Sociedade no corrente

ano:

Presidente: - Dr. Manuel A. da

Luz Fontes
1° Vice-Presidente: _ Dr. Albano

Schulz
2° Vice-Presidente: - Sr. Fran

cisco Rodrigues Narciso
1° Secretário: - Sr. Poter Gof

ferjé
2° Secretário: � Sr. Felinto Jor

dan
.1° Tesoureiro: - Sr. Curt Freis

sler

gência.
Ao receJTI nomeado, que é pessoa

largamente relacionada nesta capi
tal, enviamos noss'Os sinceros abra

ços de felicitações.

Rio, 4 (A. N.) _ A Viagem do

ministro da Agricultura no norte

do pais, não está marcada ainda,
entanto diz-se que 'O ministro pre
tende seguir em abril ou maio.

�-�.�'ilTAl
(Ia CATAIHMfNSf. '

DE TIM.-.s?OFlH5 Af'RE-OS lTDA

Illme �e
,adlotfdegralistas

A partir do dia primeiro, até o

dia quinze do corrente mês acha

se aberta na sede da Diretoria Re

gional dos Correios e Telegrafos a

inscrição para exames de Radiotele

grafistas.
São documentos necessários para

a respectiva inscrição:
a) - Prova de nacionalidade

roslau Pesch brasileira
Diretorcs de Festas: - Sr. Carlos

b) _ Idade mi,nima de 18 anos

Busch, Sr. Rol! Luiz Wetzel, Sr. coinpletos á data da inscrição e má
Adolfo Paulo Schmalz xima de 40 anos, incompletos á datá
Suplentes: - Srs. Ernesto Bus-

da inscrição.
chmann, Oswaldo Schlemm, Gui-

c) _ Quitação com o serviço
lherme Buch Pereira, Emilio G. militar
VOI'at, Edgar Kle'in, Adoniro Rosa e, . -

d� � d) - Habihtaçao atesta a por
Heinz Lepper. pessoa idonea, escola ou curso em

Comissão Fiscal: - Dr. Xavier
que o candidato haja estudado, com

Arp Drolshagen, Sr. Mário da Sil- declaração expressa de que tem
va Jardim e Sr. L. B. Buschle. ,pratica suficiente d,o Ir..anejo dos
Suplentes: - Srs. Conrado Ha-: Ih

_ ! apare os. ,

gemannn, Roberto Stein e Joao A firma do atestante deve Ser re-

Adolfo Bauer.
. . .

I conhecida pel'O tabelião
Departamentos SOCIaIS: - MusI- e) _ Uma fotoaráfia sua recen-

T
'

S I o,

ca: Sr, Geraldo Lepper, eatro: r. te de 3 x 4 cm .

Ernani Lopes, Bilados: Sr�. Lise-l
'

Outracs informações serão pres
lolte Niemeyer, Qrnamentaçao: Sra., tadas em edital afixado na portaria
Erica Schlemm, Exposições:· Sr.l daquela Diretoria Regional.
Adalberto Schmalz. ! .

Valemo-nos do ensejo para

apre_jsentar-vos os nossos protestos de O Cm.ito I!bltll!9 l"l't'l'Il�J. ofe1'0Ce

alta estima e distinta consideração. aos seUl!! �dm> 8 m�fu pIa

Atenciosame�t�. pel� Dire,to�i: no, R0. m.Th, l!.Il' ,rrorteio," "p�r Cr$, 5,00
Peter GofLene, 1 Secl etm.o meMoaIS.,�ii, . .,�;�'._

de Oliveira
Bibliotecário: - Sr. OUo Lepper

Junior
Di�etor de Propaganda: -

Sen Terno t0m mruichas1
Tinturaría CBUZEIRO

.,

Rua Tiradentes M
Prot'issional CQDI.peteil\t�

!UHTi pCU'.

o C.'édito Mutuo l?'rediai. ofera
ce aOlll eeU8 allsociadoll o m"lh\Jr
plano. 1'10 II'nelhor aorteio. por Cr$
5.00 menlau.

Tte.

Arcy Neves

Dirctor de Patrimônio: - Sr. Ja-

C. R. "AMIGOS DA ONÇA"
O C. R. "_""migos da ÜTIva", oon

yüca os seus associados para uma

Aesemb}é.i� GemI !t realizar-se 1).0
próximo d\a 5, sexta-feira, oom

início ás 19,30 horas na,8OO8 sociaJ
do FigneireIÍse F. C.

J. A .Beirão, secretário.

• l � .

Visitaram o

preSD P�r9D
Buenos Aires, 4 (A. N.) - Visi

tarão Peron, no hospital onde foi
submctido a uma operação' de
apendici,te, os repr6s,entantes di
plomáticos do Brasil e da Colom
bia, transmitindo-lhe os votos de
pronto restaibelecim4nto enviado!
pelos mandaúários de seus l'e�DeC
Uvos países. Outr03 membros do
cor,po diplomático, assim

-

como
funcionários dQ govêrno argentilJo
e numerosas delegações, também
ali estiveram.

PA:5U mN'l'_AL
RO�

TECHICOS
o Brasil pUl'a seu

desenV'olvim.oiit\to

n0Coosita de Wécniooa

08

Livros Técnicos
em gerai

r�IWRAR!A HOSA
Rutrf. D00do�o., 33 -- Fp.olil.
Atende pelo Se'di'iço

Roemb )l!ílo POi!.ltal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
•

!P1.'ox.fm6-se mais de _u

!J�' e pM'.en:tes 6nl'!and.�·
";008 um !llÍm-etO da revista ()
'fA.LE DO ITAJA1, edlçAo dI;\\->

Se ricos quereis ficar
De modo facil e legal
Fazei hoje uma i;!.lscrição
No Credito .Mutuo Predial

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------�..�.

lurialet""litllJlII =.���.\1\a........ "e ,;
50 CONGRESSO EUCARISTICOI Raa� Mafre

)NACIOANL . ------------------------------------------------------------------------

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucarístico Nacional a

todos os fieis e demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico as facilida

des de viagem, entre outras, as for

necidas peja Empreza Torismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
9. partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente, fretado, e conduzin

do exclusivamente peregrinos; c)
urna terrestre, prosseguindo de

São Paulo em confortaveis "oni

bus", através do Paraná e Santa

'Catarina; d). outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderio os fieis

proferir 'Outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, oníhus,
aviação, etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold.- Presi

dente da C. A.

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

, O"CQl1Sgio Barriga-V,"erde"!

I Mm oonstnrldo Q seu majesto:
" I 80 prédio e� <te sua
I valiosa w\a�o.
I � ....... "' ......0 ••••••••••••

Não reeeíe em eomprae
a�ões do "Colégio Barriga.
Verde" JI'OJ: que ésta organiza
ÇJio está sendo zelada por VN'""

'adeI� idealistas..

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

Apr��o-se em dar seu

MIne para delegado da Â�o
Soclal eatarin€(Wle ao seu quar
teirão, v.s, já estará fazendQ al

go de utíl,
• ..o • .o.... . .

João Rodrigues de'
Araujo e Senhora

PQZ'ticipII-tn à., pellll!OClII de
rraao l'OlOÇÕ011, o nO!lcimento

da sou filho .

.hunis
oconide dia 13 do corront"

Fp�lÍJ1., _ 11·2-48

talRA-TEl
inmnN'&J Hl'e$ hirmum.,

�. já foram felzec �
\li, �dam te. auSo pm�
na que 'as<UD vebr' •
ciedade. CMa� u .c....
.puha Pr6 ���!�

� <d� SaYil�e cOO�
• � ••••••••••••••••••••••••••••• O" t

BOM �Ill!GO

1Im}'.M� de 1\'anQlONla eM �

-IliMçáo, porém .n fnt.nfa ati't'idttik,
neeessia expandir lftUls a�

,NldovWiris em l�lll&, TuIw.!'I\o,
CreBcitll1.OO. l)l'«l'I1IlSU' ��
ltajai, BI'&\ttr'.vJ Bluum«mu. Jent-

•• loill'\'Íle, � AlGi, .in,
C.açadoJ.', J� P6rto U.n1it>. __
mitf.! peuou fttiTaoZ ti� pIIl'�
a�mtt a � fte. �
l1«'S\S �.
Pro.ctll\'&r })tio u. Iflmidt, ll. I"M

Pad� &::linD" Ui! -- Flor111!lópolis,
ou por tl*rta.

c
F

re- brica
E!ímlill!t", Gravatas. Pi�me,.
Mdh as, melhore.,'pc!

."

e

D�es I!rCl&3l s6 na;C'
.

IS'
CELANEA - RucO. '.MáBa.

..:=.�'-=-
. --::::.

....r.

611' CA'A�'''[NSl
91'YQAI\iSPOlOTlS AfREOS lJTlI'A

AL

CR$Desde 300900 a CR$
metro quadrado

500,00 o

• " " " " " " " " " " " " t·"" ,"""""" " " " ••

Consulte- .10S sem
'"

.

compi omrsso

Reinisch S/A' - Rua João Pinto, 44

•

Os Srs, E. ANDRIANI & CJ...\. LTDA., fabricantes das af-ama
das telhas francesas marca ARANHA, têm o rrazec de comunicar
aos seus amigos e fregueses, que, dado os ótimos resultados al
cançados com o seu novo sistema de "queimação" - (maior e

melhor produção com redução de combustível) - acham-se ago
ra em condições de fornecer os seus produtos a partir de trezen
tos cruzeiros (Cr$ 300,00') o milheiro.

.

COMPRA E
.

VEND.I\ PI!.

CASAM TmflilJ

""porteAI'>
. AVAll�ÇÕ€5

USAÇOESF=�='!!"E��������
D���������-=�������=b��
lO., ...... , MI' ,Q(U lJt:..oDOfJO· • .s5
...... ,,,.EIS TlOQIJ\"iiP(}j.!-."" -.5AHTA CATARIiNA.

�TC.

Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, eompranêo ações do
�áSO'1'''''Mif.-e�_1C I!!tWIi5lfR 11& "0_ WQI

I�!� ii ios T .... ·yl·Pereira i' A firma]. Martins s- Silva, à rua João

Pint0:_j16
Mvogadu e !:llntabJUsta

I
- 1.0 Anâ., recebeu os afamados Radios TO-DAY, ded't,ru.trltuiç5.o de lIocie.dadee.

Pluil\OlI co.. t<1beial •• Organblo- fama mundial, que se acham espoetoe à venda sob
�i5 -

=zzz: I!SfÚÇOO ,

modicas condlçõee: à vista e a longo P:::.
.

.

:l'l!UA ALi\1:IIRA,NTE LAMíEiGO:��asas pequenas, construidas em

!f!UQ GoI� Bit1:encourt nO. 122 �
terreno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda, quarto de banho, 0Cl€inha

D_ 1:fl��6;:i·diantij. f Empre��..a So·l. O� I.·.:st·.e· . ll�m···.1
..

11... ·

.. d·�.a;
o mal' etc, Preço Cr$ 100.000,00'-0_

f � "RUA GO.:�SELHEIiRO M�r<:RA, casa nova já no alinhamento, 3 quar-
tos, sala de jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa Imediatamente,

-ftRlD*\S. REUMATISMO E Linha de tl'ansptlpfje w""'WJ ootre Preço Cr$ 100.000,00,
l:'''W'.CAS SIFILITICAS FLORIANóPOLIS - � - Joaçaba - Lajes e Bom Re.tiro 6 -o-

11'-" d iAI ; V1.oe-Versa IRUA JOSÉ MiENDES, casa própr-ia, em estado de nova, construída
D IIlf ,�e i'tlOlle tira 8AIDÁS DE FLORIAMWOUS: 'I'od.as às 5&. feIDas às 6 horas da

. em terreno de marinha medindo 1'5x35, com 3 quartos, sala, varanda
SlQnhã. ; etc, Preço Cr$ 50.000,00.Msd100g& aUlIU.iaso no tl"Qtameato

SAIDAS Jl'iii UPBOõ: 'nldas Qs 2"1-. :fuil'M às 6 horas da 1.ll.Im.bã. I o

_��_ RIF()M�. NA:� 6:IJOmA. ,
RlUA SÃO VTIÜENTE DE P.A;ULO��asa nova de madeira, construída

PI'6.i,'8 4,g • �bt'o, M �- �nópol.is - � !.43i. em terreno de 9,4x30, com 3 quartos, cosínha etc. ainda não foi habita-

I da. Pr€\,.Q Cr$ 25.000,00.
-0- .

I
RUA DEODORO, prédio grande com diversos compartimentos.

ótimo ponto para comércio, local de grande futuro. Preço Cr,; 250.000,OOe
-0-

RJUA JOSÉ CÂNDIDO DA SLLVA (Estreito), bangalô construído em
terreno de 10x35, tendo este 2 de frente, com 2 quaetos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.000,.00.A EMPP.EZA COmmUTORA �R&L

Avisa aos ssas 1')lii"bI.dores de timIos já iD�ioodos ou serteades COQUJDIIROS, casa de m.ad(l�onstruida em terreno de iOx3V.
de aeôrdo com. o 4ecl'l8'ta lei D. 7.930 que tem a disposição dei mesmos próximo à Capela, distante do ponto do oníous 60 metros, com 2 quar-,
CASAS, para pronta entrega. - Paoo, mai,::lr.es escla:recimellWs dirigiNte tos, sala etc, Preço Cr$ 2{).OOO,oo.
ao es.cdtor central de Florianópolis - Rua FeJápe S�, (FAificio CAiPOElúRAiS, casa construida-:;- terreno CDm a área de. StJ.OOOm:!"Ameba Neto). todo cercado oom pastagem para 15 cabeças, boa água ew. Preço ..•.

Cr$ 50.000,00.

TllO FI

AVillN/LDA MAcUlRO [L<\'MOS, linha circular, bangalô construido em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasí toda mu
dada, desocupa em seguida, Preço Cr$ 95.000,00.

-0-

-RUA FEH,Nc�NDO MAJÜHAOO, casa Mm ,conservada construída em
ter-reno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda., quarto de banho casinha.
etc. P reço Cr$ 120.000,00. ' '.

'

-{)--

RANrOHO QUEIMAiDO, ótimo prédio todo reviMltido de cimento, coM
todo ° confor.to, com 5 quartos, chuveiro, água Qu�mte e fria, um mo

tor Delco, 2. dinamos com 900 ampere.s, 215 arvores fruiÍ'fera.s já pra
duzindo ew. PreçD Cr$ 60.000,00.

-o-

OA,POELRAS, uma pequena casa de madeiro, tendo o terreno 16x52f.
Preço Cr$ 20.000,00 .

TERJRJEiNOS

RUA FEiLJIPE SCH:lVIIDT; tendo 1i,50x30. Preço Or$ 35.000,00.
-0-

RUA BL.UJ\fiE'NA<U, tendo 8,70x32, rua calçada, linha' circular-.
Preço Cr$ 35.000,00.

-0-

RUA SÃO VI.GENTE DE P_>\.ULO, lendo 12x30, já pronto.para cons

trução. Pr'eço Cr$ 6.000,00.
.

-{)--

RUA SillRVIDÃO FtRAlNZONI, diversos lol-es a partir de Or$ 3.000,06",
-0-

RUA PíRESIDJDNTE COUTINHO, tendo 7,20x47,50. Preço - o:.

Cr$ 30.000,00.

HLPOT1ECAS
Aceito capilal para empregar sôbre garantias hipotecárias .. Con

suJ.te-rr>e sem compromisso. Sigilio absoluLo.

Correspondsda
Comercial

DIREÇAo:
�éUa }'1 Pigozzi

M!:'lQD():

MOOat'uo e Eticie.ntê

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

ATENDE DIA E NOITE
Ruo Fali�9 Stlnmidt 60

Enhoda Rua Tenente SHveirt:J. - Telefono 1�17
._----_.. _-.--_.....-----�-----
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o ESTADO-S••la ·felra 5 de Mar(o de �94í8 5
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[ator açOes
o ESTADO

JoiI>vUe

Laga;n6

Nova Trento

Jobltvile

N�e Janenro
SUL Pôrto Alegre
NOTA: Os aviões de quinta-fei-

;;ra, tanto rumo Norte, como rumo

'Sul, não farão escala5 em Curitiba.
AGENTES: Syri�co T. Atherino

,,& Irmão
Curitiba

. ,90 rio.:;..,., (JUarei. ficar
,�modl1l �cil fi I�lfcl
f'ezai hoj� u:m� i.n!icri.ç.:io
'!lRb OllGditc Mutue P?8dio}

Vf6"'ça-O ae'r�aH(ttra,I .!li;! u \í rio
SEGUNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas - None.
P.mair - 9,50 horas - Norte.

�__,,--- Real 8. A. - ás 16 horas - Norte.

I h.... lfi'i!. ltAftléill,iI"'1I. .:iS.. � Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
II!;CIlI ��W"'W!' U � Real S. A. - ll,3ú horas - SuL

.&li!. mIl j.�9" � Pa,n&ir - 9,50 horas - Nortle.
��,!!;!Ii � ii T·ERÇA..FElRA

ti D V O G � D O � Varig - 12,30 horas - Sul.
.' ti Panair - 13,07 1l<>ras - SuL

Orú:n1a. clvel I, Cruzeiro cio Sul 1:l.00 �'aB
'i Col'IC�'-.�-_ de Soo��ad�!! � Norte.

�...
• QUARTA·ll"E!I'RA

m\�4\.çÕEa � I Cruzeiro do Sul 11,00 horas -

'l"í'tW_ �tól:'liOll! � N'O���I S. A. _ ás 16 horas - Norte.

'':;IKwlt.. -'PlP� � da NM", Z$, f I Varig - 12,30 horas - Sul.

1H' 8.IIlidel', �

t
Real S. A. - 11,30 horas -- Sul.

• ,QUT..N1'A·F'EIRA
ÍÜ::dd.. - � 'I'i='�:nt�fS ,n.

l� Pal,a!r - 12,17 hOI'llS - Sul.
F�E •• 14E;B Panau' - 9,&0 horas - Norte.

varig - 11,40 horas - Norte.
,,,.,.-.-,••,"'"..""''''"''''�''''''"'"....,-.''''''''.. I Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Su1.
& •••••••••••••••••••••••••

"1
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

�UMl.ilf�& N um U,. SEXTA-FEIRA
Varig - 11.40 horas - Norte.

vnl à�f!'��� &e. Real S. A..
- ás 16 horas - No.rte.

--"A-·.,.,.., ..,rr; ...:n.,. r< _..... �, �

,

Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
""' ...."""""'" A.l .� ,,;���v. ""' -

Cruzetro do Sul _ 7,20 hs. - NartIe.

t.."'l1,�s, � �i1 � ��. PanaL!" - 13,O'i horas - Sul.

I' SÁBAJOO
�} � dos W��mf CM.lZeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

. ,,-,., _"'""", Varig - 12,00 hoall.s - Sul.
'l<'" IIJ.r_"""",! PIl.'!mlr _ l'I,M llOl'as - Norte.

I'('"��ll �l�vro'" � DOMINOO
l-"Imlill' - 13.�),! .000'aS _. sua.

(1 .. A. X'l. JII\w'�)� �1�=aI.E'l, do Sul! _ 11.90 1lS. - ,.UI.

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

POrte

'I'· LENHA
I,'

Pe�a pejo íelef.one 719

Pronta enuega

Qualidade supeeier

---- SERRARIA UNIÃO

IQVFAXAS E RECLAiiAçOm Movida a e-1etricidade
PR:EZADO LlSITOR: 'Se o' que lia.

i2tereU& é. tealruente, ema proYldéul1l
VArn �ruüreitar I) que. e.tiver IUrtad<l l'J1!

lI'am ijue alguma falta • li!! repita: •
NAO o HC&w.Wo r,tUIl • sua�
Ir.! ,twiD pOOeri 'ri� a CAIUIjU', �
!li:!e-A i. SECCAO uCI.AliACOJlS,
�e O ESTADO, q� II__, lttnQ
_ d:mJ.ot& ..., �JI:lhee!m""io de l1li

... di:01to. re�:;áo v. G. um& ;!d�,

ilIo do rqwtado. �. "'" �� ,",o

ROa """ aej:ur: publicadOl '._ 'li! r�

�_.�'f'�""'"

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes,

hall, com ele combinando, para a

p�oxinla "semana a data de apresen

tação das suas credencias ao presi
dente Truman.

- -

l-Ite I·� �B COllDils asetl ' '�rICIDIS
'--------�---------,----------- Washington,3 (U. P.) - O novo,

embaixador da Guatemala nos Es_l
tados Unidos, sr. Ismael Gonzalez

Arevaldo, disse aos jornalistas que

o seu país exercerá pressão junto
ás republicas americanas, na con

ferência ce Bogotá, no sentido de

ser solicitado ás nações européias a

cassação do seu controle sobre co

lonias situadas no Hemisfério Oci

dental, Ar-evaldo fez estas declara-

Horario das ellpre-
m� • Ofidme a naa J* sas rodovlarlãs1"IIIID .. I

SIDGUNDA-FEIRA
'WNtOl': RUBENS A. RAMOS Ek-presBO São Oistóvâo - 'Laguna
""� • IMr·-GeI'ftAe i6�!;.81D!Oi1 NOCE'rI Auto-Viação ltajai - ltajlÚ _ UI tio-DfrfiM • BeSaala2 Expreaoo Bru:gquenBe - Brusque _

lo Pl.üUSCENO DA fli'lLVrA Iras.
ClIefe de p�,"",-._,: R'Cpi'&SSO BI'UBq� - Nova Trento
-- - 1<6,30 horas.

,l1tA.N€lBCO LAMAl:QUII ÁlJJo-Viat'fio Oltarlneme
�ef. 4e &lpreml,o: - • ho'l'_

.&,Q1'1M CABRAl. DA IHLVI ÁUto·v�
RqrneRtltllte: .

- ��� Sul-Bnlsil _. PO:rw �
�

A. S. LARA - 3 horas,

� �tt>ll1 �I!)ll.&dor Dantas, 43 _ f!1 Rapldo Sul-BTasUeIro - Jo!BVfI:e -

.• IUt"'-e
ás 5 e 14 horas.

'11 '"'� TERCA-FEmA

j.I,<,'.
�. �'S-$n4 - ruo � .Jallsll'O Auto-Viação Catari:liense - P6rto Ale-

RAUL CASAMAYOR gre -- 6 horaa,
Auto-Via,çã!() Cai:anneru;e - OUT'ltiba�y.�� Felípe de Olh·eira. 11 - _ 5 horas

� 8� &Ul�U Aluto-V1aç1lo Oatarlnense JolDvl1e
,� 'r�. 1·0871} - Sio I'a1i11. - .. horas,

� Auto·Viação Catair1neJ:J>sl:l
Z Al.'%lINA'l'Rü

- 6 horas,
�

N'- Cu,..t.,-, Expresso i!Ao CrlfltóV"d() - I..agana -

t� .. �'......... 7 horas.

�
JlJM� •.••••••••• Oli'f'. li..... IDIr�� G16Ma - Lai,'lmS. - 7?!t

:",1. fill:�'\'jii.'l."T� (:1'; �.-;;; e 6% horaa,
E.'Glresso B!rus:q1.lellige - B:n:ISque -

ll"l1;'i!iI.�re ••••• , 'C1'e J5.� 16 horas.
'

3i M!��� _ ... ,....... ·Cr$'� Auto-V� ltajaá - lta,la! - Ui 00·

� ll'!\í�.�'UJl a"1l!ls3 .. c."1'b a,i. raso

'��'i, Nu !:aioneil' Rápido Sul Brasileliro - JoJ.nvIle - às
3 e 14 haras.

,l!;;4' ••••••••••• C1i't i�i\� . QUARTA-V'ERA
Auto-Vtacão Catarlnen8e CUrttfba

�,?, �.f'Íl'�0$tre ....., _ • (;111 M.... - 5 noras.

ei.·?iM�,fjtr&\ � &é'!,01l Auto-"Ç'la(..-ão Ca-t-arln_
"",. " - 6 hores.

� �b6r. IIlnht41 • /� 0.i1l' I Auto·Viação catarl&>ense
1<1 - 6,30 horas.

!>� Rápido Sul Braei1eiro - .JolnvHe - às
� 'irefu.l.mo:: ru�,;lD� !UI,õ!e��!!í 5 e 14 horas.

�

I
EY.'presso São Cir'tsU>vêo - Laguna -

,� O.t! ®rdA'hu�Il!i, !i&G:'ru:.. !3�1!> 'I horas. '

1\1 "".,!)'liC1!dos, n!o glllrllli �pre.."OO BruSQUeTISe - Brnsque -

� ...... 16 horas.

�) �0v()1'ddoo. Auto-Vi.açoo ltajal - Itaja.! - 16 00-

t;\ � -8ttGl<1io não !l� l"��"'ll)p l'abresso Bru-sq_.nse(,J. \iaMU� "e!(!15 cone<!ióttliJ
.EJ" - 16,30 horas.
'1 �.Jtldoo noe llr1lffOili I' I .Rodoviária Sul Br-dS'.J. - Põrto Alegre
li Uldll.&dlll'3 1 - 3 horas. .

___'

�__�___;_, QUINTA·FEIRA
Auto-Viaçáo Catarlnense

A1egTe - 6 hor<18.
PANAIR DO BRASIL S.jA; Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
-.- Auto-Viação Catarinense

NOTO horário - 6 hOf.as.

A PARTIR DE 1/3/M8 Auto·Vlaç{to Catarlnenae - 'l'I.Ibarão
- 6 oor9.6.

NOBTE - Segundas _ Quartas Auto·Viação Catarlnenee - l...agIma
- 6,30 horas.

.- Quintas E<xpresso São Crlst<Jv!\o - Laguna -

SUL - Sextas - Domingos 7 ��r;�êsa,� G16ria _ Lagu,na - 6 1/2
ESCAJ...AS: e 7 1/2 horas.

NORTE Curitiba -São Panlo Rio 16�6;::so Brusquenae - Brusque -

Auto·Viação naja! -- Itaja! - 15 hO-.
ras.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às
5 e 14 horas.

'

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás

- 6 horas.
SEXTA-FEtRA

Rodovlfirla Sul Brasil - Pllrto Alegre
- 3 horas.
Auto-Viaçâo Catarinen.se

- 5 horas.
Rua Con�lht'iro Mafra, 27 Fone Auto-Viação Catarl:nenGe - Joinv1le

� 553
- 6 horas.

,.. . Auto·Vlação Catarinense - La.Irona
�.

o·
..

..;,:�:�h·�. "B" -�-
_.

·v
.. ·

�'�I-E��e�s��o Orlstovlio, - Laguna -

.DUUW lBlIJ n,a:J."p- er{ft! 7 horas.

ioi oonstifuido d-e ootoo:iOO�Sl Auto-Viação ltajal - ltajal - 15 h0-
ras.

,41tl(§oom.idC<8 e {} HCo!�io Bar- Exopresso Brusquense - Bruaque -

�_�r .M�"' 16 horas.
'"'� ..... ,e.t'lbl(j , u.sam 8 mesJn8 Rápido Sul Brasileiro Jolnvile

;'9ande:i'ra. às 5 e 14 horas·SÁBADO
!.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... Auto·Vlaç1io Catarinen.se - Curitiba

,tllso ao� Bstudantes'::������:��a:.raBHe1ro - JolnvUe -

1tBtUdíll1teS em férillS qUe dese-
- 6 horas. ,

IM""
.. _h tod 1l'

- 7 horas.
_.... Yl8.,lS.r oou."ooendo O O pS- Auto·Viação Catarmen.se _ Tubarão
� poderão obter os fundoB ne- - G horas.
�árioll execuUwdo facíl tarefa Expresso São Oristovllo - Lagunti -

7 horas.
� bem exe:cutaeja lhes propoI'Cio.. Expresso Brusqu€:I!se - Brnsque -

� a.inoo al�m saldo em di- 14 horas.

�. Auto·Vlação naja! - Itaja.f - 1S bo-

P
.Jii .

&'II li

Informe.ções à roo Viscond� de ra�xpresso BrusqLoense - NO'm Trento &� I'iIt,.R íP IJ 3Ul\I19 �
0uro Prekl n. 13 d,M 9 á,g 12 e da.<! - 9,3u horas. � li'J lté it � li iíllil» �U 'Ífl ��
IH ás 17_ Expresso G16rla - Laguna - 6 1/2
4... e 7 1/2 hOl"!IS.

- JotnwIle ções depois de ter conferenciado
com o secretário de Estado Mars

Cawiaense - Cu.rttb

Mais adiante, disse ele "que a

Guatemala protestará por todos os

meios, contra as exigências britani- • e-••••••••••••••••••••••• - •••••

cas na Honduras, Referindo-se á ". ........--'

RS BOM BRASILÉIRO?
presença de tres vasos de guerra El:Ltão eoope:ra na campanha de
britanicos na arca de Honduras, 3i�fMle'tl.ilõ34)ão de ad!l:ldtos, fazendo
disse que "não tenros unidades de que 08 teus �ü,nJll'ecjdos que não 'S�

guerra porque somos pequena na- bem le,r nem. eseeever, f;r���
-' ..

'

I@S
r,w.soo nmulm:oS fie ��tIza..

çao, 'mas os hrítanícos mantem Be- efu>: li:os:pita:l ire Ga:1':ldatle ou Gl"U-
lanavcs na área de Handuras". po, Escolar' Aoohieta.
._-------_ ..--_._---------_._------

:Relojoaria Progresso
de JUGEND '&"FILHO

COMPRE SEU RELQGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedIdo por carta ou telegrama e l<\<igue
sómente quando receber.

..........

TERRENO
V-.da�,Q tamliil6lho

... '.'qJ-�1&b:' 10%38 si-
tuado à rua Irmão Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

RIONI., rua Saldanha Mari
nho, 1.

Cos.oreira
Moça sabendo cor terotere

ee s'eus serviços para costu
rar n-a's residencias,

Cartas para Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua La iee

Prêdlu para (;ollerelo
Vendo um na Rua, CCRse!hei.

ro Maf a

Escritório Imobiliario
Alves'-Rua Deodoro, 35.

A.. L.

I N. 16 Cr$ 250,00
Suillsa i!.l"'I'CO· Mito, :montado
em 6 rubis. MOlltradore. em

diversas corell, C,oixo da niqueI
N. 16·A, Cr$ 25Q�OO

O m.smo com vidro gro8110.-'·
Marca WeUgo

No�ltos J'olbuJ,oll .ao acompanhcdoll dos r8l1lp&Gtivos certifi�doe
de qa.rontia.

PEÇAM-NOS C3'ATM,.OGOS - ENVIAMOS GRATIS
l'� & FItlHO -

_

CW'itibo.. Praça "l'b� 260 '.. POnlnd

N. 14 Cr$ 200.00
Sui\lllo 00= pu!slIira de

:mq,terial ploutico
M'ontadQ em 4 rubis

Marca Valvy e Focarofilk
Coixa de niqual

Vende-se
Um barco. Ver e trvtar

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto. 44

na

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

1

II
i

I
i
!

i
t
-_ .. _ _ , .. _

_ .. _ _ .. _ _.- _ __._.._--_.�----_ _ _ •....._-_ _._----

Delambert

.
.

Vende-se
Uma casa a Rua Crispim

Mira 31. (FUND.OS)

j. ... .�r���� . �� r::��a:�:...... _,

Maquina de escrever
�

Compra-se urna portatiJ.
Tratar nesta redação.

•••••••••••••••• fII

Atende dia e noite
-'Brevemente iniciará. ssrviço espeOiàliso.do com

moderno maquinario
Rua Felipe Schmidt 60. - Tele'one 1517

do Estado
De ordem do Sr. Diretor da PenitenlriáTia do Estado aviso ao 00-

méroio e produtores interessados que esta Re.J)articã@ aooita propostas
para fornecimento de SOROO.

lflocian6pol.s, 18 &e� de 1!t.f7.
lVO Cf1RTE

Sub-Diretor Ind. lat.

DURANTE TODO DIA

fiOS VAP{J:OS

... - "
'

CeBcurso de
daíil@Q'rai'o

Jlichem se abertas aa inscriçõelf
para o con,CtHso de dati!()gra!o
na C, edito Mutuo Predial que
será realizado dia 25 do cor

rente.

Os interessados poderão to
mar informações das 8 às 12
e das 14 às 17 hores na Rua
Visconde de Ourb Pteto ,o. 13.
diariamente.

Envie &0 �eti &m� i�"
!UD. Birmero da re"fht.a O 1';&..

LE DO J!fAJAt, �t� deiJ
elMla & FloritmópQl!s, e udlê

�stM'á OO'D��
m.aro? dl.�io etdtUAI

.te ilOUS telrR

III .. .. .. .. .. .. ..

QUANDO TEUS F1LH19
te peli"g� «II qo ,

1Im�,� qg.1
mm enfêrmo �e pederá n..

Nptrar I "_ CIHD � ..
axmo.

DENTISTA
Dr. i4ario Da r.·ampor.a

Cirili'llião denti.'!ta
Atende exdu&lxonu,nts corr,

horo mnl"CedQ
RuO! TIt'ojan0 n.e 2f3 ._ Sob .

Florianópolis
Di o,&."iomente das 9 às 12 e

deI/, H à�l 17 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. ":'"" .:._:..:;..::..:::._..:._�::==:.::.::=.:..:::...:....::.:...::.:::.!::..:::�::::.:: �_.l.:_..,_��_ ql!lE; ...t ....<nN ......·�

Filu�irelse e e locaiu'B bater-SIFãl dI jago DO Estaml da F:- C.
I}omiago I Iate Clube proporcioBará 8US seus associados

teresssnte tarde daasante em sua séde secíal,

aoicipal dI Bisquellbll
Caravaaa x Lira� ,e Barriga Verde x Atlé1iCí)� os j1)g�s de heie
O 'Torneio Municipal de Basque- ra Tenis Clube. Juizes: João Pedro FIGUEIRENSE X BOCAIUVA quipes, as quais treinaram provei-

tebol, que foi interrompido para dar Nunes e Ponciano Martins. , I tosamente na esperanç d
. j AI'NDA "AS COPAS"

lugar à temporada do Botaf'ogo de 20 jogo _ Barriga-Verde x Clubej Ficou definitivamente. assentada tar os louros da vitória e

conqms-" IRio, 4 ,(A. N.) -, �egundo um

Futebol e Regatas, ao que nos in- Atlético Juizes' Nazareno S'mas' r
-

domi
, , .' ,

',. Jornal, diante da difiouldade sur-

,

, ','
I e a rea rzaçao, omingo próximo, de, Reina ínterêsse desusado em os � gida com a demora do, Vasco e

formou alto paredro da F: A. ,C. HelIO Sarmento Sal�s. ., I uma sensaciD.nal peleja amistosa nossos circulos esportivos pela efe-l Santiago, a O�D deveria �az,er do

promotora do certame aludido, se- Para a rodada acima servira co- entre os conjuntos agora bem re-' tívação do "match" d t ! quadro Palmeiras, campeao pau

rá reiniciado hoje com inicio ás 20: mo delegado da entidade o sr dlt) forcados do Figueírense e' do Bo I -

d dol I b
e apresen da-I lista, . a base da seleçãõ" nacional

,

' '

,','
. . "

- çao os OIS c u ,es na tempora a ' C'
,

'n '

horas, na cancha do Lira Tenís Heitor Ferrari e como cronometris- eaiuva f t b Ii
,

para a opa RlO Br anco. O quadro

Clube sob a luz dos refletores
'

t . R b L I O'.' ,

u e o istíca do ano em curso. ; do Vasco serviria de base para a

, . . a o SI, ,u ens ange. ,Jogo tera por local o gramado Copa Roca.

O programa para a noitada de Ingressos: Cr$ 2,00, exeluindo as do Estádio da F. C. D., devendo ter

hoje é o seguinte: senhoras e senhoritas que terão um desenrolar movimentado dado 10D. disnnta do troféu «Àdemllf ()e Dar....
1° jogo - Caravana do Ar x Li-. entrada franca. o equilibrio de forças das duas e-

� I O

YeIE!,!,!� p�t�I�!�! .. O novo mailral de ftvaí
res- DOS .j�!lI)S I!:�::�a do' interior, em

(Exclusividade de "O Estado Es- O, nosso di,stinto cont:rT,âneo el
quais

cumpre, destacaI,'
o nome 4 competlcao é aberta, ª". todas 8S chts",'

portivo")." par-ticular arrugo, sr. Antomo Sa- honrado de Celso Ramos, Salum e ..

Após o térrninio da prova 'eli�i-llum, larg.amente e�timado, em os conduzirá D Avaí com mão firme e ses d8 11�t@rl®r
natória de remo levada a efeito: nossos meios esportivos , e o novo cabeça erguida até que todas as as-,
dia 21 de fevereiro, na baia sul, aI maioral do Avai Futebol Clube, pirações do clube sejam concreti- Consoante tem sido amplamente DIRIJAM-SE AOS OHGANIZA

única causa que se ouvia de mern-] agremiação q,ue, pela �ua hi�toria zadas, levando-o a merecer semprel noticiadó; es�e ano, a, cidade pa�lis- DORES - As cidades interessadas:

bros do D, H, e do proprio Presi-l repleta de feitos glor-iosos, e, re- maior conceito entre os catarinen- ta de Olímpia, Iocalizada na Iinha em participar desses jogos, cujas.

dente da F. C. D., era de que' ai conhecidamente, uma das de maior ses.
de São Paulo-Goiás, deverá ser inscrições são abertas .a todas as.

guarnição do Clube de Regatas �rojeçãO n.o mundo esportivo de Vemos, com prazer, que a estre- sede }OS famoso� �OgOS Abertos dOJ c�dad�s. d,o ínterim do Brasil, d,ev�
"Aldo Luz" venceu na classe, con-t Santa Catarina. 'la de Antônio Salurn br-ilhante cada Interior, competição que, ano. aj rao dirigir-se ao sr. Baby Baa-ioni;

quistando um honroso segundo lu-I' Tratando-se de um homem de vez mais no cenário esportivo da ano, vem ganhando 'fóros de ser a encarregado geral da organização,

gar, ação, sempre dedicado ao serviço cidade, porque não dizer do Estado I maior parada esportiva da Arneri- á praça Rui Barbosa, 32 - Comís-

Com uma guarnição de verdadei- das boas cousas, dêle muito espe- já que o nome do Avai se projetai ca do Sul. são dos Jogos Abertos, OLIMPIA�

ros extreantes, rapazes novos e ram os numerosos adeptos do con- como uma das maiores .exjn-essões] Inegavelmente esse fáto é verda- Estado de São Paulo. do qual re-

com muito sangue e fibra, o "Aldo ceituado grêmio alvi-azul. do futebol barriga-verde. I deiro, pois, não se tem, conheci- ceberão as mais circunstanciadas;

Luz" sagrou-se vice-líder da pro- Escolhido dentre tantos, o des- Neste pequeno e despretencioso] mento de outro empeendlmento es-: noticias.

va eliminatória, apezar de muitos' tacado esportista soube fazer [ús ao comentário, queremos felicitar o
I portivo que lhe ganhe a palma em , ..... , ..............•..... - .•••

,
o haverem classificado antes do I alto cargo, sendo 'O seu nome rece- 'sr. Antônio Salum e seus compa-I território sul americanos. ICÁiM.PEÜlNAT.o DE REJMiO -

'I b 1 I f' d
"T '. t ti

.

ti Rio, 4 (A, N.) - O Conselho téo-

páreo, como seria o último colo- ido cO,m ap ausos pe os a eiçoa os nheiros desejando-lhes uma gestão I nessa Impor an Isslma, cornpe 1- •

d d CBD 'f t
, ''. . _ I _

" ,nICO o remo a '

,mam es ou-

cado. Mas, nem todos conheciam o, do "Supremo". prospera e fehz, para satisfação I çao, que reune esportistas de mais se contrariamente ao adiamento ao.

poderio da futurosa guarnição do
I A escolha não podia ter sido me dos "fans" do "azurra" e gloria do I seis estados do Brasil,' além dos campeona�o brasileiro de remo a

"MODESTO", que se apresentando! lhor. Como ardoro&iJ aVaiaijl0, Antô� pebol citadino e estadual, com um
I atlétas de São Paulo, €ntra em dis- realizar-se, ,domingo pr,óximo, na

I
I

t tI'"
lUo.

na raia com o seu treinador, obte- nio Salum em. todos os moment�s voto de felicitações aos srs. ArnaJ-1 pu a, es e ano, pe a aeCIma vez, o
•...................•

ve, sem duvida alguma, um verda- deu o que podia para ver sobreYI- do Dutra e Guilherme Schürmann'l famosissimo trofé'O "Ademar de
MARIA CANDEÜ'R�Ã"""

deiro triunfo, muito embora si con-I ver o glorioso pavilhão alvi-celes- pelo esfÔrço e dedicação que se
I Barros" (rue, instituido em 1939

É O FAVORITO

siderarmos os 92 quilos do referi- te. Foi técnico várias vezes e suou houveraJ1l na última gestão. I
vem sendo disputado com invulgar

do treinador. a camisa em memoráveis prélios ardor por nada menps de 3.000 Rio, 4 (A. N.) - Schultz, o rema-

Devem e merecem estar plena- futebolísticos, integrando o "onze" atletas de todo o Brasil. dor gaucho, na prova de skiff nCl

mente satisfeitos todos os dirigen- i titular.
FESTIVAL DO INDEPENDENTE

'

campeonato brasileiro é considera-'

tes do Clube de Regatas "Mdo Na concorrida reuni�o da últi- F. C. I O PROGRAMA DOS JOGOS do já o franco favorito devido a

Luz", uma vez que, apezar dos pau-I ma semana, SalUl�, fcii surpreel:di- Promovido pelo Independente: Nas disputas d.os Jogos Abertos du, seus treinos. Até o momento, estã_

cos treinos e com uma rapaziada do com uma notiCIa assaz alvIça-. F. C., da ,T�indade, terá lug�r �o�i Interior entram varios esportes pa- mareando dois mil metros em 8'efel

verdadeiramente extreantes, obti- reira: havia sido eleito primeiro mingo proxlmo, naquele distrito,
I
ra ambos os sexos, Assim sendo, minutos e vinte oito segundos.

veram uma classificação à altura mandatári'O do Avaí, designação uma sensacional festa esportiva,! todos os anos" moças e rapazzes , .. ",.", - - , . , . , , .. , , , ,

de sua aapacidade. aliás nierecida, dadas as belas qua- constante de 13 empolgantes jogos. dos mais distantes centros interio- CRONISTAS ESPORTIVOS

Provável�e�te, teremos e�. 21 dellida�es do seu c_oraç'ão, que o fazem entre clubes varzeanos, em disputa l-arIOS disputam provas das mais Rio, 4 (A. N.) - Comemor;, hoje-,..

abril a prImel,ra regata oÍlcIaI do! querido e respeItado.
,

de belissimas taças. emocwnantes de basketball, nata- 31 anos de fundação a AssociaçaOi-

ano, e, não é demais apontar a' .Recebendo a boa nova, Salum fOI Em nossa edição de amanhã da ção, atléUsmo., tenis, volleyball e dos Cronistas Desportivos.

guarnição do "MODESTO" como colhido de surpresa, admirando-se remos á publícldade o programa dos xadres • •••.•... . •..

'favorita, si' continuarem treinando que os avaianos se lembrassem do jogos qJle gentilmente nos enviou o VENCEU O VASCO

convenientemente, dentro de úma seu nome para um cargo altamente Independente. PARTICIPAÇÃO DE· CIDADES Santiago, 4 (A. N.) - O'VascOl
Tigorosa diSyÍ:pHna para haver 01"- honroso e lisongeiro, de vez quI' x x x DO NOSSO ESTADO' - Os organi-

>dem, pois, havendo ordem, forço- nada solicitara para que indicassem CORITIBA 2 X OLARIA 1 zadores (los jogos deste ano; inte-
trei:nou contra o Santiago MOl'ning.

A
'

t O OlarI'a c'ongnominado o "fan- d
'. "

vencendo por quatro a mn, tentos

-samente haverá progresso. o seu nome.
.

certou o pos o com, ressa os em reUlllr o maror nume- . , ,.

Si dedico esta crônica para vo- a promessa de, custasse o qpe w-- tasma do futebol carioca", fez an-

'I
ro de concorrentes de todos os

es-,
de ChICO, Tnaca, Lele, DURas. O'

cês, remadores do Clube de Rega- tasse, acontecesse o que ad�íte- te-ontem a sua segunda apresenta- tados do Brasil, estão envidand.o os �u�dro �_o ��,sc�� Ba:ho�a, Aug�to",
'tas "Aldo Luz", é porque vocês são cesse, dar ao Avaí uma vida nova, ção em Curitiba enfrentando á, fo ç sen'ido <1e ob-

� a aene 1, I" oacIr, orge, es:-

, '

'
. ._' C i

maIOres es 1:' os no L, tor, Lelé, Triaca depois Dimas 15-

'merecedores; é porque vocês püs' repleta de sucessos. noIte, o quadro bI-campeao do o" terem o concurso de novas CIdades . .' ,

b A 'h' I 't'b F C
.

. maeI e ChICO.

'suem méritos para poderem ri· No seio do Val a prob emas a ri I a . . pertencentes a outros estados e

1har. solucionar, mas a presença de Sa- Fazendo boa figura, o esquadrão muito principalmente das nossas
•...•....••• • •.••.•....•...••••• �.

Avante :rapazes! Avante rapazes, lum à frente do grêmio anima os paranaense conseguiu derrotar o cidades do interiOl', tendo para esse
•••••••••••••• • •.••....••• '"

,

Cl"" I
.. , b

. 'd '" t ar' oca Caié Otto traduz ""u>clH,da.:i,""- I

.que a vitoria será vossa e do u· azurras a mac lar em fIrmes

pa-l
enJamlm 'O camp"ona'o c I 'fim, segundo sabemos, elaborado ... !..lI.. 1

f 1 t d t d 2 1 Peçc-o �(l s�'U fm'neceé)ol'.

:te que honras em defende-lo. ra a rente sem olhar para traz, 1e- pe a aper 'a a con agem e x . um plano que deverá atingir dire-

vando a, cabo um sem núme,ro de Os "players" catarinenses San- tamente os prefeitos das nossas ci-
'
••• /•........ , . . . . . .. . .......••••

__ .. ,_______
empreendimentos 'úteis e necessá- ford e Nivaldo integraram ·mais dades. do interior e ao propriD sr. Dlsarticulad,a

O CORITIBA JOGARÁ DOMINGO rios ao progresso da novel agre, uma vez o conjunto curitibano, Governador dQ Estado. Achamos

EM JOINVILE miação, desaparecendo, ,desta for- tendo ambos atuação destacada. muita justa essa deliberação dos a areve
Informações chegadas de

curiti-�
ma, êste estado de coisas que pe

- .._- --

organizadores dos jogos, de vez que, Rio, 4 (A. N.) -- Ao que s,e ín-

ba dizem que o Coritiba F. C., bi- riclitam a vida do "Glorioso" JüGtA.nOiR EMPRESTADO consideramos e famosa competição' forma a policia conseguiu desarli-

ca.ffiPeão pa�anaense, exi,bir�se-á do� a�lígind'O os seus numerosos entu- Rio, 4 (A. N.) - .o Bom Sucesso uma verdadeira escola de civismo cular o plano de greve dos meta-

rnlllgo na Cidade de JOll1vIle, en- siastas. . d,irigi�-Se
ao P�lmei�as, iflOlicitan-'@bra,SilidadeenaqualmuitoPode-'1

lúrgicos desta capital, tendo sida

frenlando possivelmente o caxiasl Auxiliado por seus labo-riosos do;o _Jogador Joao ;PllltO por em-
rão aproveitar dos seus ensinamen-l presos setenta operários,?s qua:�s>

F
presLnTIo, para a dIsputa do cam-' -'

I
foram postos, horas depOIS, em h-

.. C. companheiros de diretoria, entre os peonato deste ano. ;I
tos os nossos atletas.

__ ,

berda,de.
" .. ,

uma

)
"

--------'--�----------���----------------------�---------------------------

leiaicio TorReiodo

-0.- '"

DERROTOU O PALMEIRAS

Salvador, 4 (A. N.) - O Ipiran-
ga derrotou o palmeiras, campeão
paulista, por tres a dois. O joga
transcorreu num ambiente de cal

ma. Apenas nos ultimas minutos

houve uma tentativa d-e invasão do

campo por parte da torcida, em

virtude de Canhotinho ter atingido
intencionalmente a Chaves. Os ten-.

tos foram marcados por Bolivar;
dois; Banulfo, um, para o Ipiran
ga; Bovio e Lula para o Palestra. O

juiz Mário Monteiro teve boa atua

ção. A renda foi de 121 mil e 170'

cruzeiros. Eis o quadro do palmei�,
ras ; Oberdan, Caleira, Turcão, Tiu
me, Ogo, Procopio, depois Tulío;
Lula, Lima, Bovio, Artursinho, Ca

nhotinho.
Do Ipiranga: Bonfim, Bacamarte"

Chaves, Bofivar, Berto Raimundo,

primeiro Cacuas, Ranulfo Pequeno,
Raimundo segundo, Estanislau.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I-Nego�iode
................... VENDE-sE
Qlleremo-s que todos -f8ÇJllD 1 Elevador Wayne para 3.500 K.

parte do qoodro soml dos 2 Talhas Patentes para 3000 K.
componentes do "Colégio Bar 1 Aparelho «CHllMPION» para limpar velas.
ga-Verde". Por isso, o paga. 1 Maquina de lavar automoveis. Varias prateleiras
menro da a,ção é feit.o em i " outros imoveis. Tratar na cGarage Delambert"
prestações. � _

DUR4.N'I'E O MES DE MARÇO ES
TARÃO DE PLANTÃO AS SEGUIN
TE FARMACIAS:

.

6 Sábado - Fármaeéa RnnlivcilPa
- Rua Trajano.

7 Domingo - Farmácia Hauliveisa

�8M��_ �o-�.�e
�.�-t&.�'..... � ...�
��� a.nm..--o.����

�,p.�, .� Rua Trajano.
W� Ol \l 'b. o.,. "'. � e. 8;r Ii" e • 11" 0W2) �., "' Cl •• a. o 0 •••• 1»8. (I.

"'113
Sábado __ Farluacia Sau�

�..: (��� ••• o. ,. " 00 ••• 0;•••••••••• 0 •• " •••••••••••••••••••••••••• � Agostinho - R. Conselheiro Mafra.
14 Domingo _ Farmácia Santo

�� - �.. �·,t •• �O.G""'1tJ9.".�.04a�·••• c •• e e e •••• OGlo.O ••• 3.0a •••.• :" Agostinho - R. Conselheiro Mafra.

��""'.. du. Pmt t®.l4) 2fi Sábado - Farmácia Esperança
... �� o. • � O!I ••• e e ti � ••••• �",. Q fi _ ti o 9" • cf * a e a -., ••• _ ••• " _ •• CI.:W

_ Rua Conselheiro Mafra.

� .. "' .... o.(O� ... e ... 03 • .".".�.� •• e30c.O ... G ... O ..... O •••••'" • .,It.O •••• � ••• It.. 21 Domingo - Farmácia Esperança
- Rua Conselheiro Mafra.
2f) (Sexta-feira) - Farmácia da

Fé - Rua Felipe Schmidt.
27 - Sábado - Farmácia - Mo-

(1.".1> 'I>" '" ....... '"' � 'J. G '" ",.. � .... "" .... III O :5; q,. ". Il ct 6 III � • a " O" • 'II Iof """ $O ". III ••• , ••• 4o •••• _ CI e. tp. •• e,c

1I.��liImoa. �hóra,. elI pnMbfi 40 1'J.Otiela ã�
�{M 9 �"!1. �� ft iO 'pC1IIKIU�.

derna - Rua João Pinto.

28 Domingo _ Farmácia - Mo
derna - Rua .Toão Pinto.

O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita

á Rua João Pinto.

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

pedindo informações
Seja tambem nosso agente. Estude nS1iI horas 'vagas

e ganhe dinheiro.

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes r_O 5
Telefone 1393,

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOL1!:STIAS DE SJi;-

NHORAS - PARTOS ,

Formado peja Faculdade de Medi
cina da Universidade de São Paulo..
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. A»pio

Corr�a Neto "

eiru.rgia do estômago e vja.s cieeula
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, útero,

ovários e trompas. Varicocele, àidll'o,
.

cele, varizes e bernas,
Consultas: Das 3 ás 5 heras, à nJQ�

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
, Paraiso). 'relei. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 17{);
Telef. M. 764

DR. A. SANT-A-EL-L-A-- EOOOiLA DE AiJlJRENDIZES DE
(F'ormado pela F'aculdade Nacio- MARJNHEIRüS
nal de Mediclna da Universidade Acham-se abertas na Escola _ de

do Brasil) Aprendizes Marinh eíros dêste Es-
Médico por concurso da Assistên-

'•. cia a Psicopatas do Distrito . tado, a partir de 9 de fevereiro de
Federal i 94.8 a 23 ue mar� de 194B, lirS_ ins-

Ex-interno do Hospital Ps\quiá- crü;:.õe,;; de civis e.andidaws IÍ. m.a
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal tricula nas E!;co� cJ.e Aprendiz.6E
Ex-interno da Santa Casa de Mi- MarinhciI'05.
sericórdia do Rio de Janeiro O exame para os �ndidaLo� ins-
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS erito6 eern no dia 2-4 de m&�O doNERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia oorrente ano, &S oi 1..0 hor-as d� ma-

Neto - Sala 3. I
-

''''-�l ' 'A.' MM B
Residência: Rua Alvaro de Car-

Il! la, FI ............... a (te 1.'-' • • em a1'-

valho, 70, rei:!;o5.
.
Das 15 às 18 horflS Tôdas a� info:rm�õe.s que li'e fi·

Telefone: zerem neoess-áriu parlem ser ob-
i��i�ê��f!O -

Lig:: tidM na aludida :&wla, no $0 Di""
trito Naval, na Capils.nill do� Pôr
ÍÁ)s, Da,; suas Delegf.iiae e Agências
e nas Prefeituras Municipaitl dê- to
do o �w.do ..

Dr. Polydoro S. Thiago
SENHORITAl

A ultima creação em refri
gerante é Cl Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

:Médico do Hospital de Caridade de
Fdprianópolis

Assistente' da Maternidade
CLINICA MÉDICA - DISTUR
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente: do coração
Doenças da tiroide e demais glândulas

internas
NEUROTERAPIA - ELECTRa.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diariamente das 15 á.

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
R""idência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760
.- -----_._-_._-

Preferindo-o
eeompenhsuiâo

está
a moda.

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

Â Tinturaria Crnzeiro é a que
melhor me serve - Tira.dentes,

44:

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olbos -

Ouvidos _. Nariz - Garganta
Prescriçá(J de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica
Consultório: Felipe Sclllnádt, 8

Das 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Comultório: Rua Vitor Meireles, 26.

Telefone: 1.405
Consultas das '10 ás 12 e das 14 às

15 hrs. Residência: Rua Blumenau,
22. - Telefone: 1.620

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus t
Hemorroidas. Tratamento da colite

arnebiana.
Fisioterapia - Jnfra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles 23. Atende
diàriamente às 11,30 hr;, e á tarde.
das 16 MS. em diante Residência:
Vidal Ramos, 11, tio' - Fone 1.667

Dr, Jlário Wendhausen
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor...s

Residência: Felipe Schmidt n. 38.
Telei. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criaaças

Rua Saldanha Marinhe, 10
Telefone M, 732

-------�..---- --------------

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
_ Sohrad. - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Edifício r. A. P. da Ji;stiva)

Telefone M. 834
----�....__,----,_.--,�,-- ---_ ...�--"

TINTURARIA CRUZEIRO
1{'ir8oentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforrna chopeo1;;

Profissional competente - Servi,o r13pi-do e garantido.
•• � •••• _. •••••• •••• •• OI • •• • •••

� felieidades podo Bascimen
to de geU filhbthe !

Mas. Die E8f.In�!8. t!oo o menuu

preseIi:JJe para o seu "PIMPOLHO"
é uma Ntl�tIa

.

d� CRÉDITO
MUTUO PR�I.AL.

BO NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 1O.(J()().0() até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. 80 ano com rerebirne-nto de ;'uros mensaÍ'B.

Informw,;ões nesla r-eda.çiX).

'--"--r,ARMACIA ESPERANÇA
�$ I'umu.eêuüw l!iUA) UOO
Rejo e al!!lMbl1I8á • na�

DN'PIJ iilM�!ll e mVR� -�u - P.....
�-� ..�

� iIl eDI\ta .....a......��

PASTA DEN'rAL
ROBINSON

Empreza de

c

NAVIQ-l\10TOR "ESTELA"
m�.;xim8 rapidez e garantia p.ar! -transporte de sues mereadoriol

Ag�ntes em Florianópoli:,::,cAR,Lí0,s HOEPCKE S. A.
_.__._"'-...._----- --�

�Ç,1!..�,·M'm51.."''t�ft..,5:P.r���·'fflj�f@���I'.....�lt��nl!'it'a���1'�w,.����..."í'lI.\'-4>".'V 1f ;�J'" {"�i<;rlh.�!1ri-&. mlt;,.t\i! t ,1;" � ii' t � �t" i �!!.' �� 1! :l; "$r

I-

•.
" • .4:.:,. Ji<l'iHl_{"lj l"\\!.r..,IJt.�i""'1f� U,>g, �.(..Jj.1'i

,�
��.a�a � U'l� -� �� �.� 5 1,. j

;;n-';&1n-v'!i1.�Cl\ � � JEli'D, '" _�-e:;o''fII'',W'�m
J
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Cifnu do BsíaDço da 19441

80.900.(b6,30
5.978�4ml ;755.91

67.053;245;30
142.-176.603,80

98.687.816,30 �
• 76.736,401.316.20 � �

�1�.1..Diretorest
Dr, Pamphilc d'Utra Frelr.e de Carvalho, o-: FranctllCO
de Sá."Ani'lJio;Málaorra. Dr. Jaaqt.im Barreto de Ar",uj,;, �.,' j
e José' Abreum t I
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i

Cr.
R�::;poorsbií:,(h11e0
i;;:'ccetil'

o-s

l Ativo

!
•

SinilJt:rol pagC;!l; nOI;t úitiftlol!l li) I!nQ:!

Relpon'llal 'lidsde,

Val-Ol'ize O seu dinheIro, lJ!.S1
O Crédito Mú-tuo Predial, efel'�

ereveado-se no quadro s.adta a08 seus àssoeialles 8''meUtor pia
QOS eemponentes do CoWgl< }1\0'

no melhor sorseie, per Cr$ ·5,00
Barriga-Vel'de. measaís,

Ouçam, diàriamente; das 10 às 14 horas, as audi,3es da

970 lei/odelos onda. de 300 metros .

Laguna - Santa Catarina - Brasil

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

Seu TeTJ)() tere manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tirad€ntelJl 44

YE$,n�SE COM CONroBI
PROCURE A

�_I
Moedas do Brasil

Rue F'<eMppe Schmidt 48

Troce-fie ou vende-IN bem eStima. co'oçíi;, de moeda! da prata'
:n.içu�l. bronze e cobre, do Império e Repúblioo. 'CartGa pGr olxillquio
p(ll'Q este jornal, para Numiamátioo.

, ... �

OCQSlaO
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Londres desembarque de forcas estrangeiras em suas

a indllsirialização rios suinos

--

possessoe�
em Saata Catarinl

-

nao adnlitirá

Como as repartições competentes preveniram. a rápida ptopagsção da peste.
em larga escala. -- Quaze doze mil toneladas de banha em )947.

-- liIados comparados com os do Estado do Paraná.
Uma das armas de largo emprê- ele derivados .suínos, ultrapassan-] .

go e cornorovada eficiência no do, em quase todas as cifras, a do U.......IliIi.ll""IlIAAIBi!ll?__l:1I!'lill!llllll

combate à peste suína em nosso vizinho Estado do Paraná. Em ex-

IA r
.

, fi
Estlldo fo.i, por sem dúvida, a ma- pediente de 26 de fevereiro findo, c Ueas 'ftfOprUiS'lança emllarga escala. A rarefação Dr. Altamir Gonçalves de Azevedo r
dos rebanhos dai resultante impe- submeteu à apreciação do Dr. Leo- A Prefeitura de Bom-Retiro'
diu ou pelo menos, dificultou gran- bcrto Leal,· Secretár-io da Agrícul- foi mais um sonho que a U. D. '

demente, a propagação rápida e tura, os números comparados da .Y. viveu ... por alguns dias.
inalabhável da pesLe, possibí litando matança e industr-ialização dos de- Perdendo-a, veio o desespe-:
a sua circunscrição em reduzidas rivados porcmios, nos dois Estados' ro, ésse irredsüicel desespêro :

zonas. A própria Comissão Esta- As informações referentes ao Pa·1 que é sombra vida dos proce-
dual de Preços, que virrha centro- raná foram prestadas pela Insne- res uclenistas.
lando a exportação do produto Loria Regional, em Cur-itiba, da jji- Ainda ontem o folheto do-
afirn de impedir exagerada alta e visão de Inspeção dos Produtos de contra in'VestÍ1l contra o sr..
garantir o abastecimento dos mer- Origem Animal, do Ministério da Arno Meyer e contra a »erâa-
cados regionais, não teve dúvidas Agricultura. 'de, afirmando que as informa-
em Iiberar inteiramente a matança ções que a C{imam bonretiren-
é a exportação dos suínos e seus É conveniente e interessan Ie qUE se solicitara não Unham sido'
derivados, quando tal medida lhe o público leitor torr.e conhecimenlc prestadas. Deu-as, no' entanto",
foi proposta pelo dr. Altamir de dêstes numeros para avaliar a o edil pessedista. Deu-as tão'
Azevedo, Inspetor Ohefe da Defesa quanto monta a atividade nesse S8- completas e claras que elas.
Sani,táriu Animal em Florianópolis. tor da indústria catartnense, não 'Vão interessar os udenis-
Além de prevenir a dissemínaçãc Eis o quadro que apresenta o nú- tas. É só esperar.
do grande perigo para nossos reba- mero de suínos abat.idos, no anos Idéas próprias tem-nas a U.·
nhus, a livre matança apresentou de 1934 a 1947, em Santa Catari- D. N., pela sua direção, a res-"
como resultado elevada produção na e Paraná: peito do çouérno municipal 'df!"

Bom-Retiro. Ldéas prôpeies,
também" teremos nós, de futu
ro, acerca de outras preteitu
ras, como as de Joinville, Ara
rançuú, etc.

Vamos çomeçm'?

Matançat

Carne fresca cf OS�O .

Was,hington, 4 (D. P,) - .o sr. Socialista, serão acusados d,e sedi- Carne salgada .

Juraj Slavik, embaixador da '1'ohe- ção c-on�ra o Es1ado tchecosío'Vaco Carne deftlmadã , ..

coslováJquia junto ao govêrno dos Os deputados em questão, Ota Carne frigorificada c/osso " .

}<:;slados Unidos, anunciou aos jor- Hora e J. Cizek, foram presos na Carne frigorificada s/osso ..........•....

naJistas, em conferência coletiva· semana passada, apesar de suas Couros salgados , , , .

<IUP renunciou a ôsse põsto "paTa imunidades parlamentares, sende Miudos frescos .' , •........... ,.

p'Úder lutar por uma Tc-hecoslová-: entretanto, posteri'ÚrmenLe, postos Miud"'l J1rigorificado. .

'
..........•. , 17,922

(juia livre".' . ! em liberdade, segundo comunica· Miudos salgádos .........•.........•..•• 271.09.1
O diplomata tCJhéco não disse e do do Ministério das Informaoões. Produtos de salsicharia , ,.,.... 251.967

Que é que pretende fazer nessa lu- As acusaoões s'e relacionam com Presunto crú .. ,........................ 31.074ta pela "TClheco,slo,vaquia Livr,e", um suposto incitamento para que Presunot crú defumado ...........••. ",. 16.448
mas acrescentou que "'Gonfiava etn os policiais se rClbelil:sem, no dia Presunto enlatado : .. , , ..

';.... 234,268 fi probla... .::.que não 'estará s6zinho". .

.

j13 de fevereiro, no "sentido de Presunto cosido , ,........ li.021 'li \\j BIlliIllU
- "Sei b(}m - disse - que ba- aprovar uma resoluoão que o Mi

Toucinho friglorificado , ,. 432.264 APl J'" ttyerá muitos outros colegas meus nisIJério do Interior qualificou de Toucinho salgado 360,585 357.026 Ue fleS.leque farão exatamente o que estou "incompatível (',om os dev,er,es de
Tripas salgadas ,........ 22,389 50,761

\Vashington, 4 (A. N.) _ O Se-fazcndo ag.ora. Ainda há patriotas serviço militar".
Torresmo . .. , ,.... 175.998

t d U h II,1checoslovacos que lutarão por cretário de es a o l\�ars
.

a , em re-

nossos ideais de liberdade. A gran-I
Toucinho defumado " , ,... 931 13.761

presentação, que envio'u ao Con-:
de 11Íaioria de nosso povo, em nos-! JiftI4Utlil·llil' fllnltr� T_o_t_al_._._._.._._._._._._._._._._._.. _._._.._._._._8_,�_?9_2_.0_45____ 19.355.311

gresso, pediu a vel'ba de vinte mi-·
<:') país, alimenta êss,es ideàis de . UJ UllI\I i:D \lUfmi 1\1 É justioa ressaltar o alto inte- nal de Florianópolis da Defesa Ihões de dolare? yara �er. empre4:J'bcrda:d"! " ·t",· A' I' I _ .gada como aUXIlio economLCO �a1 e .

t d t rêsse e a intelig.ente atividade da' am ,:Ila nlJ;na -.- que,...!�.c.? a
zona de Triesw. Essa importânCIa"O sr. Slavik ainda disse �os jor-I es Illau IS Secretaria da Agricultura, compe. horaoao' estrella,_ Lem possLnHlvadc deverá ser empregada no Jong,o pe-"nalIslas que está conveneldo de

. -- . a mel.11or ,proteça.o a nossos reb�l- !'iodo de ,quinze meses, a. partir de:([no o presidente Benes foi pôsto .RIO, 4 (A. N.) - Nume�o'�os gru- tentemente dirigidfl pelo Dr. Leo- nhos e as altas cl[f,ra� de prodnçae a''''ril próximo. Em sua Gomun.ica--Rob um regime .i:le "dureza e de pos de estudantes secundanos pro- berlo L,eaI, e da Ini]Jetoria Regio'- que acabamos de I eglstar. "UJa-o, Marshall 'diz que "N.ão pode,mtterror," Iquando concordou em for- curaram as r,e,daoões dos J�rnais ';{

mar o novo governo comunista para protestarem contra a mter- ---------------____________ esperar venha a ser deSIgnado Ule

che.fiado pelo pr,imeiro ministre venção violenta do carro 10 da

Ra-, J o

L
.

j'iamf�WI.D,,1 � go;vernador geral para aquele ter-
Klemente Gottwald.

-

dia Patrulha, gissolv.en�o o .comí- tlI,a'llI��t!l giz UUIii �I \I \lUI! riLório livre, num f"J.llíro próximo"
Disse ainda o embaixador re- ClO do laf'S'o Sao FrancIsco càntra 'ih RI! .., U R

d' II
'

signatário que a notifica0.ão de sua o a,umeEto de .taxas escolares,

ai
4!rellat 'ilbA ,e 08'111 4 SI'tl!ld'ÕÜ R�

renúncia foi mandada para Praga apreensao dos cofr,es de coleta dos II u I II" av.v ati
e para outros govêrnos além de alu,nos para a campan�a. e pren- Encontra-se em Florianópolis, Havana, 4 (A. N.) - Com a as·

B I-
CI

WashingLon, perante os quai.s se dendo o estudante Jeronlmo Hum _

.

sinatura da "ICada Havana" pela O 1\111aClha acredHado: _ Cuba, Haití e bedo Vanzelot.i. Este andou de de- des�e ante-onte�, o nosso. colega quasi toLalidade das cincoenta e
.' .

República Dominicana. legacia em de�e�acia terminande de Imprensa Lmz Grellet Filho, re- oito nações Tepres,enta:das a Con- Lima, 11 (A..N.) - .o MmlsLérw"
na Ordem PolItICa Socla.l, onde dator do imp'Ortante matutino ca- ferência 'sêY11:r,e o comércio e empre· do interior b�IXOU. decre.lo exten_-:A'CDS·ADOS SE "'EDIC-O t d IL f' b t'd g'os, deveí'1Í encerrar suas ses�ões dend_o por ma.lS,qUl.nze dI.as � su�...nJ ,:t>.t I "D "Ai an es e s�r so o,

.

01 SUl me i o. a rioca "Gazeta de Noticias". d L t t on "Praga, 3 (U. P.) - O Ministério toda esp.écie de vexames moraIS .
no próximo dia 19-3. Reunidos pela pensa0 .dos l1'el os cons 1 UCl a�,,,,

do Interior anuncióu que' dOIS Os estudantes vão apelar para o Tivemos ontem o prazer de sua manhã de ontem, os C/hefes dasl no �epartamento de Pas�o� em C�J2l'depuLados e certo número de poli- chefe de poli,�a conLra as violên- visita á nossa Redação, onde se várias delegaoões _revelaram que c ca�)ltal, no carro de pass�lO o pIe:,..

t d
'

relato'rl'o "'1'nal com as respectivas f,eüo FranClsc-o Tova.r' fOI morto dmaIS, o os do Partido Nacional· cias da radio 'patrulha. demorou algum tempo discorrendo �

t
-

It dconclusões do comi-tré :de coordena-, caceLaelas pela mulidao e�a a �,sobre os 'Objetivos de sua viagem a çã'o será discut.ido rapidamente

na,sl
" O d_ecret9 escl�rece q�e as lllvestI

esta capital. comis,sões e sub comissões pa� g�yoes nao eS,ta:o termmél;d as, sendo
Agradecendo-a gentilesa da visita que quarta f,eira seja finalmente 'all�da necessar�o garanllr a tran-'

assinado. qUlhdade ,do departamento.desej\amos ao brHhante jornalista
alegre estada em Florianópolis.

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

Ccasu] Neidi

Mata,"ça 1'cQ.Ii- Estado do Estado de Snnta Excedc'ide Excedente PI
seda em Paraná Catarina P/Parami Saut(L. Caíorina

1943 201.529 225.533 24.004

19H 258.531 224.12. 34.407
1945 269,2�6 274,684 5.>lj8
1946 194.446 291.8·13 97.397
1947 115,670 338.699 223,029 M.ai'@ grave

Rio, 4 (A. N.) - Soubemos, atra->
vés de uma carta de uma figura
representativa de -São Joaquim ti)

um amigo nesta cidade 'que aquele" ,

próspero centro de agr-icultura {f'

pecuária do Estado de Minas alra
vessa grave crise econômica. Até'
os gónerus alimentícios estão ra

reando . Os caminhões que antes
seguiam carregados de produtos=
agr-ícolas, agora saem vazio e re

gressam cheios de milho, fuº-?, fei
jão comprados a altos preços 'em'

Belo Horizonte. E, por causa do:
veraneio de janei,P1'J e fevereiro -

31 dias - espera-se que seja es

cassa a próxima safra do milho.
Pior ainda, chá grande tnortandads
no gado, atacado de um mal qU€J
que o veterinário que visitou a re-..

gi ão não pode iq.entific�r. A mor.-·

I Land.a.,de
.das vaca's· de leite é esb-

mada em 30 por cento dos reba
nhos.

Honrou-nos ontem com 3Uà pre- subditos italianos em nosso pais,
sença nesta Redação acompanhado cuja solução está sendo aguardada
do sr, Dr. Domeníco Nota, vice-con- com anciedade pois virá desafogar
sul italiano em Florianópolis, o a nossa econômia agrícola e, tam

sr. Marchese Pietro Nobili Videlles- bem, tornar possivel o reinicio da

chi, consul geral da Itália no Esta- imigração italiana para o Brasil,
do do Paraná, CO:tJ1, jurisdição no' onde o seu concurso tem sido dos

Estado de Santa Catarina, que se mais eficientes.
encontra em nossa capital para Depois de nos agradecer a no-

uma visita ao Estado. ticia que demos de sua chegada, o

S. s., durante a agradável palestra ilustre visitante despediu-se na

com que nos entreteve, teve ensejo certeza de encontrar por parte da

de referir-se entusiasmado ;ís bele- imprensa boa vontade para facili

zas de Florianópolis, cuja encanta- tar-lhe o êxito de sua tarefa no

dora situação topográfica lhe Ia- interior desta unidade federativa.

zia recordar diversas cidades da
.

Somos gratos a S. s. pela deferen

Itália. cia de sua visita e apresentamos-
Extendeu-se a seguir, sobre o lhe votos de feliz permanencia em

problema dos beàs congelados dos nosso Estado.

Impedida I tr��sito para 'Itajaí
De 0vdem do Sr. Diretor do DER. faço público que em virtude da

queda de uma barreira, no morro do Encano, na estrada 'I'ijucas
Itajaí, acha-Soe interrompido o trânsito.

DER, 2/3/948.
Felix Schmieqeton, Chefe da Divisão Técnica

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

Urgente a ajUda
Bruxelas, 4 (D. P.) - O primeiro ministro Spaak declarou na Câ

mara que, "se o auxílio americano á Europa, através do Plano Marshall,
não chegar nos próximos mêses - nas próximas s'emanas - a Europa
voltará ás piores c-ondições económicas do pior ano da segunda guerra
mundial".

Spaak afirmou: "O auxílio, americano á Europa deve vir rápida ..

mente... Já se perdeu muito tempo ... O Plano Marshall é como um
balão de oxigênio aplicado ao paciente na mes'a de .operação. O paei
ente não pode ser salvo ,s'em a operaoâo".

•

- americana

Renunci8U e_haixador tcheco

Observa-se que, enquanto o nú
mero que exprime a matança no

Paraná, vem dcscrecendo desde
1945, em Santa Catarina, ao con

trário, ele aumenta de ano para
ano. \
Em 1947, é quase o triplo da

quantidade, com 338.699, porcos
abatidos, É longa

.

a relação dos
produ Los suínos ela:borados nos es

tabelecimentos sob Inspeção Vete
r ínáría Federal do Ministério da
Agricultura. No ano passado, foi de
mais de 19 milhões de quilos a

prod ução catarínense, exatamente
19.355,311 quilos. Enquanto isto, c

Paraná produziu 8.292,045 quilos

ou seja, apenas 113% do total de
nosso Estado. Só de banha bru la e

refinada, registamos mais ele,., ..
11.800,000 quilos, contra 2.300,00C
no Estado. É de ressaltar que não
se inclui nesta cifra toda a avulta
da produção não industrial que
no Estado atinge elevadas quanti
dades. Também na produção de
carnes salgadas, couros salgados e

produtos de salsichar-ia é funda a

superioridade quantitativa de nos
sa indústria. Para exame atento e

melhor análise dos interessados
transcrevemos a íntegra da rela
ção dos produtos elaborados no ane

findo, nas frubrica,> sob inspeçã.t

Y. S. de3eja ooopeN.l" na grande obra social de recuperoeoo
dos mendigos? Apresente �ua ld�ia ou oferet)a eeue oorvie05, dei
xando seu nomé na lisLa de VoluntáriOl!! da Açoo �al GaW'l

nense, em P<lder de.sla rOOa.çQo.

Estado' do
Paraná

Produtos Estado de Santa
Catarina,

Banha
Banha

2,305.154 8,365.493

3.460.511

6.739 .

366.393

1.636.371

18�.247

Irefiliada .' ...•.. , ... , .........•..

Bexigas salgadas .. , : , , . 2,758

4preseltarão. dele�a
H.iO', 4 (A. N.) - HOJ,e, na s,éhmfl-'

vara criminal, os advogados dos'
empregados da Tribunal Popular',
que esoLão sendo processados J),�;m.
terem resistido a bala por OCaSlaCF

da 'diligência da polícia contra a�,

oficinas, a oito (le janeiro, apresen-'
tal'ão a defesa dos mesmos.

1.117,681
6.119

2.480,199
533.927
190,2�5 990.727

26.295

3,575,260
126,307

14.422

111.111

------------------_.�------".-_.-

F E�ARA FERtDA 5.1"
ECZEMAS,
I Nft...AMA<;O E S,
CO-C'E1ILA $,
F R 'I 1E � 'R ,A 5,
ESP1N+iA'S,. ETC.

Ao que nos informaram, ele boa fonte, .a maioria d.os ude
nistas ainda não conh·ece o Abrigo ele Meno,res, o Hosprt.al. Ne
rêu Ramos, ,o Departamento de Saúde, a nova ala da Pemten
ciária o Grupo Getulio Vargas, 10 Centro de PuerlCulLura, a

Colonia SanL'Ana, a Colonia Santa Tereza 'etc.'
É que, adversários ou inimi.gos _polit��os . d? s_r. Nerêu Ra:

mos, não admitem as suas r,ealIzaçoes. 8ao lIllmlg.os pessoab
dessas obras.

Será que amanhã, vão recusar água e luz em suas casas?
E os comanàos?

Guilherme Tal ../

.'
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