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BEUNIR-SE-ÃO AMANHÃ, NO RIO� AS BANCWS PESSEDISTAS E OS ÓRGIo.,S, DIRETORES DO PSD� SOB A PRESI..
DÊNCIA DO SR. NERÊD RAMOS. NESSA 'REUNIÃO SERÃO DECIDIDOS IM�ORTANTES PROBLEMAS POLíTICOS

E PARTIDÁRIOS. �

que a conferência não os discuti
ria, O adido de imprensa da dele

gação britânica, sr, Stephen Lock

hart, declarou aos jor-nalistas que
tal assunto, efetivamente, não esta

va incluido no programa, ao serem

Iniciados os trabalhos na semana

passada. Entretanto, as questões O sr. HoveUi Junior e a politicaEm'issario do Ministro da Justiça ;���;:ca;a:s:a�ole;:�!�:=� .�:�� RIO, 9 (A.- N.) - Desceu de Petrópolis 'Ú sr. Noveli Júnior quo
RIO, 5J (A. N,) _ Notícias vindas do Goiania informam ter che- contribuição das duas potências em se manteve reservado afirmando-se que seguirá para São Paulo den

,gado ali o sr. Junqueira. Aires, Ff'1'r.esent.ante rlo ministro da Jusl.iça troca do pacto militar e político tro de dois ou tres dias, O sr, Noveli Júnior acompanha atentamente

para "\ erif'icar os acontecimentos denunciados em vários Lelegearnas proposto pelo chanceler Bevin. a marcha fias negociações para a pacif,icação paulista.
de protesto do PSD, a -ele e ao Presidente Dutra, O emissár-io logo de- Espera-se que o tratado tenha

I t.... doa >

I f" ti I'�),{)is do desembarque, inici.ou os estudos.
,

'uma duzia de artigos _ disse, L'Ock- S a,a. ramUt- te elrl ICI Pira u. oves

O h·
.

I d"
hart, o prearnbulo está sendo redí- CAMPOS NOVOS, 9 (E) - O Gel. Prefeito Municinpal acaba de.

preenc" "Ime"n O as va,gas, gido em separado. Os delegados já adquirir uma estação radio-Lelegráfica por ínterrnedío da Polici'a M:I
concordaram em que, ele conterá Iitar do �stado., A. mesma será in&tal�d� no edifíci� doa Prefeitura Da

,

_
,

' " ra o S(lrVIçO publico estadual ,e municipal. O aquisição constitui Im
RrO, 9 (A. N.) � Diz um matutino que o ponto de vista que será

urna declaração de princrpios, pelos portante melhoramento para esta comuna, que assim fica otimamente
-,i]f.Ol'iosn no TSE, quanto ao preenehtrnento das vagas comunistas, é quais ficarão excluídos autornàti-

i s'�r:'i9a de comunicações rapídas com a capi tal com os demais mu-

-,I devolução do processo IrE! Congr-esso Naçícual .para qUe o mesmo c.amente da União da Europa OCi-j nroipios.(�"', SOlUÇ,'il.U
;i 4\l.I'�t&O. ir. J"cisàu_<lo 'J'RE '-:�T'� tornada [HH l.H1n'i�rni-!, d,��t�I qUal.q,

uer pais (\e

l,'eglllle tO-I i�1f ,ft'-n-'�-C-I-e---o-'-,--'pi' 'M ' h---t<-t-.:::!::::_-"-�_"':_'-' -.--�..�-� , ,--�--,� ._�L.,_ tp itár!o,
. . , I '.'l#t cr� "}
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, ,�, ! (A questão ,(Jat. cohmjft5, aÍ(; �,�o- � ,,).;il\�, !lu1J '

, ,Ii , � .' U i!l, '-'iii

:iI) , :iver �3 :IA 11m'6010 I

ta, não foI discutida. A l�es�la, é�-l. _ \\r1\.;-:\HINGTON" 9 ru. P.{ '� Os partidâr-íos do p13HO de :h�cul)eU, li ii gY li. tretanto, fRZ parte da agencia, pOIS ,I I açao .oa Eueopa ganha.rum hoje o prrmeiru testo nu Sen::\rlo. PJ;'
RIO, 9 (A. N,) - Ao que s'e informa .a justiça do trabalho de os vastos recursos coloniais são 53 x 1�) votos, foram rejeitadas as tentativas de emendas ao Plano

acôrcLo com a TIoya pol�tica d� congelam�nto dos p:r_:eçod e salari05 necessários a qualquer programa M_a_rs�h�a_I_I_e_l_n_s_u_a_fo_.r_'m__a_OI_'I_g_I_n_a_l. • _

���eg�i��ars� �o;�diâ�sn�oe daa��l,e��sd�r������_to a nao .ser em casos

I des�a �aturezal' p:etendle-s�,. dar

a
'

deu'uoelaa contra' Prestes''_ apolO as popu açoes co ornaIS eml '

" iii

f d I 1Il,.., prol do seu desenvolvimento e da
,

'

" .

!!!Ul�dL� Ae!! S� a 3ífçRa� :,melhoria do seu padrão de vida.
nro 9 (A N) A d' t'l

' -,
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U:.i�U, ,V.;;r U;;8 � �& V'6t.v , :
,,- ISTI)UlCH>Qca,ssliI?OuadenllI1cia conl..l'<l
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LUlZ Cal los P:resLes como qUeIxa contI'a o regIme, quandO' dever/la ",er
, SANrIAGO, 9, (U. P.) - O v,esperüno EI Imp.arClal dIsse que, o xplndl1lJl1ll O de açã.o pública, Por isso o juiz da 1.4 vara, criminal ãevolveu' os �u-
�ov()rno esl� cons1d,erand? _uma proposta de ImpedIr que .os comums-

_

U U tos à Correg'ecloria, a qual mandou de novo á lllesma va-ra p�ra' jun-"as se ?andIdatem as ,el�I�oes do Congresso.
,

, ", d �
. oi '

tal' com o processo a ini'Ciar prevendo o promotor ápreciar se apresen-!nform�-s'e que polILwa contra o comunIsmo, se acentuara nos epo�l.l.o .
tará ou não denuncia para o inoiso da ação púbJ.ica contra o ex-se-prÓXImos, dIas. Sh '9 (U P) U d

,. I nador comunistá
O pÍ',esidente da República anunciou que, mais vinte comunista angaI, ..

- m epOSl- ,

.

_,_---'
_

��qtapd�::soà;��a�egi��� ��e���z.nos deparLamentos de Galla, e exila- �h�i�i;!�,d�e:�ii���S l1�Pl��:rt:� Ollsadi�, de um nrofeilo com11nj('i";rao da CIdade e causan,do duzentas n IIUi U , I' (9 I U U � i)ll II
�,: �,',�IPIA,n"�!9d� A au':a'''''O e cincoenfa vitimas. Calcula"se que Santiago do Chile, 9 (U. P.) - zalez Videla assinalou que "preten�
'iIf§!lI4!i I �� lia. u V V V' Iil cerca de cem pessoas morreram, O govêrno declarou a região de do reptar ao prefeito Hector Tor-

Beio Hor,illon[,e, 9, (AN) - O aspiI\ante aviadO[', Hélio Barros, pilotando I Doa d M Ih
Ovalle: a? norte, cou:o zona., �e res que procurou desautorizar as

um paulistinha, 10c�lisou .Q ap�rell,lO do a:ereoelube de ,CorinLo, que ta 'a u 0r eme�geneIa e deternll�ou a prIsao minhas atitudes e a minha autori-
se achava desapar'ec'ido deste prImeIro de março, O referido aparelho. ',ti de v�nte pessoas, depOIS que o pre- dade". O presidente ad�ertiu o pre-
pilotado por H,enriqUf} Carlos Becker, foi visto ,destroçado 'em Alva-

'. '. feito comunista da ,cidade se recu- feito para que ele, <te todos os seus
r,es Cabral, a qlguns quilômetros de Pirapora. ú RIO, 9 (A. N.) - Reahsaram-se

b 'd
'

T..J f' 'd t I t' 'd '1 ' ' .

't' I
,sou a reee er o IJreSI ente Gabncl seGuI'dores renuncI'em ao P t'dJ,l.'lO ,az (H'Cr num esas 1'e, no qua era per'em o o pIOuO. varIos atos comemora IVOS pe a pas- " . ,'" ar I o

O local é de difici! acessão e por isso que somente hOJ'e dev'erá "er d di
.

t '1 d
Gonzalez VIdela ofICIalmente, quan- Comunista, ou deixem os seus pos�, .' "u sagem o a ln ernacIona a mu- _ "

alcançado pela caravana de socorro que partiu para, CorinLo. lI' N d't6' d ABI I"
do o chefe da Naçao VIsItava a re- tos na administração pública, ,>e-Jer. o au I no a.I;>- rea lZOU- ,_

d' 'lt' A d I

I
' gwo Olmngo u UDO. ec aração jam prefeitos, professores ou ou-

ViõoS rnt's'0(' �brir�m foUn ��oSUl::a��;::� solene, falando- vá.;
do govêrno, que p,ôs abaixo a ad- tros funcionários que, deliberada-,

'I II'" , "II a�' , � U, ,U U U As Comissões femininas visitaram �������a�!o "���1�' a�f!�:ouS;::l�ãO�': �h��:��,�ertencem ao grupo anU-

( a câmara .dos veread'ores, send'o e- \

SHANGAI, 9 (A, N.) - Informam-se que doi.g aviões P. p, 39, com decorrente de atividades comunill-
,

1 'I
" '- cebidas pelo I)'residente Tito Livio-em ) emas russos, abrIram fogo conLI:a um aVIa0 comercial de t.ranspor- tas. Ovalle é departamento ,da pro-tes em Chi;lnauIL, com trinta :e do�S passageiros a bordo, proeedt'nLe Santana, e uma comissão de repre- vincia de Coquimbo, O presidentede Mukden, {lntem, mas evidentefut'nte sem pretender atingi-lo, selltantes do povo.

\VlJitimg Wilama.!', da empresa a ifll'ea, disse que os aviões alacanle3 Videla visitou oficialmente a sua

por rineo vezes s1' aproximaram qlo vagaroso avião de transport·' dis- V t' I
cidade natal - La Serena - que

pa,l<lndo �uas armas �eTIl cnnlnrlo/ntinji-lo. O piloto dq avião de trallS- O OU contra é � capital de Coquimbo, na sema- �o, 9 (A, N.) - O sr. Paul� T.ei�porte informou que provavelmetllte 0'5 atacantes T)áo tinham inten-
, , na passada. Ontem d.ecidiu-se a vir xeIra Camargo, promotor puhlIco

sões de atingir o av,ião, am�esl)elltMldo quI" de outro modo eles não po- \Vashmgton, 9 (U. P.) - Emho-!,,' p S· PI' 'Rid
'

d _,,', ,
'

),' ,

I ate OvalIe, onde lhe foi d'elega(la ,_m
,an au o, vem ao o paracrIam 1,(:\1' ena o o alvo. I, ra o deJe"ado '0 BI s 1 t '

I
)

"

-," (I a" 1, _LS IV,
esse au-

J,'e"epç,êio Ofl'cI'al. tratar com a pO,licia caI'iroa o casoO avião de transporte' aLl'avessa\a o g.0110 ao sul Dairem c de, _ v "

l)orto Arl,hur, ocupado pelos J'llpSOo, Di�se WhiJI Aner, que todo.:; 03 suen:� o�telll, da. reU:lj,ao em que a
Falando das sacadas do Hotpl de' de Leandro Melo. Falando à re-

aviões de t.ransporte tem eyitaido os pontos soviéticos, inclnsive o
mao I :1,namenCálUt resolveu que, O II 'd

'.

�

portactem disse que não hOllye rap-,
, N' .. <J 1'"

'

_ I V3 e, o preSI, ente Gabriel Gon- '"

tlur foi a tacado. ' ) a J ICal a",ua (eve seI convHlada a
_, to porem apenas uma medida ro-

--;----, ,

' participar da COllferêllc.Ía de Bogo-1 fJdn""
, ti', � ll�eira da policia.

��,�n �'���,,�� r�,1n�,'���,�4�ft' tá,deve ser ,l�mbrad'O que o B,ra�i111� .'1u1rJU ln" ]OrBUh Disse que o sr., A,demar de Bar
€L llUUUl f.'iJ1{'ifjiJ." fti. , ..';II ,�'��.�lf'-1(i,...'!h�� Iquan�o partI.cIpante �a ComIssao' Ibo:, 9 (A. N.) - O deputadol ros, usando do dIreIto que cabe a

\VASHINGTHOX, 9 (UP) (_ O presidente Truman declaro1l que espeCIal ,de CIl1CO naçoes encarrega- MaUrICIO Anrlrade, do PSD de Mi- qualquer cida,dão, solicitou à poli-

"',el,'á" "e}eilO, PI�eSiçl"ente
da

N-aç5.�,cste, �,no,
se o se,u nome for

e.
s.colhido das do estudo ,ia

qUestãO, ' votou con- nas, falando à

reportagem,
anunciou cia

paU,liS,ta
providências para rea

l)(>la ,convençao, do PartIdo �� ocratwo. O p:esI,dente do partIdo" se- tra esse convite. A resolução favo- que seu partido comprou o jornal ver a chancela com seu nome quenador J. Ho\Var� M:cGrath, úlJ s uma conferenCIa d'e noventa, mmu- rável a êsse convite teve ôntem tre- ,',\ T 'I j "-" • '" ,�
•

, 1tOR com o preSIdente, dIsse 'OS JornalIstas: "Tl'uman a:utorlZou-me' .

" ri )Una (e 1,IterOI que passa- Lstav:) em poael ae Leandro. Disse
a rjpl'larar 9ne, SP � sl�a caydi,(. al�rfl for aceita pela convenção uaeio-

' ze VOtO,8 ,a favor :o�tra a abst�nçao I ril a circul::tl:' com u meSl1l) nome. <llIe não hcuve víolrncia por parte,
.nal do PartIdo, aceItara a mdI ,açao". I da B'Ohvla e ausenela do BraSIl. í em Belo Horizonte, I dn policia.

�\�------""-�-

D � .A:NT1OO DLUI:IO 911 IUN'fA CATAR.IN.&

IJ B. 6""''-2 '8mBI NOO.ETI - Diretor Dl'. RUBENS
D�al1' #.e Jldath .&. D�, DA Il2LTA

..
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UNIDOS CONTRa o TOTILlTARISMO
ftori�Iis,-Ouarta-feira, 10 tie Marto � 1948

Bruxelas, 9 (U. P.) Quatro
gqmdes"llotencias coloniais e o Lu

xemburfib completaram a redação
de mais da metade dos artigos do

projeto que ligará esses paises num

:pacto econômico e militar, como

UIl1 dos objetivos do Plano Marshall
de recuperação da Europa. Infor
mou-se autorizadamente que os mi-

dedicada aos assuntos conômicos.
informado

nistros das Relações Exteriores da

França, Inglaterra; Bélgica, Holanda
e Luxemburgo virão a esta capital
para assinar'o tratad.o, antes da
nova conferência do Plano norte

americano, a realizar-se na semana

vindoura.
A reunião de hoje dos delegados

ingleses, franceses e do Benelux foi

"

,(

Inicialmente havia se

...� \

"

Seaadô, A

ereu Ramos
RIO, 9 (A. N.) - Somente hoje regressará ao �io, procedente de

Friburgo, o sr. Neréú Ramos, que estava em, est:açao de repouso e

convalescença.

i reunião &.10 Dh'ehlrln NáCiou��1 do PSD
RIO, 9 (A. N.) - Está definitivamente assentada a reunião do di

retério nacional do PSD no dia onze do corrente, para tomar delihe
rações importantes sobre a composição das mesas da Câmara, Senado
e do caso paulista. O sr. Macedo Soar,es já embarcou de. São Paulo
afim de participar da reunião.'

RIO, 9 (-A. N,) - Os meios políticos aguardam com «xpectaüva
a reunião do próximo dia onze do Diretor io Naoíonal do PSD, com as

bancadas pessedistas, quando será àec'fdida a posição do' PSD em re

lação a vários problemas políticos.

assassinado por udenistas
RIO, 9 (A. N.) - Noticia um jornal que se verificou mais um' in

cidente em Goiania. Foi baleado o prefeito municipal João Neto Cam
pos, eleito pela coligação do PSD. O prefeito foi atingido por tiro dis
parado 'por Balety Guimarães, elemento filiado� a UDN.

I paCificação do p'SO em S. Paulo
RIO, 9 (A, N,) - Anunciam os meios, políticos que a paoif icacão

do PSD paulista deverá hoje ser concretizada numa reunião assís
tida pelo Ministro da Justiça pelo pelos srs. Macedo Soares. N(;rôu
Ramos, Novelí Júnior, -€ elementos das duas correntes 'do pessedisrno
bandeirante,

Não bouve rapto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nteÍt-)tO A B C2• �p�uLOAssociado I OMu�usd�
NINGUÉM É DE FERRO 'I i (:mo DIS�l\lufiJft,_._-- Ê uma pena, mas niniuém é de :ferro. E mesmo se rósse, até o ferre)

.

R;;) I Na" sUv
enferruja.

.

j

R"
•

d t
.

'I' -_••_.-
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d'
O nosso C0l'l)O é uma máquina multo boa, mas de vez em quando �j cfl P"I amerlt e:

"�I' o ESTA.. DO I' orarlft �s
o

em'
..

ore ... a máquina 'enguiça e a gente fica sem poder trabalhar. E qu�m não \IlI' . SI .·

U U
.

P trabalha não come.

sas rOO011larilS O melhor, nessas ocasiões, é ter um dinheiro guardado. M,a,g nem Os ataques desesperadores e .víolen=

I
t.0'3 da asma. e. bronquite er:vem�na��

" � ID� A rua :r. .

. �.",."".....Tn.m •.'U'B=.�
sempre s'e pode. Quando a gente ganha pouco, O ordenado mal dá para I o organismo, rumam" onergia, arnh-

_ ii. ,

I
.,.."...V.'f<LJ.... L·............. as despesas, e quem é que vai poder botar algum de lado? .

nam !l .:1ÚÚe e debilitam o coração. Em

1
:R.RENS A. RAMOS

7�. São Oi� - � - Mas uma coisa que todos fazem, mesmo ganhando pouco, é pagar a
' :; minutos, Mendo,o, nova fórmula

�....,..
,UUii,TdIO

. médica, começa a circular no 8angue�,

__alll' • �rate '16 horas. sua conu-íbuíçãc para o Instituto. i dominando rapidamente 05 r:bqucs.
"

.

;a..'
Auto-Viação Itaja! - Raia! - 1!l -- Enquanto t1.\dó vai bem e a saúde é boa, a gente às vézes fica Dôsde o primeiro dia comece " desapa-"

DINIII* .. '.

I ��Expr..-esso Bnll�ueDae - BI.'US(fU'e - achando meio esquisito êsse pagamento, porque ainda não sabe bem recer a dificuldade em respirar e volta

lfIi __ ,,�. �,
. .' .�.,.� _',n�� _ Nlova __.. _ par,a que. e' quo. está pagando.

o sono reparador. Tudo o que se f". ne-

� .".�......, .a .�__� '&"#"'I;,C'DI..f''''� S'*"�
v li ccssér-io étomar2 pastiih3.adet\'�sndtica.

l
_dtl ..�: - 14"'0 l1oras. .

Mas quando a máquina enguiça e a grite pode trabalhar, aquêle pa- li" refeições e ficará completamente livre
.

... .. '-MA·J:�
. �

t
. da nsrne ou bronquite. A ação é muito.

CJICe �'oiCVJlill
-

�Viaçã(> .� - � gamen .ozinho de todo mês dá direito a receber um auxílio. rápido. mesmo quo se trate de
y
casos

• te bap�:

I
- 8 lloraa. PARA ISSO É QUE SE PAGA .

rebeldes e antigos. Me",dc<:o tem tido-

;, � MBltAI. 1M SR.-"" _A,);to-h.!!::áo Catarlnoo.se - OWrltoRllil Assim, quando {l associado se sente mal de saúde e acha que, não tanto êxito que se oferece com" garantia,

_"
..., ..,-.. u...,. t A· b Ih de dar 80 paeieute rcsl?iraç,ão .livre e fú.c�t.

R..reseslUte: RodO'V'wla sw.J3ri.'oéoii - POl'W � aguen a tra a ar, êle pode, recorrer- ao Institut.o.· rapidâmente e compléto altvio do' 8011'1'

A. S. LARA "
- 3 horaa ' Primeiro êle deve pedir ao patrão a Caderneta de Contr ibuicõos. mento da asma em poucos dias. Peça
n_p''''o i::t•• l_�_'� J_..a-;v....... - Cd' d ' C d t d C tríbuí

_

f'
"

'ii ·.·· ..n ...
�co, hoie mesmo, em qualquer

._......_ ..�-- ..or D·ant.... '... _ ,.,.,

'.,'
n....... ou.o-=--=-'" -- ...... ...., . a, a aSS'OCla . .o '"em urna a erne a. e on I'I u. lçoes, que 'ltYa s'em.· ",

"'� ,,�

� IC$1!;)tWlolKl UMiõ.71I "fr_ 'Al á& 5 e 14 horas. _

.. farmácia. A nossa. garantia é a.sua maior'

and&l' TERÇA·FEIRA guardada com o patrao; o assocíado deve tomar nota do' número da proteção,
N 1i1A-6ilM - lU. de JaR" 4u'..o-Y.�o Cata.rinell1.ge - PÔ'l'� A)8. sua Caderneta, porque êsse número já remedeia, se €la fôr perdida ou • JlM..c MI ...lfa.A ii'» ACQa�Sa_cao.m·

RAUL GASAMAYOR i gre - í} hora& '
�

se houv,êl' êIualqu·Cl' coisa comela.' �"__uu ...v � '"

... ',iJ!e}ipe de OIiVflin. 11.... " _A��� C&ta.rmense - ()ur!JtIba Depois de apanhar a Caderneta de Contribuicões, .o a'ssociado rie- Agora tambetn, a Cf 10,00
s� andar Auto·VIaç6o oatal'inenee Joiuvh v,e ir ao Institut.o, levando a Caderneta e um documento de identid}lde: • _

N �S8111 - SZe Pallle - 6 h?ras. qualquer documento ,serve, desde que tenha o retrato do associado, e
- � Auto-Viação Cat.arlnelllei TSaI'h s� isso estiveI: muiúo' difícil, bSlsta l'evar a Caderneta, que {l Instit.uto VE··;i;N··'D'E-�,E' .

:ASSlNATWRAS
- E�P�:-:' 810 Cristóvh _ Lagtaa _- ajuda a arranJar ,o documento de identidade. e;:)

Na Capital 7 boras_ Se o assoe,Írado mesmo não puder ir, deve mandar uma pessoa da
b" . r. • • • • • • • • (}I!'$ íS� Empl'êsa GlóMa - � -,� familia ou um amigo.
�ueaUe ••.••. çrl)"," e ��p=8.Bru.9q�.enee _ Bruque _

Se !lã? houver Inst!tuto no lugar onde êle mora, êle deve procn-
1· �eâr;t) •••..• Cr$ �i.M 16 horu. rar o médICO que ,examma os ,associados. E s·e também não encont,l'al'
� .u.r�i •.......... , el'� � .."'l!I .thto-Vili9âo Itaja! - Itajal - 15 � ês's�e .médico, êle_podel'á procurar o Institu�o ou o médico nmn lugar
!f.C?'"� ..

' C:r. 0.1,. l'a�ápidO Sul Br-:>oslleiro _ JolnvUe _ b prOXlmo, (lU entao 'escr'ever para o Instituto.
. D�01 1 5 e 14 horas. É sempre bom tomar informações com alguma pess-oa mais prá-

Brae ' .. ,...... Ci"$ 1"-041 l Auto.Vlaçã�u�t!:= Curltlliba tica; e quase s'empre o pa,trão pode indicar o que é preciso fazer.

�IJ •• '" ," C� ft@,...: _ 5 noras. Mag·o mais imporrtante de tudo ó procurar, de fato, Ú' InstItuto. O
,

........ '10/0. Auto·Viação catarlnense JoilllViIe Instituto tem o deveT de ajudar os seus associ,ados e sempre cumprt' QJler�:mos qlle tOO.&8
.

fa��fl"tlttu1i5tre �"<" ..",,0iil' 6 h ras , ..

di' J t t t.

- o. êsse dever. E essencJal 11', man ar a guem ou -escrever.ao ns 1 u o. parte do qn.adro sOfll6&I doe.
.....� .. CriI· �� Auto·Viação cata!"ln.enee L6gu!!!ta O "AUXíLIO-PECUÁRIO" E A "APOSENTADORIA"

630 horas
'

. componentes d'() "Cel�@ Ba{'
r -RápIdo Sul 'BraslJ:eiro - Jom�e - às Entãio se {) associa>do já tiver pago 12 contribuições, 011 mal�. e.
, 5 e 14 horas. ficar mes�o sem poder trabalhar por mais de 15 dias, o In.stitutl) pa, gt}-Ver;de". Por M8o, 9 :paga.,.
I Expre� Sllo.Cr1stovAo - Laguna -

ga um benefício. Nos primeiros quinze dias qu'e o associad:ü não poc1.c .meÍl:to da;,� é feite em i}

f'.
7 �� BrusQuense - Brusque - tTabalhar, o patrão paga duas têrça's par�es· do ordenado dêle; só' de- �t&�S.
16 horas. pois dêsses 15 dias é' que· começa o auxílÍio do InstTtuto.

• ••••••'. • • • • • • • • • •• • ••• ;tI
Auto-Viação Itajal - ltajaf -' Ui lJe. I1:s,se bl;lnefício é pago todos os meses e se· chama �fluxílio-peeufÍ.-

I ras�s..;o Dl'usquensE - Nova TreIIto rio", istlO é, auxílio em dinheiro; e também é conhecido oomo "auxi- Café Otto t·radu.z qualidadd
_ 16'- horas. . liar-enfermidade", ist.o é, auxílio por ca.usa da. doença. Peço.,,:o 0.0' seu fOl'<Ue�edo r.

. Rod<mária. Sul Brasil - POrto � Depois de um ano, ,se o associado oontinua s·em poder trabalhar, o ••••••••.•.•.•...••...••... �

- 3 horas.
QUINTA.FEIRA auxílio pa,ssa a chamar�se "aposentadoria"; muda de nome, mas a im� VOC� PREmSA' C0IABIItAI

Auto-,Viação Catar.iDenge POno pOI'tânc,ila continua sendo a mesma.

Alegre - 6 haras.
","_....-.. A apo,s'entadoria, então, é paga ao a-ssociado até o fim da vida ou na Campaaha Pl'é ReIIa-

PAN.KIR·OO BlUIIIL &iA. . Auto-Via9âo CatarlDense �••._ até que ê!:e possa trabalhar {lutra vez. d ..J
5 horas Leléeimeato da Su. ti.

-..- :
-

A'lJlõ.Via� Catai"iDense J� E se depois de estar trabalhando' outra vez o a&.q,ooiad-o tornar a

Novo ·lI.erárie -.6 hOJ!M. .adoecer, tem dir,eito a outr.o auxílio. Lázaro.
A. PARTIR DE 11'B/�4S Autq-'1JIaçAo catarmense Tulblrio VAMOS FAZER CONTAS

.. _ ., ' .
.

- 6 h_s. Á importância do beneficio não é igual ao ordenado que o !'.:sso-
NORTE - Sesuaàas - Quartas _A��Vi!�. Catari1lense - Lagtma

ciad!o reóebia enquanto ,estava trabalhando. Se fôss'e, isso seria um mi-
.- Quintas E::qn'-esoo São Cri�o - Laguna l,agre, e o Instituto não faz mila.gr�s. O próprio nQme do benefíc,j.o I�S-

"DL S t� n_--: ... -." , horM. tá mos,trand:o que é um"auxílio".
.

"" - ex _, - .lJ9_.� i�rup1"ê8ll Glória _ Laguna - 6 1/2

ESCALAS: e , 1/� hocas. Essa importância é fixada por lei e oorrespl():nde, como diz a lei, a

NORTE Curitiba -Sie Pa* Ri. lsl!lxprhorae:.so Brusquell8e - Bl-wque - 66 por cento do ordenado médio do as'síJciado; quer dizer: a 66 cruzei-
o r.os pal'a cada iOO cruz,eiIlo-s de mdim.ado. Or.d.enado médio é aquilo que

'

de' Janenro . Auto·ViaçAo Jltaja( - ltajal - Ui llI/:). •

d h
•

I '" t
'

It· t d
r:as.

o assocIa () gan ou, urp meS' pe 0,,\ ou ros, no ,u lIDO ano an es e re·

SUL Pôrto Alegre Rápido Sul Braslleil'O � .Joim'fle - às queI'� .() benefício.

\}
\

NOTA: Os avi�es de f{Uint8-feiJ 5'Émlp���r��i Oeste Ltda _ XapN6-As
.. ara saber qu:.mto .é qu vai rj(;'.ceber dE) auxílio, basta o assoéiado

dividi'r por três o dôbro do �eu {)l'denado médio. Se houv�r dif'erenca.
ra, tanto tumo Norte, como rumo - II horas. há de ser pequena. ,

..

Sul, não farã.o escalas em Curitiba. RodovWlrlil��� POrto � 'l'jma coi'sa deve ficar c-lara: não é o. Instituto que fixa o. valor dos
AGENTES: Syriaco T. Atherino _ 3 hOl'lls. benefícios; êsse valor é fixado por lei.

& Irmão Auto-Viação Catllrillenee - Omitllia
-.5 h..as.

Rua Conselheiro Mafra, 27 Fone Auto."V1aç:!0 CeiariMlDile -_ JalnTBe
- II horas.

1.553. Auto-ViaçAo CaIm:r'àl�se -- �
- 6,30 horas .

Expresso São <:lrn!to'flto - LagmJa -
7 horas.
Auto·Viaçlio Haja! - rtaja! - 15 :l»-

ras.
'

EXlp!'esso Brusquense Bruaque
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JomTfle -

às 5 e 14 haras.
SÁBADO
cataa"lnense - CttritltJe.

Jnformaenes
·

,
_..-...-------,..�-----_.

Uma otima pt.prie.ade".
contendo'::2 c,asas, garage, po
.mar e 'p'iisto.
Tratar em Rancho QtilBima,·

do" na I'armacia Pilar ... em'

'Catilbirelá Í;om Raul .e11.
�

, .. .. • ao ..

OI � lBellllil� �A",

p\lIihlh:adM, nio rt.ri!IiI
dftotritloo.

A dilNl>çiio de H �lMl'Il"
_MJb.. pelM' eeDeO'a
�doo nos artitrOll

:uabizQorj

Cl'l'u, E �

COIjs:rtT� Df �oAoES
COHT-.wAOE: Cf:AAL

. "" ,

��., .. ��

• ••• 7
•••••••••••••••••••• - •• - •••

Curia Metropolitana
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANLRelojOQria . Pro'gresso
de JOOBND & FILHO

COMPRE SIfIJ RB'.bOG!O PE�O SERVIÇO DE
R�BOLSO POSTAL

Faça seu pedido por CArta ou t.elegrama e """Igue
aáme:lte quando receber.

N� (ruali,dade de Presidente rl�
Comissão Arquidiocesana do t'):
Congresso Eucaristico Nacional a

todos ôs fieis e demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do conente ano, na

cidade de Pôno Alegre, Rio Grande
do Sul.
Outrossim, comunico as facilida

des de via.gem, entr� outras, ati for
necidas 'pela Empre«a 1\:Jrismo,
Poritual-Macha.Ckr-BeIlMwUl S. A.,
com quatro tipo de pe.rigrinAÇ'i9�
a) uma Aérea, em 8.l'iÔOli �ais,
a partir do lLaranhi{l, esoal'" adi

todos Nl Estado«; b) t'lillll em ..'rio.

e�pecialmente fretado, e rondtoi.a
d.o exclusiTamente pereginoa; c.
UllllJ. terrectre. p�8&indo de

Sã<> Paulo em oontortaTeU "ooi->

blLS", auaT. 00 Paraná. fi S.ntll

Catarin.; d) ontra terreetre. )lerti.J1�
do do Ri.o de laneiro, pel. treD!l

internacional, .i�k a Nt'�

Awgre...
São elJIIIaji II§; Yi.ge_ .C!lMdt'Jt86IDdtP

8() tipo pe�grin.ção.
Evidente....ae, poder&' eIS fi_

proferir ootr<WI meios .. 8Ie'II w().2.lll

ee, com Tiagem �e...oo, etUbeS,

aviaç&ü, etc., .a 80CtelilSl de 'file.'
nosso Eslaoo, � em partielllar a

l, Arquidioee6e nio deixario de 36

fazer representar naquela pa�

\ de Fé e demonstreção de a.m.0I' ti

r NoS1lo Senhor &acrameutado.
"

Fpolis, 1 de Março de 1�

CoJt� Fre4eriee 1Ioh.14 - Prl!6i"
) dente da C. A.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constitnido de catartnansas
destemidos e o �Colégio Bar

riga-Ve:rda", nsaiá a memna

bàndelra.
Auto·Vlação

- 5 horas.
Rápido Sul Braslleliro

às 5 e 19 horae.
- 6 horas.
- 7 horas.
Auto·Viaç.:ío C3tarmense:- '1'uIDarâo

� 6 horas.
Expres.'!O São Cr� - �

7 horas.
E:lq>reSl!lO Bl'usquense - �

14 horas.
Auto-VlaçAo !taja! - :rtejal - 13 :tJII..

raso

Expresso Bruequenee - NIDTa T.renIto
- 9,30 horas.
Expresso Glór:ta - LaglDla - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

�jem viajar conhecendo todo o Es
tádo poderão obter os fundos ne·

'oessários e�C{)utalldo facil tarefa
q;l'I.18 bem exoecutada lhes proporei 0-
nàrá ainda algum saldo em di
Oheiro.
IDlformações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
:U ás 17.

t .

· . .. . .

EM rico. querei. ficar
.D. modo. fâcil • I.gal
Fazei hoj'e uma in.eriçao
Mo Credito Mutuo Predial

Viação aér.ea��tQ
SiEGUNDA·FJI:IRA

Varig - 10,40 hOJ"lUl - liitaPlID.
Panair - 9,50 heIrtis - NlJI'M.
Real S. A. - ás 1. OOr'all _; l'f0l'1le.

Cruz!liro do Sul - Norte - �8,M luIIIoes.
Real S. A. - 1I.se hora! � l'Jd.
PanaJr - 9,00 !lQru·_ JiIklNe.
"

TERÇA�
Varig - 12,30 hol'M' - Sul.
lPanalr - 13,m boI<'u - SuL·
Cruzeiro do SUl l�.OO hItiI'as

Norte.
, QUARTA·F1lllRA

Cruzeiro do Sul H,oe bmoa8 -

Norte. '

Real S. A. � I1S 16 horas - Nane.

Varig - 12,30 horas. - Sul.
Real S. A. - 11,80 }iorns - SIlIL

QUIN'I\A,FEIRA
Pa,nair - 12,17 :horILS - Sul
Panair - 9,,50 horas - Norté.
Varig -- 11,40 horas - Norte .

Cruzeiro do Sul - 1ó,30 Ilarqj - SlIL
Cruzeiro do Sul'- Norte - 13,M Aora!;.

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 hora8 - Norte.
Real 8. A. _, ás !fI horas -- N�
R�aiL S. A. - 7,30 .horae - l!IIll.
Cruzeiro do Sul - 7,2e' 1118. - �
?anatr - 13,ffl' 1lo!oas - 111&.

SA:ftM)O
Oruzeiro do Sul - Norte - 13,55 hm-as.
Varig - 12,31 lHns "'"'" fiIIL
PEnall- - 9,OO��

Pane.ir - 13,07 horas - Slll.
atuz<!lro do Sul - 11.00 bJ. - �

· .

I
N, 31 Cr$ 600,00

Modelo moderno, Traool.ho.
com 15 rubi•. Folheado e;m

0.1'0. cordoné grono '.
e vidre alto. ,

I.'8lllpaeti>voa ��

N. 3 Cr$ 180:00
Fabricação itoliano.
Caixa de niqu�lr

Era =mauaM v

Dr. (L.ANO Gm
GAa:LEl'TI

ADVOGADO
. Altu.ra 16 cm.

i. Holll'Oa re1óoi(t1l ItÕO aoompan.b.adCIG doa
f d. gIM'UIltia.

I' PEÇAM-NOS GA� - B!fnAMOS GRATIS
.' M� &armo

Curitiba .. Proça ".ItNJ.fteo. aee _. PanaIiIi

Crim•• cÍ••1
Ccmst:ltuiç&o ,de Sop!adedere

NATURAI.rlZAçõES
TítulOll Deolarat6rii)f!

EBcrlt. - Praça 15 de N01J. 23.
10. andar.

Reald. - Rua Tiradentlelll !!7.·
FÓ,.E _. 1468

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

i
I

('Sr
._....._....._---��
••••••••••• It••••••••••••• , •• �OIlr

COl\�C�'m: lJi um Ili
� à �ililio� 40 Om!:ro Aeaa

&f�mico XI & F�. Coa
trtbukáa, lil48im, Pu.! •�

<

s:Io c1!ltnr-.u do2 C2ts:�
de amanhã!

("Gaml!,'}anbJI V>'{l..HV7� ih

•
\. Co b.. U � $'g1V:fo'f'tbh).

,; "'�.

Ü8 Srs. E. ANDRIANI A C1A. LT'DA., falt� _ ......

fias telhas fra»,Ctlil'lM m�F ARANHA, têm o pnIIIer C'.e eo.uu.i.ear

aos SleUS amigos e fr�, tft'le., da.<k> a. ótiID05 rwWt.4Q1S �
cançado.a com o seu tlD"fO sÍlltteIlUl. ....�" - (maior e

melhor produÇ'Üo oom {'�'() de eombulti�l) - aoluun-se a�

ra em condições de fornecer os � produtos a partir de trezeB-

1605 ocl1�iros (Cr$ 3tf),oo) 6} milheiro.

.. �

, .

I, Apressal'l.do-se em dar s�
� nome para deleg6e.e da A�o

II Social Catarinen.se no seu quar"

II teiri.O, v.•s. já estará fazendo aloi
I go de util. .

(
..�

.<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3o ESTADQ-auarta feira 10 ae Marco O. '94.
� 4 �,�a... � ��::::�::�__-=����__��=- ��__�

_. __

: Continua O BSTApO fazen
do distribuições de valiosos Ii
vroe, inciueive rorrrancss mo-

deu'nos, entre as pessoas que � ,

:��tam de seu cadastro 80· I YUIClllizadorl Llonelli
AIJ peeeoe« que ainda não I

h'aiam preenchido o coupon
· ,que diariamente publicamos
,poderão faze-lo. ltgora, habi
,lUanda-se, assim, a concorre

,.I!'aal 1ft tão intereesent« inicia-
tiva realizada sob o patroci-

I
Montageas de PNEUS em 5 milmtos

"ltlio da LIVRARIA ROSA, à' Rua Francisco Tolegtino 12': B - FLORIANOPOLIS
,Deodoro n. 33, nesta Capital.

xx.x
.... i"wr '!.'CU "ii

SRTA, MARIA ANDRADE

•

CINF"S COROADOS

Cartazes do dia
ODEON - Hoje às 5, 714 e 9 horas

'Sessões tled.icadas às MOÇAS
examinar o trabalho dr. pesquisas XARlA CANDELARU

Transcorre hoje o aniversário e exploração do petroleo e deter-
com:

matalicio da gentil e encatadora minar providências para a instala-
Dolores del RIO e

senhorinha Maria Andr d dil t ção de uma refinaria na Bahia. .
.

.

. ..,
. a e, e a 'Pedro ARMENDARIZ

��ilha do nosso prezado conter- ' , ,

Preços:

�as�pno��a' sdr.J�oldãl�teAAnnrldraraddee� eSUb,aenequXJUl'Sa. ''''.'''ll!J)L o-s 4,00 - Estudantes, Sras. e

"'" " ., ,
. - _f:W(V Sritas - Cr$ 3,00 - Geral - 2,00.

,ta funcionária da "Casa América", O D�r.te da . atuitHdade "LIVRE". Creanças maiores de.
-desta qrpita). .,_. h 5 anos poderão entrar na se.ssão de
Muito estimad l I

Terro'!" dos mlC,O..,1OS, ac a-se
I atia pc as pessoas � e " . ..

-

5 horas.
· . _ Ia �

. �. d' ·1'
", v;::11,.,.a t.U'At. p�aç '1

Su�srl: ,,�oes e ."mlza e, a gen,h �d�s a J. M.AR'rINS & NO P,ROGRAMA: VILA VELHA
.na LI icrante, sera por certo muito

SILu &i 0., J" r Pinte t 6 r .__ . Nac. Imo. FUmes,
f'eli

"

d I t d
--

. "".u. �",,-,la oe.., . ln . ..:_ , -

·

eucua a, pe o ranscurso t: tao
C' R �! .. 332

�rata efeméride ás quais prazeiro- __�{S n. "

.1

.samente nos associamos, com votos

.de ininterruptas felicidades.

4 liso 10 GO!Dlrcio
e as ludDstrias
desta PI'IÇI

A SOCIEDADE NACIONAL DE
lNTERCAMBIO MERCANTIL LI-

'SERViÇO DE IMETEOROLOGIA ,

PrnvÍi,ãe lio tamp-:>, atlé àm H I !

:horas do dia 10 na Capital. I
Tempo: Bom. com nebl.llot!lidade.
Temperatura: E'" .lavação.
Vont�ll: Do qttadr41�1.t8 :t1ertol.

�re.eos
-

'I'emJluaturaJ extremaI d" onfKlr:!.

.maxlma Z6,6. minima 21.4.
ii. km�.rQtura ma.:l:ima d.. on

'tam O1lorreu em U�\l6i;langQ, cem
,29,6 e a Miním.a {oi �·&gillitrGda em

V'olóes CClm l4.Z.
................ " .... li. " •••

leras faot8slas'
Rio, 9 (A. N.) _ O procurador

'geral da República, sr. Luiz Ga11ot

ti, desmentiu as verSões 'correntes

'sôbre ü parecer que apresentará sô

bre o caso do preenchimento das

'vagas comunistas. Tais yersões não

passam de meras conjecturas. Dis
::se o cl:-. Gallotti: "Trata-se de sim

:ples expapsão de fantasia".

-REGISTRO D,E A 10 t A

VOCE
u�t,,1 também usará I

..

KOLV�OD
diz

�irgiyti8
N(avo
�

-

\

A Dir-etor-ia Regional dos Cor-reios e Telégrafos de Santa Catari-
'na, avisa aos senhores possuidores de receptores de rádio-rec-epção,
qUe o prazo para registro sem multa .dêstes aparélhos, expirará a 31
do corrente mês de março. A partir de 1 de abril serão registrados
com multás de Cr$ 25,00.

.

ATELIER MO.BLfJ DE YULCÁNIZAÇÃO
NAOUUHUUO MODEINI

famosa estrêla de
Samuel Goldwyn
que aparece em "Um

Tígre Domesticado"

MeC

Basto u,m cm, na escovo seco

Ag.'fôda ffl9is.. limpa mais... Rende maiS...

Fjori�l!ló�oJia
São F1Ulmoo

�m� OORa 0@3�
- �HcC\18N -- Tele\om l.!I12

dt)rSu!--C���-fi-�m1e 6

IMPEHIAL - Hoje ás 7,30 horas
lVIONSIEUR BEAUCAIRE

��••O.<'ilM!IlifIe"�WlGIIIIIIe._

H O n r a 'ao �M �'e' l' i I o

o Cr�;tite L't�ft<t rree1!aJ� sr.,cen'!
a&i1l � ?�"!ietkos e lM4l!fK lHa
no. R8 melhor sorlf\io, pile Cr.$ ;),(l';J
mensais.

}\HTADA, com escritórió em S. Pau
.10, concessionaria exclusiva para, •...........•..... _ .........••.

este estado da patente 26.690, que ARNOLDO SUAtREe: CUNEO
-se refere AOS AÇUCAREIROS DE Cliniea Odontolog;ia
::PUBLICIDADE, que estão sendo NDTURNA

lançados. nesta praça e nas cidades . Df,u! H! á.s 22 horas, �m OOt'tI

,de BHUSQUE, BLUMÉNAU, JOlN- �= a cargo de abahuuio pro-

'VILE, POlnO UNIÃO E TUBARÃO, Roo Ami,:>reste Paiva f7
.avisa que nesta data deixou de ser

�.seu corretor o sr. Aloisio A. Du

reaux, razão p�la qual não se res

.:ponsabiliza por atos que venham a .

.sêr praticados pelo referido senhor,
;em nome da firma.

Florianópolis, 9 de março de 1948.

Quero aqui expressar um agra- Quer que seja, diversões essas que
decímento sincero não sõ em meu terminavam quasí sempre com í'al
nome mas no de tóda a população ta de respeito ás famillas ou á ar

de Bibeirão AJ.to, ao dedicado pro- dem, pois eram frequentadas por>
f'essor Sebastião Barcelos, expres- maus elementos aqui residente':" s6
são verdadeira da famllia desta 10-: interessados em prejudíoar a ale
calídade. ! gria do próximo. Veiu, porém, a

Exercendo o magistério durante 'boa instrução ministrada pelo pro-
27 anos, revelou-se sempre de uma i fessor ,Seba"tiãÜi Barcelos e o seu

rara dedicação aos <seus deveres I esforço. pelo bom nome do logare
cumprindo com nobreza a míssãcl jo fêz com que pouco, a pouco a

que lhe foi confiada. _ conciêncía social 'e familiar se mo-

Deu inicio a seus Lrahalhns diJfioass,e, levada por um espir ito
quando na Iocalidade, existiam de disciplina .� compreensão. Além

. 800/0 de analfabetos, fazendo de- do desenvolvimento tia formação
crescer essa alta porceotagem a intelectual, cuidou êle da organiza-
200/0. Cão de associações religiosas e re-

HIá quem, leviamente, faça oríti- creativas, que muito contribuíram
cas .ao trabafho do honrado profes- para o progresso de Alto Ribeirão.
sor, mas isto é mais falta de con- Hoj·e essa localidade, que passou a

ciênoia d·e quem criti,ca oU mero denominar-se ,Sa.Il!to Estevão, POS
intuito de desJaz,er nos o.utros sui unia capela bem ornamentada.
aquilo qua êle mesma não soube ,para cujo melhor aumento o dedi
realizar . .Mas a verdade é que Alto cada mestre m1,lito se esforç,o,u; um

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago- Ribeirão s,empre foi uma looalida· Clube recrea.LUro para ponto de
ra dos melhores profissionais da de sem desenvolvimento indus,triaJ r·eunião da sociedade; um campo
cidade para lavar, passar e tingir e social. Em tempo.s passados ape- de futebol, onde .a mocidade se de-

pelo sistema suíço.
.

I D.as"'havia div:'rsões em casas par- senvQllve fisicam��. Tudo islo
. J twular,es, realIzadas ,quasl sempre devemos ao .·�x-prc)ll'essor ,Sebastmc

R. TIrade.�t_es 4� .. -:- Fone 1022. sem responsabilidade de quem Barcelos, em anos seguidos de ))oa

2 _�,li"�;' .,.,'h.. vontade, de abnegação e de amor
á terra. NeÍlhuma localidade :neste
distrito ponde 'al,canç,ar -tanLo em
-tão pouco tempo, pois Alto Hibei
rão é hoJ.e um lugar onde a socie
dade se sa.be repr'esentar de;yida.··
mente, onde a mo.cidade aprende a

s-e aprfeiçoar ,fisica e inLelectua!·
mente e onde o espirita 're[i.g'ioso
preside a vida de tôdas as familia�.
Esta é a pura verdade dos fato�

Ninguém pode contestar a honrà
dessas conquista,s ao ex-pr-ofess0r
Sebastião Barcelos, que durante
longos 27 RUaS consagrou sua vid....
suas energias e 8·eu patriotismo ao

bem da família local, dando-lhe
insLruçãü e educaCão social, ,e co

oper,al1do para dar á Páitri·a, uma

g.eração mais f'órte e mais e,scl'are
cida e capaz de ·trabaLhar pelo pr'o
gre-sso do Estado te do iBr·as':1.
A êle, pois, em nome do povo, os

mai� p.roftmdos agradecimentocg c

a b-omenagem da nossa admiraçãc
e da nossa estima.

loão GOll('alves

I
i
(I.,....-..� .• - ....�.�---,.__.,.,.,;_ .•,,_-...-..._- ...-..,...--"""-------- ..�,... ........----.....-,.---��.�'"-...

Perkição e garantia em: Pae us, Camaras,
Galochas, Chitas de SeRDwss

.

etc ...
Sapatos,

I

Ouçam, âiêriemenee, das 10 às I� horas, as audi,3es :da

970 kilociclos onfia de 3lfO metros.

Lagt:lna - Santa Catarina - Brasil

'Refibêifiã de
lpetrolee

Rio, 9 (A. N.) .:_ Seguiu de avião

para Salvador, acompanhado de au
xiliares imediatos, o general João

Carlos Barreto, presidente do Con
selho Nacional do Petroleo. Vae

ESQ UE ç A!

com:

Bob ROPE e

Joan CAUFILD.
No Programa:

1) - Educando para a' Vida
Nac. Imp. Filmes.

2) - O Homem Submarino
Desenho Popeye.
3) - Fox Airplan News 30 x 14

_ Atualidades.
Preço:

"Imp, 14 anos".

• �foto M;utuG'l Pl'Itdiul, �
co C<1i8"ti a_�"'_ o _131hol'
plano, _ lIloUt.OI' IKlrtelo." peJE' Ca:o$
8,00 meneai...

NÃO

TrOlHJportell raqular.es

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Socit�i do «O E_do)) FÁBRICA DE TECIDOS CARLOS .RENAUX. S. A.

DispoJÚVN
Caixa

..

� .. o. o •• eA _� e .. a-..o _ •••00 �., 41� e •• a .. 11' c..,;Io 11 G!a". t'-o ""ó'O -c. IIt.... R.eaIízáTel a p1l11:0 e longo pra.zo
Contas correntes, devedoras _...... . :... 17.528.452,36

M.- ...., •• ' e _� �w 00 '" fI: ,., •• ., no 8-'" � .. '" e. ..

:._.
Duplicatas li cobrar 11.589.581,80

�-
_ Pur'ttcípaçõos

,�"""", �,;._ iJIj� __�

Indústrias Téxtis Renaux S. A. . .

��-. ®H_ ti a _» """" ,�_,,_ Apólices Catarmensas e outros títulos \ .

�� e� de� .;,�.�� , Obrigações de Guerra
.

Letras' do Tesouro
. .

Cert.if�cado. de equipamento . .

Cl1r""O de Guarda-Ltvros em sua casa

I
Ma�r���r��: .:x:�n.�fa����s. p�'���ta.s.. � .��n .�i.a.s.. �le. c.o.n-

U l ;r:! Secção Navegação e DespacllOS . ..
Feito em 12 meace. Escreva a C. Pontal 3717 -- S. Paulo, �iS�ri�;a�.:: .. :::: : ::: _._._. :::::: _. .

pedindo i-oferwsçÕes .�I��f2a .. , .

�__

Se

__j_e_t_a_\D_b_em__no_,_16_0_e_liI_gg<en_en_h_te_e_._d_:_�_t_�_d_oe_._D_a_S__·h_O_f_f.I_.S_V_él_g_8_S__ ���ª�§��:�e:·"::·::·::·:·:.::.�.·:,,:��·:·,,:,.,,,:,�·.:·:'.:':.':.::.::':;.::.::.'.:.:: � \::

�eu�� �(;}��.�\lI
�-���.-.�
��� IU'M QlII",f!1uf4

., I) � '" ir •• " • " 6 " • Q li $_•• � , • .., (I ••• IJI o � " .

� � •• " ••• e e e e e e �� ••• O.(I •••• �.O .. m. lI'u8. ••• " ......... 8" .. 0 ..

� .. ..J 'O. o ". (I. o tJ 1'1 •••••• 00 II .lO fi III �.",., e, III o'J •••••• $ DoO'" e e ft"" .

me- w -=o..._. ••••••••• O • ., C1 •• C1e.O.8 •••• �.,.CI<6 •• 0� .,.,. ••• .e ••• ·

� ..� e . .... a •• "# ••• <Ç ••••• e e e e e e ••• .,.� ••••• 6.t)WO .... �"''''' ..........

�� ��� 0II: "*' ••••• #�.� 1J •• ��1II41 •• t' ••• ,, .,.�

Médi10 .. n....pitlil doo � d.
J.'I'lmi.:t"ópe1i&

i'dfls_te .. )(a�.
�INlCA M:tDICA -. DH1Vlli·R·
BIO� DA G1>STAÇ.lI.O � 00

PARTO
,D_". 4% ""!l!6o. n.__, espe.

cialme1lte 00 �,
J'i}oeIoças ... tiroi';" e ..,..Mi g�

i�
mU.ROTERAPIA - ·l!tL�
�MOGIL-\:l"IA - i,(�ABOLJ8·

},{O ilAS"u,
eo...wt.... diàúa....."te .... 1-5 áa

18 laGl'3P5
AMude clia1!lladoê a 'lU� �,

inclusive dUl'IUil2 a "..".,.
Oaesultorlo: Rua Vitor M........••

FOIr. 702
I!Msid-êlldn: A...,.ida T�, a.

l!'� 7.

Bi'. LltI\e Carreai
enumeIA GMAL - AL'I'A CI-}
RUj(GA - MOLÉSTIAS DI; Sllf;.

Juro.&AS - 'PAJiI.'l;'05
F...""""" J'C}Q 1"� de �

"i_ .-la U..ive,.,.i� 1be St.O PaaoiD,
onde ·fai a...i_ pac _tilos _ <lo
SeM"<;" CH-lÓrg;"" .;" p__

. ,

Corrêia �
C'in.,.gia .w e.w� e .... .....',
I'es. iR�� e g1'OIq, iiIrol·

<1€, rios, pró_ta, � ...... , ,

oVÍ>ric"ô e trClttlpa8. V�, ......
cc.-k, Tat"iz.es e JiIer .

C_h<os: o... 3 "'" 5 à
Fe!tpe � 21 {a}t... .. c.....

Parai..,). t'�. 1.5"
�..,.: R,_ F.oteTe5 J�,

Telef. ». 141<1
-------- ----------

Ttra4entea 44

LAVi\ e TINGE ROtJPAS
Reforme: cbap�

Profl$St.a&J �tSá - __ � e
ts

para quam� $ C" N.(W� até 0Ef Z.oo.OOfJ,OO renda
OMM dB 'II"/"

.

ao __
o nr�., de iu� me-n-sms.

I..., ....�.
-

I
FARMACIA.

tl8F���
�e� __e��

����-- (II� ......�,.,.., º,\!<�",M
�-�.�

� � ����_.,�.re.

RELATÓRIO DA DIRETORJA
Senhores acionistas:'
Em Cumprimento às prescrições legais e estatutártas, temos o prazer de apre

sentar ao vosso exame e deliberação o balanço, geral de nossa emprêsa, encerra
do em 31 de dezembro de 1947, bem como o parecer do conselho fiscal.

O balanço e contas acima mencionadas permitem uma visão exata dos resul
tados obtidos, demonstrando claramente o estado financeiro de nossa sociedade.

Permanecemos ao vosso inteiro •.dispor para prestar-vos quaisquer esclarecimen
tos que por ventura solicitardes.

Brusque, 17 de fevereiro de 19-48.
Otto Rena.x, diretor-president.e.
Guilhernte Renaux, diret.or-comercial.

BALANço GERAl" EU 3� DE DEZEMBRO DE lM7
ATIVO

:r...oltiliaado

��IFf���;_. .::.:.:.:.:.: :·:·:·:�.·.�.:��':.:.:.: .. _.:·..:.: .. :::::::::::: :':'
Tecelagem ttajaí .. : ..

Tecelagem NOTa Trento ,.....

.

.

Construções . _ . . . . .. . .

4.042.514,70
24.809.27:1.50

686.861,10
280.2�,30
391.723,40
313.082,20 30.523.705,20

3�2.443,10
.

14.731.800,00
3.029.375,20
1.038.800,00
121.000,00
157.723,30

10.128.167,20
6.256.430,00
4.155.477,80
756.6�7,90
88.797,10
54.1(5:1,00

3.01:U519,30
2.779.mH!,20
i,3lJ4.IJZ8,30
492.826,80 77.319.4e5,26

Ce ....tas <1e comp�:n5açli& .

Ações em caução , .' � .. 120.000,00

168.315.618,56
. PA.8'SnrO

Não ex:!gíve!.

����r �:' ti�i�:' '�e��i: .. : :.:: :: ,:":'.' ? :.:.:..:.:: ::. :':
Fundo de tesena intangível d.a consolic1acão ,' .

Seguro pru' conta própria : .

Depreciações '.. . ,' ..

Fundo de substituição 1ie obsoletas
.

Fundo de de ...edores du..idos06 .

��"Jo (�'"sc���n:�s.: :: ':::: .: :.:.':':':::: '::" ":':'::':':.
Reserva decreto·lei n. 9.159 . .

Exi�ivei a Cllrto e longo pr"",o
Debênture a resgatar .

.

Contas correntes, credoras
. .

8<:,ciedade Cultural e Beneficente Cônsul Cai-Ioe Rel1�{Uc'
Dlvldendos

. :.

Contas de oompellsa�o
Caução .da diretoria .

00.906.000,00
3.582.905,30
13.tr.l0.237,55
7.673.376,00
101.010,72

lO.578.047,tlIlI
2.:l-i5.287,oo
3.502.534,27

17.H7,76
35.000,00
285.544,80 ,

1II!.:I41.3if},82

1.000,c-e
14.656.257,74
297.000,00

1.000.000,00 15.954.267,74

120.000,00

108.315.618,:>6
Bl'usque, 31 de. dezembro de 1947.

Otto Ren�ux, diretor-presidente.
Guilherme Renanx, diretor-comercial.
Hcnrique Hoffm"nJl, guarda-livros, reg. n.

19.290.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Fábrica de Tecidos Car
los Renaux S. A., tendo examinado cuidadosamente o balanço. contas e demaisdocumentos apresentados pela diretoria e relativos ao exercício encerrado em 31
d� dezembro 51e 1947, verificaram a perfeita exatidão dos referidos document.os e
sao de paree . que os mesmos sejam aprovados pelos senhores acionistas ouinan-
do igualmente pela aprova�ão do relatJ5rio apresentado pela diretoria.

' .

Brusque, 11 de fevereiro de 1.948.

..

Luiz Streckcr
Oswaldo Gleich
Arnoldo Schaefel'

("Oíf�$iJOOdoo(� �

Ce-&lG1efai

M�OW:
!��f'·n e �t'mte

R
.. �

eglSl:roS Dipl0ll10S .

AVISOS
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrrnos

do Projet.o 521.B/47, deverão requerer a, validaçã.o dos seus dipiomas
I no praw de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Proj,eto 520/4.7, poderão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a subs�iutição
dos spus registros provisórios por definiLivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acórdo oom O> Parecel' 221
do Cõnsultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ES1'ADUAIS: Porlem valiar s'eus diplomas.
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSi'l'L'RJO
Av, lUte. Barroso, 11,' 10 andar - Ca.ioca Postal 3.932 - Rio

Direção do DR, PEDRO OLAVO DE MENEZES
..

de

,

Grande eompanhia .cateri·
n6mas,. que <l.tá Qu.:mentondo
seu quadro de funoionarios,
preciza d.. dual! (2) peSlIOll1iI

do umboll '0JiI lIIexos.

Anformfllçõee à R'I.lQ Visoollde

I'de Ouro Preto 13. dao B à&
12 e dpSl 14 àil 1'7 hOl'C1!.t.

...................... _.�.�.

���

I ASSI���TES I�ec1ame.rn

imediata-,ma�lte q.ualquer irre-

I
guIaridada na entreAa

�
de seus ;ornaes.

.

���......,_-._..;

Qum.xAS E RECLAMAÇõN,!
PllEZADO I,�rroJl: "Se .I) -4uo !áa

.!rt_..,,__ é, rcalmente. ti""" provídêYlil
r,;ot'a eedíreitar o qUP.>. estivC<' er1'� ;os

.,....". � �..li;.-'- �Ja DIlo I'" "'tao '"

NAO .. �Jlb <@!Ie ....�
jj1!J -qacl,...� m "�. 1!»'asIs
."" &. 6�O�t(,)lUii
<â� o �STADO. fi- c_ lá �Mt!
..... <!emmI 00 ..-� de <11_
"'" �U), r.........t.cl v. I!.._ bI!arDllll'

<J!;W "" .<14<41b4o, �.. = aJsurua sa-

� �f �.l �:O �,:.(. ,.". 4/1Ã)�tr

-.,;.. _" II> !>-��. �

•� ..."� oferetJ«

3MB __� • 'IIIIIIII1ilor pla�
-. ...� �if.l. l,llIK' C1J:$ 5,oa
D!lBBI'.IÍB.

,

,. .. " OI e � ...

fr6�� _Ifm Itair�io
00 Rtm,�nselhei-Veuoo um

rVll ....,flta.
�W)rio !m.t�iliac-io

Alves-R-oo De�>Õ.of'c. 35.
A. L

�(
��as� nasG!me�

$o�_�of
�.�� � o m..rJhGr'

j!IIl'� �t.l9IiIIiI�LHO""-·
é W,lWa �'1Wtv. .. omarnro

�}���n,thd6
CR$ 2.$00,004) menS-6les

PüSsôas eaptlZez: podem obter co

iocar..ão pal'a trabalhar D4I6ta Capital
iIlU Bas seguintes cidades:

[tlljai - luinville - F>orto União
- Lajes -- La�a e Blmue!13u.
ü serviço inclu€ pGql1enas viagens;

.....ill torno da! ciàt;!des tlitaruts.

Gw.rtas do próprio punho, si pos
,tive} aoompanhando fotolfl"lltia, para
Gx. POIltal nO. 5 - F1orianópolis.

/'

. . . .. .. .. .... .. ..
,

...

�fd'� pode ftasrimclII!

t. __ f�!
UIús. ... @§f4� t\lIIIe o meUTOI'

� PM1i o � "'f"JIIIPOLHO'":
é li_ � Ih QR.ÉDIT(}.
MIJi'Ut)�.

VaioÜl.le � 00ú. ���
ere� 00 {ill8dlt6 80.
� __�nites 00 &Uigt�
�V�.

.. "

Ili;�0.�
m,'!!:Js 1.0 �W�

m.df5tlS e 'Pa�t.e§ <t'imr:3'i!.n,�
-lhes u.m n:Ú'mM-O dA li.'�YiB� �
VALE DO. IT:A'JA� �� 4�
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linls Noves I
(sob os auspicias da LIVRAIÜA
iRDSA, à rua Deodoro, 33 - FIQ

rianópolis)
As perspectivas literárias, de

.obras extrangeiras, para 19Q8, que
,fil,1 Livraria José Olímpio pretende
,apresenLar, podem SBr apreciadas
na relação abaixo:

'

Coleção Ciência de Hoje: Como
.alimenta,r-se, por Alida Frances
Patos e Dr. RezeI E. MUTIs-e11. Tra
,dução de Rui Coutinho; A Eletrici.:
.dade ao alcance de todos, por 'Jo
seph R. Lunt e William T. Wyman,
Traduçã,,o de Álvaro de Paiva
Abreu: Psicanaiise da vida instin-.
tiua, PO'1' Joach.in Flesoher, tradu
,�ão do Dr. Júlio Paternostro; Psico-I
Loqia. e dieta da nutrição, por Lo- �

') well Selling e Mary Anna S. Ferra
ro ; O Romance da }[edicirw. por
_Logan Clendening. 2a . edição. 'I'ra
.dução de Almir de _....ndrads. Cole
.ção Obras Educativas: 08 quatro
gigantes da alma, do Prof. Mira y

" .Lopes. 'Draduçâo de CLáudio de
Araújo Lima. COleção Fogos Cru
.uuios: A tunica de Cristo, romance
.de Maurice Baríris. 'I'radução de
Luiz Jardim; Tiimdra, romance de
'Irina Skariatina. Tradução de João
Calazans e Fernando C. de Sá e Be

.

neví des ; A letra escarlate, rornan-
ce de Nataniel Hawt.horne, 2&, edí
.ção, Crime e Castigo, romance de
Dostuiewskí. 'I'radução de Rosário
Pessoa, ilustração de Santa Rosa;
Os dois amores de Greu M.anninq
romance De Forrest Rusaire. Tra
.dução de Rachel de Queiroz; The
Prince of Fosee, romance de i:)a..
muel Sliellebarger, autor de Capi
tão de Castela. Tradução de Wanda

. MurgeI de Castro; Um leão e,�lá nas

1'IW8, romance de Adria Lockey
Langley. Um best-seller de boa qua-
lidade literária filmado com James
-Cagney, tradução de Gulnara Loba
,1:0 de Morais Pereira; Dentes de
Droaão, romance de Upton Sinclair.
Os Demônios, 'romance de Dostoís-
wskí ;: Fonte de Solidão, romance
-de Redclyffe Hall. 'I'radução de
Dinah ,Silveira de Queiroz; Otelo
romance' de Emil Ludwig. Tradu-
·,&ão de Ada Abendroth; Moby Dick
romance de Herman Melville
-Coleção O Romance da Vid'a: Vida
"de Júlio Verne, por George, Waltz
Júnior; Os Santos que abalaram o

mundo, por .René Pullop Mu ller ;
Freud Desmascarado, por Ernil
'Ludwig. 'I'radução- de Afmi.r de An
.drade ; Yerlaine tal como foi, por
François Poché, Tradução de Sole
'na Viana; Niiinsku, por Romola
...Nijinsky. 2a. edição; Caçadores de
Micrúbios, por Paul de. Kruif. 3&,
edição - Coleção Buboiuat: Salo
mé, de Oscar Wilde. Tradução de
Dante Costa; Palavras de Buda
Tradução de Gui lherme. de Almei
da; O Gitanjali e O Jardineiro, poe
mas de 'I'agore, respectivamente

i <em 4&. C 3a. edições. 'I'raduçâo de
Guilherme de Almeida; O Carüi
.co dos Canticos, de Salomão. 2&.
edição. Tradução de Augusto Fre
derico Sc,hmidt: A guirlanda de
Afrodite, antologia da poesia gre
ga, por A. Ferdinand Herold. T1'a

dução de Waldemar Cavalc3Jnti;
Odes anucrecrüicas, tradução de
Jamil Almensur Haddad; Daphsiis
e Cloé, trad L1Ção ele Jamil Alman
sur Haddad; Poemas de al1Wl° de
Amarú" lhdução de- Aurélio Buar
que de Holanda. Coleção Menina e

Moça: cerca de 25 rornancés. Diuer
.eos : CUl'SO de Piloto aéreo comer

cial, do comandante Bert A. Shiel
des, Tradução do Brigadeiro Lysías
Rodrigues. 500 lustrações; Norio
das Amazonas, por R. Katz. Tradu
ção revista por RacheI de Queiroz;
História da Revolução Francesa

por Mignet. Tradução de Jeová
,MOLa; Humàno, muito humano, de
Níetzche. brad ução de Alberto Ra
mos - Coleção Memórias, Diários
-Contissões: Condissões de J. J,
Bousseau. Tradução de Wi lsorn
Lousada; Memórias do Conde de
Grammont, tradução de Silvio Pei

xoto; As contissões de Santo Agos
tinho, tradução de Rachel de Que.i
roz ; Memorias de Lutero, tradução
de Leopoldo Aires; Memórias de
Sara Bernhardí, tradução de Gul
naca Lobato de Morais Pereira;
J!emúrias de Goethe, 1° volume.
Tradução de Lúcio Cardoso; Cartas
celebres de Voltaire, seleção e tra
d'llÇão de Brüo Broca.
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h IltoxLivre-se de moscas, mosquitos e outros in

sectos nocivos, exterminando-os com Shelltox.

Shelltox contém 3 poderosos agentesmortíferos.
UM ffilfHHIU

RIO DE JANEIRO

:Mercante 1fecinico

•

Três infalíveis "mesadores" num só insecti-

cida! Age instantaneamenje e custa menos

que ouiros in.seciicidas.

,
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LIMITJBJIII

I
8/ 3/1948 I

I
8/ 7/1948 r

I
8/11/1948 I

I

I
29/ 3/1948 I

I
29/ 7/1943 I

I
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MINISTÉRIO AERONÁUTICA

DIRETORIA DE AERONÁUTICA CIVIL

DA

PRÓCURE
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DIVISÃO DE OPERAÇÕES
EXAMES PARA 1948

1 elevador WAYNE para Qutomoveis
2 telhas para 3 toneladas

1 maquina da lavar
PratelairCls, balcões etc ...

Tratar na GARAGE n s L � m B ER,1'SÃO PAULO PORTO AI,EGlitli;
-----------------------------------------------�---------

MecânicoMercante lleúante �
I

Mecânico

I�f
23/ 3/1948 I 23/ 3/1948

. I
23/ 7/1948 I

23/11/1948 1" 23/11/1948

f

�

19/ 3/1948 1
. 19/ 7/19{8 I
19/11/1948 I

t
------------------------------------------------ ---------

Ab1iINtSTRAÇÃO
AEROPORTO FEDERAL

Ma_IIII �e escrever
Compra'"se uma PQrtstil.
Tratar nesta reds-ção .

.. w � .. .. .. .. • .. , .. � .

D. A. C.

5'

lWJ�
SWi�� lnt.

23/7/1948 19/ 7/190481

ne ol'desn do Sr. Diret&.> da PeRit-enciária do F,stado aviso ao co

�() e produtores iBteressatMs que esoo. Re{)artiCãe aooi.ta propostas
)IIIIII.'a f�__to de �.

»A'i ati :de, 116 de� 00 :1\94'1.

19/ 3/1948

19/11/1948

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

Para maiores informações com [} Administração do Aeropo':'to de

Florianópolis.
Florianópolis, 26 de fevereiro de 1948.

DAC-AFL-Ndf.

AEROCLUBE SÃO PAULO

\

Nadief Augusto de Oliveira
Administrador do aer�porto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NãO haverá regata
•

elll

triunfo enriquece a vida
do Treze de' Maio

Mais um

esportiva
Domingo, dia 29 de fevereiro, do no marcador 3 x 0, pró Treze

r-ealizou-se, no distrito da Costeira de Maio".
'

de Pirajubaé, uma pratida amís- Veio a segunda fase ,e com ela o

tosa entre as equipes principais quarto tento do "Tr-eze de Maio",
e secundárias do São Pedro F. C., aos quinze minutos de jogo, por in
local ,e do S. C. "Treze de Maio", termédio de Lima, aproveitando um

desta Capital. Fazendo valer a sua passe soberbo de Acvmar. V;'io os

classe e o seu poderio, o S. C. Iocads 'RiO ataque, nessa altura mais
"Treze de Maio" não teve dificul- controlados, e conseguem abril' a

dades 'em abater o seu leal adver- contagem, por intermédio de um

sárso, que até então s,e mantinha dos seus atacantes. O "Treze de

invicto, pela elevada. contagem de. Maio", não se intimida .com isso
5 x 2. e Acymar, mais uma vez numa es-

Precisamente, ás, i4,i5 horas, te- petacular virada, chuta indefensú
ve íníoío I) pré lia secundárdo onde velmente, marcando 10 5° tento pn
os rapazes do "Treze de Maio" do- ra a sua equipe. Mais alguns rninu
minaram a pelota durante quasi tos ,e Osní, ponteiro esquerdo, assi
todo. o tempo, vencendo seu anta- nala o' sexto tento do "Treze de
gonista pela elevada contagem de Maio", que foi anulado pelo juiz.
5 x 1. Quando faltavam 7 minutos para

O quadro secundário do Esporte o término do préliP o Juiz da pug
Clube "Treze de Maio" [ogou assim na marca uma peiialidade máxima.
constituído : um tanto duvidosa, contra o' "Tte
Laércio, Zalmir e Conrad.a; An- ze de Maio", que, batida por Care-

drade, Edgar ,e aaul; Heleno, Her- ca, se converte no 2° tento paloa os

mínio, Germano" Dadica e Osnf. locais. Assim, com i() "Treze de
Os tentos do. "TI'eze de Maio" Maio" no ataque, termina a partid:J,

foram ,f.eitos por Heleno, Germano acusando.Q marcador ,I) ,escore d·e
(2). Hermínio e Osní. Toda a equi- 5 x 2, pró "Treze de Maio". O
pe secundário correspon.deu á ex- quadro do "Tr.eze de Maio" jogou
pectativa. selildo seu ponto alto ::l assim constituido:
linha média, formada por Andra- Naná, Manoel e Naldy; Silveira,
de, Edgar e aaúl - um verdadeiro Juca ,e Enio; Ari, Nenem, Acymar,
rolo compr,essor. Lima. e Osnf.

No "Treze de Maio", em primeiroÁs 16,30 horas, entraram no gra- plano de destaque, apa.receu a solidamado as 'equipes' principais do zaga formada por Manoel e Naldy.São, P'edro [rOlcal ,e do. "Tr,eze de O goleiro .Naná, embora bastante.Maio", sob aplausos da enocme fóra de forma, não comprümeteu eassistência alí presente. Tirado o muito promete. A linha média li-"toss", coube a esoolha ao "Treze ml'tOlI se u' 'ca 11'" t t d'- III I ,ó-n e ao ,a aque, 1-de Maio", sendo iniciado a partida ficultando desta forma a interven
por intermédio dos locais. ção ela defesa. Na linha atacant�,Decorridos alguns minutoS' de 'em plano de destaque, apare0CIl ojogo a equipe do "Treze de. Maio" t' tfaz sentir o seu poderio. domin:ln-

1'10 a acant�, formado POI' Ncnem,
Acymar ,e LIma, sendo que os pondo intensamente seu leal adversá- teiTos Osní ,e Ary, bons. No quadrori,o. E as'sim aos doze minutos da local, São Pedro F. C., merecemia í�ase, Acymar, aproveitando um destaque, simplesmente, Anibal, napasse- ela direita, abriu o scare. defesa e Careca na dianteiL'a: (;f;Insjstindo no ataque, o "Treze de 'Outros regulares. Com essa vitó,MaiO ", por intermédio de seus ria estão de parabéns todos UE11alfs Juca ,e Enio, conseguiu seus membros da Diretoria do "Treze desrg1.:llldo ,e temeiro tentos, termi- Ma,io", especia.lmentc o TécnicoJJ3ndo assim o 10 temp.o, assinalem- lavá, pela sua grande esLrêia.

P.· Alegre jo ará'domi go o
o Internacional será' o adversario do

Abril!

Rio Grande do Sul, que possue cra

ques famosos, entre os quais o ex

trema Tesourinha 'O mais completo
do pais.
O pareo será mesmo duro para

os comandados de Mandico, de vez

que atuará num ambiente extranho

Podemos informar com seguran

ça que não se realizará em abril

.próxirno a tradicional regata oficial
do dia 21, em virtude de a entidade
não estar em condições de fazer as

. vultosas despesas que aquele certa-

I
me acarretará,
De acôrdo com o resolvido pelo

presidente da entidade, esta só fa
rá a regata de 15 de novembro, ca-
bendo aos clubes locais organiza
rem competições amistosas antes

daquela data, se' fôr da sua vontade,

...
_

. .,�.

Pôrto Alegre, 9 (V. A.) - Na reu

nião de ante-ontem, da Câmara
Municipal, após os trabalhos que

constavam .. ordem do dia, o ve

reador José Carlos Daudt pediu a

palavra para dizer da satisfação de

todos 'Os esportistas gauchos pela
brilhante vitória alcançada pelo re

mo gancho, domingo último, no Rio

de Janeiro, quando o Rio Grande
'do Sul sagrou-se campeão brasileiro
de remo. Após enaltecer o magnifi
co feit'O dos representantes da F. A.

R. G. S., o vereador Daudt solicitou

que qs votos congratulatórios da

Camara constassem dos anais da

Casa. Por solicitação, então, dos ve

readores M'Orais' Velhip,ho e José

Aranha, ficou: ,resolvido que a Câ
mara Municipal envie um'votO'con

gratulatório à Federação Aquática
do Rio Grande do Sul.

A equipe do Paula Ramos, que' jornalista Amaro, Júnior, redator I, telegrafou imediatamente a Pôrto
merecidamente sagrou-se campeã da "Folha da Tarde",

comunicandol Aâegre,
concordando com a propos-

da cidade, domingo próximo ,deverát que foram afastados todos' os obs- ta enviada.

preliar em Pôrto Alegre, sendo as- táculos para a ida do clube tricolor CONTRA O INTERNACIONAL
sim o primeiro cluube

catarinensel
á florescente terra gaúcha. A partida que o Paula Ramos

a exibir-se na capital sulina. Submetido. o telegrama á apre- disputará em Pôrto Alegre será

,!Ünda ontem o nosso colega Ari- dação do sr. Irajá Gomidê, presi- contra. o. Internacional, campeão do
baldn Póvoas recebeu telegrama do dente do Paula Ramos, o. mesmo -------------------------------

Festival do Ipiranga Futebol Clube
EIlJI seu gramado, situado na Vi- esportiva tomarão parte os melho

la Operária do Saco dos Limões, o res gremios da varzea floriauópoli-

F C 1,
,

f
. tana, realizando-se nada menos de

Ipiranga .'.
. evara a e eíto, em 14 jogos empolgantes, em disputa

Recebemos e agradecemos a se- Presidente - Rubens Hiran Bos- seu beneficio, uma grande festa, de artísticos troféus, oferecidos pe-
guinte comunicação: co. futebolística, a realizar-se pela ma-

los homenageados.Secretário - Alvaro Luz.
"II 'R d t ti do nhã c á tarde do dia 2.1 do corren- Aguardem o interessante festivalmo. sr.' e a OI' espor vo Tesoureiro _ Adolfo Pfeilsticker.

"O Estado" Florianópolis - .

O 1 d
te. promovido pelo simpático clube

Diretor Esportivo -

.
r afir o

Tenho a satisfação de levar ao vos- Fóes. A assa monumental domingueira Iimoense,
IIO conhecíraento, que em sessão

Diretor Social _ Hélio Douat de
realizada 4'0 dia 5 de fevereiro de

Menezes.

1948, na s1de social do Clube

NáU-,
Diretora esport íva da Secção Fe

tico "Marfilio Dias", foi eleita e minina - Jacy Pereira.

empossada'<a nova Diretoria da Aproveito o ensejo para apresen

Secção de. Tenis, que dirigirá os tal' os protestos de estima e consi

seus desti os no exercicio de 1948, deração. Alvaro Luz, secretário. Ru-
a qual est assim constituidar bens H. Bosco, presidente".

..#..... _...----�------

PARA O SUL AMERICANO DE
REMO

Rio, 9 (V. A.) - Hoje pela ma

'nhã, ,na Lagôa Rodrigo de Freitas,
haverá eliminatórias para a forma-

9ão da equipe brasileira que dispu
tará o campeonato sul-americano
de remo, sendo ali mesma privativas
das guarnições campeãs e vice-cam

peãs ,brasileiras. Os gauchos dispu
tarã'O em cinco dos sete tipos de
barcos: "four" com timoneiro, dois
sem timoneiro, dois com timoneiro,
"single" e "riouble-skiffs".

,i

-

am
citadino

fr'ente a um esquadrão potentissimo
que já derrotou os maiores conjun
tos do pais e da América do Sul.

EMBARCARÁ SEXTA-FEIRA
O embarque da delegação, do

Paula Ramos dar-se-á sexta-feira

pela madrugada, por via' terrestre,
Ao que apuramos, o quadro, será..
reformado com autenticos valores:
do nosso "soccer". A embaixada.
será composta de 20 pessoas.

o FLlJ�tlNENSE VAI AO SUL

Rio, 'li} (V.' A.) - O Fluminense
está realizando preparativos afim
de empreender brevemente UIOa

excursão ao sul cio pais, [ogande
em São Paulo, Paraná, Santa Cu...,
tarína e Pôrto Alegre.

u o 'n
Atlético - Fonseca (9), Tattl

(6), Meira (3), Capela' (2) c Dialrna,
Juizes: Ponciano Martins e Narcí-

t
Novos encontros estão marcados

para hoje em continuação ao serr

sacional certame promovidp pela<
F. A. C.

LIRA TENIS CLUBE

Convocação

Dando prosseguimento ao 1'01'

neto Municipal de Basquetebol, pele
jaram ante-ontem, na cancha do
Lira Tenis Clube, os quadros do zo Lima.
Ubiratan e do Clube Atlético, sain-
do vencedor o primeiro pela con-

tagem de 34 x 19.
CAMPEONATO DE REMO

Os quadros foram os seguintes:
Ri 9 (A N) _ T d fi-

Ubiratan _ Érico (13), Aldo (9), '. o, .. o �s. as
N (3) M (8) Miti I'

liadas a CBD foram contrárías ao
azareno arcos, 1 I ln lú, '

.

.

'
adiamento do campeonato sul ame- .

Fredolino e Humberto. '
. .

21 d hril 'Pelo, presente ficam convocados;
_______________ !'lcano, para

.

e a 1'1.
., , • os tenistas abaixo para uma reuníãrr

A CAMARA DOS VEREADORES. Dessa maneira a CBD oficiará aI l' di 10 d t'_ . a rea isar-se no a o corren C',.
DE PORTO ALEGRE CONGRATU- .Federação do Remo no Uruguai.] t f' '19 h '<I_ 'f

" C I qual' a- eira as oras, na se e
LA-SE COM OS CAMPEoES opondo-se a trans erencia, orno]

d I b 'r' d t t 'b•
• - f o C u e a- Im- e ra ar-se 50 te

BRASILEIROS DE REMO a Argentina tem a mesma posrçao, ... d t d d t
.

,

. . o imcio a empora a e enIS e
o campeonato realizar-se-á mesmo

, .
_

t d hrIl [\K t idé dos prOXlID'OS encontros com equa-
a qua 1'0

.

e a 1'1 em ron evi eu. /'
• idé I pes

externas. 4
,eVI eu.

I Elvira Silva - Diva Formiga -
FLUMINENSE 3 X UNIÃO O

Nereida Cherem _ Érica Leisnen,
Domingo último, no gramado dei _ Norma Scheidemantel e Morenos

Barreiros, realizou-se �ma �arti�a Carvalho. Carmelo Prisco; Huberf
amistosa, entre as eqUl�:s Ju�ellls Beck, Gilberto Guerreiro, Arnaldo>
do Fluminense e do Umao, saindo

Mesquita Marcilío Mota Walter'
vencedor o primeiro, pela contagem Wanderl�y, Wils'On Elias, 'Aldo Fer
de 3 tentos a O (zero).

.
.

. nandes, Antônio Santaella, Urbana
O quadro ;ence�or Jogou aSSIm

Salles Filho, Horst Beck, Abelardo>
formado: Jose, João B., Ildefonso,

G Walter Salum Carlos Leyen-
,

E" l
.

J B' ornes, ,

Va.deco, 'ms,lO_' V��I, anga'B lS-
derk, Alvaro Gonçalves, Milton Fett..

COlt'ú, AnastaclO, erson e ac�. Domingos Navarro, Francisco Sal

�s gole�do�es foram; Baca, Anasta-
les ,dos Reis Filho, Werner Schei-

CIO e BIscoIto.
demantel, Tulio Gondin, Dalsoa

INAUGURAÇÃO DO ESTADIO Ferraz, Sidney Nocetti, Valéria..

Rio, 9 (A. N.) - A inauguração ,Gomes Filho e bem assim todos OS!

do estádio proletário ,de Ballgú sc- i demais sócios que pratic.anl o te

rá' no dia 28 do corrente, com um nm.

prélio amistoso entre o Flamengo Aharo Acioli Vasconcelos, Direi'"

e o Bangú. tor de Tenis.

_ .. •••••••_._._••••• •••__ __ _ __ l__••• _ •••_ •• _ ••••••••_ •• _ •• _ _ ••••_ _ _ •••••••----

f

I O Ginásio em um ano I� Para maiores "1. � í 6 ii nos
! (Art. 9t - Decrete-Lei -- no 4,244 de 1942)
� CURSO DE J>.>fADUREZA «P A T R I ].i R C A» t
l Secção especializada por CORRESPONDENCIA r1 Pontos estritamente de acordo com o program� ofidal :

i,:::::::.'
Mensalidade Cr$ 60,00 - Peça programa g<'l'ltis 1._::

..:
Exames em Outubro e Janeil'o

Rua São Bento r.O 201 - Te!. 3-5539 - São Pg,ulo,
à

..: � .. _ _ _ _-_ _ __ _ _ ..;_ _._ .- _ __ _ .. _ -_ __ --_...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I LE A !{Empregue bem seu ea italf
Auferi"" os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores inlciatívas Catari.aenses

Adquira ações da «C I L-»
Transportes Aéreos S. A·

'" � ••_. " • • •• 'I ••• ' 'I. .. .

.,

Pronta el'ltNlfll!l

QusHC!lade superior

SERRARIA 8lfIÃ<)

Peça p&b I;eJefene 719

)

.

•

MOl'ida a eletricidade
I

-PAST��-I
ROBINSON í

,..................... ············1

':�B!�S� ;�:;;n:i�
I

tuado à rua Irmão 'Joaquim.
Tratar na Alfaiataria CA

RIONI, rua Saldanha Mari
nho, 1.

DENTISTA
Dr. Mario Da ColiJaM

Cirurgião dentista.
Atende e:{cluftÍxa'l'tUm.te oorn

I

hOl'<I1 mGl'CCldo.
Rue Trajano Ile 25 .- Sob.

,

Florianópolis
Diariamente das 9 às 12 e

das 14 às 17 h�ra8

Capital CR$ lO.QOO.OOO,OO, Ações de, CR$ 1.000,00. Chamados: 1- 40% - 2a 40% - 35 2�
-Procure hoje m"IY\O o Ags1'I.te do. "CITAL" em sua cidade e ele lhe dará malhol'eill eeclarecimentes.

•••• • •• •• •• • • • ••• ••• • • • •• •••.•••• ..._..... P/R

uX���'�:�t�n, I··firma Reinisch SíA .

.. .�.��. !���..����:. :.: I
Farma;ias dI ,tanti' j' CAPITAL E RESE�VAS 80.900.606,30
DURANT" O l\(JIS DlD lIfAJlÇ& D3-. R.,�potl6!.'1bi1id.9rlelt 5.978:4010155..91

TARÁO DE PLANTÃO AS SllKtUIN.', Receti: • 67.05'3:245.30

TE FAR.lUCUS; ;1 Mi�t; .. 142.176.60-3,20 �
6 Sásade - Fitrlli� Ra_l'�/cI � fr

- Hua Traiaae. J Sini�rol pagol! noll últiMo� 10 imOI! 98.,68.7.S16;30 �
7 Domingo - Farmá6ia Ra"v� Relipon�at'iida4e. ." �16.136.401.3)6.Zo •

I
- Rua Tr;tjáu. i
13 Sáhade - Fai-l!IÚda Sa.ü:J. Oiretore& I

�

Agostinho - R. Couselheíre },lain..: ,DçE';hllo� Freire de Carv�ibo. Dr: Franc'$-!::n ,

,

14 Domingo - Jral1Ilitcia &_ __de ��"� :Dr.,oJ�f.tI.'!i�- aa.-t'eb;l ,cltL Ã!I$!ll:.f.o
.A:gosfirih()' - R. (;o·nsélheir. �h;"1 i e.'

,

reG.' .... �- _., ,P
"

20 Sábado - Farmácia FAperu4ll L<l<i.._�"""_""__'_"'_lI. ....ª_.
' z_. 1ZVP!

� Rua Conselheiro :Mafra.
21 Domingo - Farmáeía &pH.DÇa
- Rua Conselheiro Mafra.
'2() (Sexta-feira) - FllrmÁcia d�

Fé - RWl. Felipe Sehm.idt.

'27 - Sábado - Farmáoía - li,,· Rua do Rosario, 104 .30 andar - Tel. 23883.
derna - Rua Joio Pinto, Endereço Telegrafico: "SEGULAR" - RIO
28 Domingo -_ Far_mácia - 110- t ResaItado da �orteio �ftii&ido pila Extração da
derna - Rua João PInto.

.

. Federal de 2� "dê Fe-vénlro lia 1�8 de atõrdo
o serviço noturno ser. efetuado Decrete-Lei 2.0 7.939, de 3-9.1945

pela Farmácia Santo Aatbio sita L O T E R I A F E D E R A L
á Rua João Pinto.

OOMPANIBA miAWNf!A DA IAU�
�_ ai li1' _, �:. fi !i. 8 A
[!fCEDIO� , SfWJ.��Ollt':f:m�

Cifrai do Balanço d. 1944;

"'CLt D.-ODODO • 3.5
FU)Il!A/'fÓPO�/S -SA",TA CATARINA

\ \,_

. AVE:NiIDA J.l.AJUIRO RAMOS" lima circular, bangalô eonstruido em
terreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações qnasi toda mu-
dada, desocupa em seguida. Preço Cr$ 95.000,00.

'

, .' --0-. '

Rl)A FElRN,A:NJ)() MAOHAiQü,. casa bem .conservada coostruíds em
terreno de 5,5x42, com 4 quartos, varanda, quarto de banho, eosínha
etc, Preço Cr$ 120.000,00.

�

SEGUlllel DO ['IR LIDI
.

RUA CONSELIfE;IRO MAFRA: Prédio de Coméroío, com 2 pavi-
,

' rp.'�llto�, sendo o terr.eQ para comércio e o superior para residência,
, tótímo ponto. Preço Cr$ 35D.OOO,üú. ,

'. -0-

RUA �NISELHE1lRO )(�RA, casa nova já no alinhamento, s quar-
tos, sala de Jantar, sala de visita, varanda etc., desocupa imediatamente.
Preço Cr$ iOO.OOO,oo.

�

Loteria \RUA JOSÉ YlFiNDE.." casa própr-ia, em estado de nova construída

com o em terr-eno de marinha medindo 16I35, oom 3 quartos �Ia varanda
etc. Preço Cr, 50.000,00.

' ,

6.8 P:e:.nio 11.808 3. o

BOM EllPltEOO
4.0 Premio 22.855

�

"
.

piano Mercantil RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, eonstruida em

Empresa de Transporte MI ePfIIR.
Primeiro prêmio 89.817 terreno com 151:26, com 3 quartos, 'sala de jantar, cosinha, instalacão

nização, porém em fUftC6l athidMe, Segun.ào pr�lO 71.808 sanitária etc .. Entrega-se a ChaYe��to da venda. Preço Cr$ 40.000;00.

necesstta expandir suas atiTidttdel Ter�lre prMlo 55687 RUA JOSÉ CANDIDO DA SliLVA (Estreito), bangalô oonstruido em

rodoviárias em Laguna Tu.rio

1
Milbr do 10 prêmjo 9.817 terreno de iOx35, tendo este 2 de frente, com 2 quartos, 841la de jan-

Cresciuma, Oraranguá, 'Uf'IWI8.�: Willuu do 20 prêmio 1.808 tal' etc. Preço Cr$ 25.000,00. .

.Itajai, Brusque Bluumenau, J..,. Milbeir de 30 prêmio 5.6B7 �

__ � o . 817 OOQUJill[ROS, casa de madeire coneteuíde, em ·terreno de f8rM.
guá, Joinvile, Serra Alta, li.,... """lIIteliHl !tI,O 1 prêsnio próximo à Capela, distante do ponto do oníbus 60 metros, oom I quar-
Caçador, Joaçaba, Pôrto U.iie,.:l �",ena do 1· prêmio tos, sale etc. Preço oCr, 2O.DOO,oo.
míte pessoas ativas e idooeu .... Direta 17·�

I a 71 CAPOElIíRAB, casa construída em terreno eom a áree de 85.MOm2
assumir a gerência da. , ... tlyers lodo cercado oom pastagem Para H5 eabecas, boe. tig'utt ete, Preço ... :
nessas cidades. j Cem um pequeno 'dispendio de 10 cruzeiros por mês o Cr$ 50.000,00.
Procurar pelo sr. Munid., á ...

'

PHtvidor de 11m titule de PLANO MERCANTIL está habilitade: _ �.

Padre Roma, 12:J - Floriuót»&, 1 a) - participar de 3 sorteios realiaades pelas últiBlas RANCHO QUELllAOO, ótimo prOOio (000 re-ve5tido de cimento, oom

.ou por e2rta. I extraç"s da .L.eteria Faderal. t.orlo o oon.forto, com 5 quartos, chuveiro, igua 'quente e fria, um mo-

.

b)
. .I' d P A • t-or Delco, 2 dinamos com QOO a:mp'eres, 21'5 a..rYoree frutifecu � pro.

. •• . .. . . .. . . . . . • ... ..........•.•••
.
- enoclilr lRle�.!18talllente na posse () remlO, cons- dUiZiru:lo etc. Preço Cr� 110.000,00. ,

PASTA DENTAL tituido ç« móvcie, mercadorias e utilidades a sua escolha:
'

� _

ROBINSON o) - ter. garalltKlo o reemooleo final das mensalidRldes· CA<POELRAS, uma pequena O&..'\'ll de lMde;ra,� o Wr-eiIIO Hí:rii1.

•• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pag.as, 8Ct'eocidss de 10%. Preç,o Cr' 20.000,00.

FlIuciOOlÁrio. PúbUe(J18 Eàa- d) � DO essa de falecimento ocorrido depois do l° a'no
duais e MlInfncipal8, do .... de inscrição, estalrldo o titulo em dia, as mensalidades serão

graduado ao mais modeste � res*-idas 8«6 herdeifClfl.

vidor púbUeo; in�vel-T(JtItJ .. lasJ)etoria Geral: Av. Joio Pessoa - 103 - 8.° ando salas 8171819
As..'Sociação Benetief)nte e esta-- C\lritipa, Eetjli-do do Paraná

reis preparando um :peeu& ,... Visto: Inepet6f Geral -]. PSt'sn - Diretor Gerente -

ra vossa fadia. Dr. Lucidio L. Filhe � Fi.cal el., Govêrno - Armenio Cruz
........ . . . . .. ..........•• Direter Tertoureiro - A .. tania O. Negro •

LFJIBIA-TE! O PKOnMO SORTEiO REAUZAR-SE·A em 31 de Março de 1948
In'lflefos !er��

que )i' fera.. ·· f� eetIDf}

tu, aparli.. t_ .116�
raqnep.... v... ' ..
ciellade. Colaion ..�
,aMa Pró Reeta�
dl Saude do �o.

l.e Premio. 19.817 Premio 15.687

=-o->

RlUA SÃO VICENTE DE PA,ULü, casa nova de madeira, eonstruíde
em terreno de 9,41:30, com 3 quartos, cosínha etc. ainda não foi �jta
da. Preço Cr$ 25.000,00._ (t."" •• CI •• Ii''' a�lt''

TERJREN.()8
RUA F'FJLIiPE 5GHVID'I', tendo 11,60x�O. p� Gr$ 35.006,00.

---O--

RUk.... BLUMlEJNAU, tendo 8,70x32, rua mJ.çWa, linlwt 'circular.
Preç,o Cr� 35.000,00.

.

�

RUA SÃO V.ICENTE DE P_,UJLO, tendo f2x30, já pronto �n oons

truçáo. Preç,o Cr$ 6.000,00.
--()-

RUA SERVIDÃO .FlM'NZONI, dive� lotes a partir de Cr$ 3,000,00.
---O--

H IiPOT!E.CAS
Aceito capital para -e.rnvregar sóbre garantiM hipot.ocárias. Con..

suite-me sem compromisoo. Sigilio 8ibsoIulo.

l� VALE D� n7AJàJ
Proeu.l'em ]lA Agên�3ftt

Prog"N9g!40�
LI'V"RARIA 43. I",rvp..ARU

ROSA:

Não receie em cOJllprar .

ações do "Colégio Barriga-'
Verde" por que ésta org'anizll-;

. I .çlão
está sendo zelada POl' vel'-

I

___ _"._ _ _ _ .._ _._ .. . '__ - ,.-._ .. dadeiro·s idealistas. �

Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento
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arrabal�es �e. Porto Ale�rl;r
Espalhando o terror nos arrabaldes

P. Alegre, 9 (A. N.) - Um ban
do de .perigcsos Iascinoras espalha
o terror nos arrabaldes desta ca

pital. Diversos fatos já foram. re
gístrados. O primeiro ool·es ocor-

,_.. _ ...._. .... •__ , __ _ ._� •._ .�__ reu nas proxirntdades do campo do

���...� 10 $8 Milu'(e dt! 1941Q Grêmio Portoalegrense, quandc
por ali transitavam o menor An-
dradino Silveira, e sua namorada
Arací Brito.
Em dado momento, conforme

disse Andradino ás autoridades foi.
ele cercado por um grupo de in
dividuas armados de faca que
além de lhe roubarem o casaco.
ainda lhe raptaram a namorada:
que foi levada na direção dos ma
vos da Ch'áca'ra Mostardeiro, íme
diações do campo do Grêmio.
Apezar dos protestos de Andra

dine, oe perversos individues leva
ram Arací, tendo o rapaz, imedia
tamente, pedido a interferência po

( licial o que f.oi feito com a presen
ça de elementos da Guarda Especial
da Central de Policia. Diversos ho
mens da ·R.· C. P. deram rigorosas
buscas nos matos da referida C1Hi·
cara, bem como pelas proximida
des, nada encontrando,
Até ontem, á tarde, à Policia nãc

Rio, 9 (A. N.) - Falando à re- tinha recebido comunicação do en

portagem sôbre os últimos fatos, li- centro da menor Arací.

.Rio, 9 (A. ?) ,- Na cidade ser- tos de luta, apanhou s.eu irmãozi-
rana ,de P.et�opohs, oco,rreu um la, nho com segurança, e ambos ·se vi
mentavel aCidente que qua,ge rou-, ram afinal salvos sendo recolhi
ba a vi.�a ·a d"o�s, )ov�ns fillh?<s dEI. dos 'comovldament� pel'Ü8 que tes
maJor Zeno ZlelInskI, asslsten�el temunharam a .ter·rivel ocorrência
superllltendent� d.�s Empresas !n- de principio ,a fim e não lhes pude-
cor,poJ'acl:as

. da, u1J.lao.
I mm dar sua ,ajllda.

Esses dOIS Jovens, que se cha- Em consaquêllcia dos baques que
marr.1,,,Carlos Edua'rdo, de 12 �nos, I levou, Carlos Eduardo ficou com

ASSASSINADO NO MORltO

e. Lmz Carlos, .de 15 anos,. �Iver- algumas escoriações e t.eria perecí- MENIINO DEUS

,�Iam-se com dlVersos, arrllllglllllhos do, s.e s.eu irmão mais�'Wilho, Luiz Um üutro .oaso em que as clr-
Jllnto à casca La Im�Ul, .'na,quela CI- Carlos não s.e decidisse no momen .. mJDostân?i,as se .a:I;wesentam m���dade, q�ando .o pI'ImeI·ro escorre- to oportuno .à verdadeira proeza grave a�nda, v8n.flcou·se no MOI � Lgou, eamdo, nagua.. que pratIcou, pois a oo.rrenteza das i do Memno. Deus, onde um pob., eTomwdos de pamco, os compa- á:gllas da oascata. é de extrema ve�

homem fOI barbaramente assass,-

nheiros de Carlos Eduardo e OE I 'dade nado com profundas e extensa,s ia-
que o rodeavam nca:r·am Iéltonüas

OIlI .

cadas no ventre, que lhe puseram
ante ° inesperado da oeOTrencia. as visceNlls á mostra.

.

vendo o amiguin:ho debater-se inu':' O d 4 fi A vitima c<hamava-se Noriva'
tilmente no roldão das águas da epUJia O AJv.es da Silva, de côr .preta, e r·e·

,ca�cata, e cada vez se di,stanciaooo sidente �o bairro do �enino peus.
mais. desapareceu Na nOlte .em que fOI assassmaJdo

As esp,el'anças chegaram a s·e
-..:

. Norival, ·em companhj·a de Dorvali-
cjesvanecer, inclusive em verdnis- _

• no Alves e de mais alguns parien-
tas adultos que assisWIm, nervo- Sao_Paulo, 9 �A. N.) - �steve naj tes e amigos entre. os quais algu-
.sos, a cena, mas slem qualquer ini- redaçao de um Jornal daqUI a espo- mas mulheres e crIanças, retorna
cialiva, YistQ_ Carlos Eduardo, s.em sa do ex-deputado J'Osé Sanches Se- va d'e uma }e's�a que se ,re;�]'lza.va
p�der vencer a correnteza, ter SIdo gura, a qual relatou que seu marido; na c�s� do .Joao, da, GaIta" nas

atu'ado a um abismo de 47 metros t' d 'd' d d 28 til f I prOXimIdades da IgreJa Brasll, no

de al,tura. es a esapareCI o es e e

eY�
.. lVImTo do Menino Deus.

J!:Qi quando seu irmão Luiz Cal'· reiro.
. Em c·erto trec.ho do caminho, is-

los, ocado pelo desespero, não Disse que preso em Jundiai, Se- Lo já pe],a madrugada, Norival E

mai;; se conteve e lançou-se hs gura 'fora trazido .para São Pau Dorvalino fora� �ne�peradamentE'
ágllas, numa últIma lenLal,iva para d t

.
-

I'
_

. ahc d t' a laca,dos por tI'es mdlvIduos, um

salvar Carlos Eduardo. Bom nada-
e au o�10ve, nao se s n o a e do" quai·s estava armado ·de adiS·a.

dor, Luiz Carlos, após alguns mina· agora onde o mesmo se encontra. Dorvalillo conseguiu defen�r-

Perigosos sa'te8�ores

ti

Novo pintor catarinense
"Poeta nascítur " - diziam I)S convites que teve

lI'omanos. S o que se diz do poeta uma exposição de
podia-se dizer de todos os artís-: afim de reservac
(Las. Todos eles já trazem -do berço seu torrão natal.
o que mais tarde lhes há de dar I Aqui, pois realiza êle a sua
nome e glória. prirneiea mos[ra de telas ·e aqua-
Para. que o bafejo das mUS!1S, relas, e alimentamos a cer-teza de

entretanto, se lr�nsforI?,e em ar.te que terá por parte de todos 00

prépriamente dIta? mister que a catartnenses, os aplausos e os es
ãnf.eligênoia se aprlmoJ?e no estu- tímutos que merece.
do e o estro se aperfeiçoe na ob-. rQpo:N;;unamente informaremos
.servancía dos preceitos firmadas local e 'G dia da exposição.
pelos mestres.
Por se não lerem guiado. 'lj0r

esta prudência, é que muitos tá
Ientos se perderam e muitas v'o
cacões fracassaram.

Vencem, porém, os que sabem
renunciar ao comodismo e â pr·e
tensão e se submetem ao maD1J
seio constante dos livros.
Assim agiu o nosso jovem con

terraneo José Silveira d'Avila.
Inteligente e com pronuncia.lns

pendores para as belas artes, dis
tinguiu-se de tal modo nos estu
dos, que obteve uma bolsa. do Es
tado para. firmar a sua vocação e

completar sua formação arbistica
";'caba êle de concluk o eursc

de pintUI\a na Escola: de Relas Ar- lUa, 9 (A. N.) - Os meios poli
tes do Ri'Ü, 'onde obteve o primei- ticos ligados a Minas Gerais dizem
rD lngar oom meda1ha de bronZE

I
' .

_ q,/ellllU concedido uni,camente que nada de concret? ha aI�d� �ô-
:ws alunos que .s·e classificam om bre a propalada adesao da dissIden-

pI'!mei�'o 1Ug:.s:com
notas

e.xce-I
cia pessedista e udenistas. .

peJeJil.alci.. .

Sa tisfeito com -êxito alca'Ilçado V d "
..

O d..fí
re mai;s ainda por ter sabido co-rres-, 16 �era\la uuS
ponder ao que dêl·e esperava sua I B

•

t��ra naJal, 9 jo�em José. Sil,veira anc�rlosd Avlla retornou a FlorI,a�lopolls. U ti
para agradecer a seus oonte1'raneÕfj Rio, 9 (A. N.) - Corre nos meios
() deciclivo él'IT!paro que lhe pr·esta-: trabalhistas que os dirigentes do
'l'am. atra.�·e� da dilig,ente. âàmini�-' Sindicato dos BancáriÇlS estão em
traç.ão pu,ohca, paI'a reallzar s·eu. . .

_

(lenho. E como< prova desse agrade- demarches para a lllstalaçao da fe-

ciento, recusou terminaflamentp deração dos bancários.

para realizar
pintura no Rio
essa honra ac

Continuam
DoPSD

gados à politica mineira o senador
Melo Viana disse: A coligação está
de pé, porém a dissidência continua

integrada no PSD.

ii
ri
!'
Ir.

,.' 5. d� rooIJW'&1' .. g!'and. -.�l tte��
� mendigoe.? .pre�ent. eu. idéí. oa ot'� eeu. eernc-oe, <1�
undo !leu IlOrne na -li1!ta de 'TOIUlltáriol da �áo &4ial CM.tui
nense. em podei' deata Nd�o.

• •

Gesto heroico de um menor
,

II

nos

Guilherme Tal

se com o braço. e recebeu prof'un
DO ferímento perto da mão. O. mes
mo, contudo não aconteceu com

Noríval, que recebeu um profundo
e certeiro .golpe 00 ventre, que lhe

ocasionou a morte- horas depois,
quando já se achava recolhido ao'

Hospital do Pronto SOCOITo.
Felizmente, desta vez os crimi

nosos foram ,presos e serão devida
mente processados.

Vibrante mcmíjesto
cx-combotentes

aos,

RIO, 9 (A. N.) - O Coronel Delmir.o de Andrade acaba de lançar
uma vibrante mensagem a todos os ex-combatentes por motivo de
sua €Ieição á presídencía da Associação.

Afirmou que sendo a atual díretorta absolutamente apoltt.íca,
sem qualquer f'iltaçâo .ideolõgíca, encontra-se á vontade para realísar
seu programa de união ·e ação, O coronel Delmiro fez um apelo aos
ex-combatentes

i

para grandeza do Brasil dizendo: "Dirijo-me a vós,
que sois homens que 'em terra, mar e ar souberam vencer.

Ademar de 8arros e Getulio Var'uas:
.Escla,recido ii enclBtre 10 li,

Rio, 9 (A. N.) - A reportagem dois partidos, o qU·Q não aconteceu ...

de "O GIOIbo" ouviu, o deputado I Ao contrário, solucionado, o caso
Baeta Neves, a propósito da rcve-I de ,são Paulo com a eteição do sr.

lação feita sábado por Leanclrol Adernar de Barros, o PTB coHtbo�
Melo, de ter havido uma aproxima-] rnu, corno já disse, nu seu govêr-·
ção do sr. Adernar de Barros com: no, ocupando uma secretaria".
o sr. Getúlio Vargas, aproximação Perguntando qual fôra, então, -

o-

VERDADiElLRAiS FERAS HUMANA' essa reallzada na residência elo sr .motivo principal do rompimento-
"Outro fato que se destaca pele Benjamin Vargas e assistida por 'do PTB com o sr. Adernar, o sr..

seu especto bárbaro e revoltante aquele representante trabalhista. Baeta Neves .esolareoeu : "Foi, urna
foi um assalto verifioado na rua O sr. Baeta Neves confirmou c vez solucionada a crise e tendo ha
Marquez do Pombal, na madrugada encontro dos srs, Ademar � Getúlio vido um acordo entre a direção cen

de ontem. Seria mais ou menos na residência do sr. Benjamin Var- tral e o diretório estadual, ter o

três horas da madrugada, quandr gas e acrescentou: "Esse encontro PTB lançado uma oandidatura'
EIsa Fontouca, de cór mista, com não teve, porém, nada a ver com c própria na pessa do SY. Borghi.
17 anos de idade, saiu de um baile pleito estadual que j-á se havia rea-

que se realizava nas proximidades Ji.ljado. E nem se tocou em oaJIlp1.-
.diri,gindo-s·e para sua residência é nha politic.a. Na verdade, o sr. Ade- lT�� p�dn g.diln. INQrAv. PernambUlco n. 2.699. Gome mar de Barrns falou sóme.nte na l1i,nJ \J U llOU W U!-_llU
não houvesse transporte áqllela possibi\i.da.de e no desejo que tinha Rio, 9 (A, N.) - O Conselho da
hora, Elsa dirigia-s·e a pé abé a sua de conseguir um congraçamentc Ordem dos A,dvogados' julgando 0>
moradia. Tudo decorria normal- politico em seu Estado, trabalrhande . .. _

" ""

mente quando, ino.pinadamente em harmonia com todos os partidos IpedI�o de.mscnç�o rcq�endo po.

foi atacada por cinco desconhecl- E pada mais que isso".

I
Gabnel �hcbel, mdeferm-o sob 'O,

dos - dois brancos e três pJ'eto� Informou ainda o Sir. BaeLa Ne- fundamento de que, sehdo realmen
- Q'S qüais depois ,de agredi-Ia F. ves que, d�püis d�ss.e ep�só.dio" c te natural da Siria, embora dipIo.
intimida-Ia, conduzÍ.l;am-na para Of P'IlB passou a partICIpar ao ,gover· mad por faculdade brasileira não
fundos de uma f.ábi'ica de fumo no de Adernar .de Barros, tendo um

o ..:
localiz.ada naquela zona, onde pl'a- elemento seu ocupado a Secretaria pode advogar no BrasIl, pOIS c

ticaram toda a sorte de atos .de Ji- do. Trabalho. E perguntado sôbl'e regulamento da Or,dem dos Advo

bidinagem na pobre vitima, abano quais são, ·atualmente, os lal)os ql!-E gados e que se reporta à Constitlli-'
danando-a a seguir, em plena. via- �I'end:em o sr. Adernar ao sr. Get�, ção Federal, exige que 'O interessa�
pública. 'rrans·po·rLando-se para <" lIa, o deputado Ba,e-i.a Neves re�-

" .
. �

Central de P'olicia narrou o fa1.c pondeu: "'Nenlmm. O P�[,B afas�t� do faça prova de que seu palS taru

di,zendo, ainda, .qu� tres dos assal- se d? s·r. Adem�r, Lenclo apoiado c b�m per�lÍte o exercicio de. a_uvoga
tantes esLavam armadas de faca e candld,ato do P,SD à vwe-governan ..

Cla em Igualdade de cOlldlçoes a

o quarto, que era de cór branca ç,a do Estado.
_

Atualmente nossa cidadãos brasileiros. Ficou, portan�'
apresentava um ferimento no ros- bancada, em 6ao Paulo, segue uma

t d t d
.

'd d
to, provav,elmente produzido por linha comple.tamente iIlJd·e·p.endenLe··. ' o, a .0 a a a rep.rocI a e.

um insoLl'umento cortante. Anotan· Insti'ldo amda a esclareceI' 08 ASSIm, a despeIto ,do parecer fa
do devidamente as declarações dE entendimentos, �.avido.� entr,e o PTB vorável invocado pelo interessado",.
Elsa o dr. Moojen da. Rocha deter- e o p,sp, aludIdos por Leandro

o pedido foi indeferido por maioria:
minou que partissem para o loca.] Melo, o parlamentar ,tralballlllsta

d t
da bárbara owrrência duas oami- disse: ",O que s·e passou com rdc- e vo os.

nhonetes com inSl)etor,es da R. C rl\neia aos ·entendime�tos entre e O equerente não se conformando,

P., p·ara a localização dos ass'a'ltan- iP� _

e o iPSP, ant�rlON?ente p,s com la decisão dela, recorreu para
teso 'l'ôda as zOIlJas cir.cunsviz.in has el'81çoes _para. a. pre-�IdêncIa de .sae o Conselho Federal.
á Marquez do Pombal foram com· 'Paulo, naü sam do ter.r·eno d.as son

pletamente vasculhadas, não sel'ldc dagens, o q,ue acontece sempre eo-

possiV'el encontrar, siquer, um ves- tre os par�Idos. .

ligia dos descollhecidos. Deu motIvos a e�s!is. sündatens ,e
Prosseg��em, entretanto, as dili- fato �e have·r um htlglO, ent_:e o eh·

gências policiai,s. retórlO estadual e a dlr.eçao cen-
tra:J' do p'rn, rque não Unha reco

nhecido ainda H,quele órgão esDO tando a quest�o sub-judici, aguar
dando decisão do tribuna,1.
Enquanto isso, as demarühes se

p·rocessavam, mas ap·enas no terrp
no das' consulta,s, .como j'á disse ..

Não houve, absolutamente, exigen
cias, de parte a parte. Todos devem
concordar, por·ém, que é preciso
conhecer-se as possiJbilidades do�
partidos para que acordos s·ejarri
celebrados. Não foi motivo princi·
paI do ajuste ter m�dogrado a. ques
tão financeira.

Mesmo po,nque entendimentoE
estavam no .te·rreno das hipotecas.
Falou-se, isso sim, em .possihilicla-! o sr. Rui Santos da UDN da Bahia
des g·erais. E .tanto foi assim qll�,1 da ala do sr. Juracy Magalhães, se�

s�.o malogro se prendesse a ,POSSI-! rá eleito quarto secretari'O da Ca�
blhdades econômICas, ter-se-Ia W�-

ri.ficado um r.ompimanto entre O�' mara.

Esperado no Rio
Rio, 9 (A. N.) - Está sendo es�

perado hoje o sr. Juracy Magá
lhães.

Regressará ao IUo
Rio, 9 (A. N.) - Está sendo es-

perado, hoje, procedente da P�rai-'
ba, o senador José Américo, (!ue'
reassumirá logo a presidência da

UDN, presidindo à próxima reunião
da executiva udenista.

Será eleilc�
Rio, 9 (A. N.) - Anuncia-se <I,ue

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

F tE
Em Guia� os nelen i,tas balearam um ,pr0681' pes:=;eclis

ta, em condições mi.' er<Íyeis.
Eterna vigilância?! ? Democracia'! ! '!

E os palhacos rlaqüi ,ainda tentam graçolas, :üruv('z do

órgão carcomido,

Que seria de Santa Catarina entregue' a vingauca das ..

sps ilibadas elemocralas? ! ?
Nem da 'ArgenLino ou do Uruguai poderiamos as�istir a

prátioa da democracia, tal qual el·es a compreendem e inter

pretam.
Deus foi justo quando nos livrou da democracia udcnis

ta, da liberdade uclenista, e fins principias uLleni"tas ...

Esses principias seriam o fim.

'ARA fER�t>AS,
E�ZEMAS,l'
IN:ftAMAÇOES,' "

s;
F R ,I f I R AS, ('"ES�����
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