
loquan o a a 80 o a maiori •••
'.

"

Hse�lélas· estalhlais, d&s representantes comunistas, iDimigos da. Patria e. da !oreia"o. PllP�lucb.�
udeDlsta tem o cinismo de falar em bênçãDs de Deus para o paêUdo do Brigadeiro! vom, Ed�a .do
Gomes ficou, ,apenas, ulDa indomável minoria de 'udenistas, dignos e respeitáveis, que o

agacha para farejar votos... ��

Congratvlações ao sr, Nerêu Ramos

Rio. Tenho a honra de levar
ao conhecimento de Vossa Ex
celêncía que a Assembléia Le

gislativa em sua sessão de ho

je aprovou um voto congra
tulatório com o eminente ho
mem público pelo transcurso
do. primeiro. aniversário da.sua
eleição e posse no. alto cargo
de Vice-Presidente da Repú
blíca, no. qual vem prestando á
Pátria e ao Estado natal os 111e

lhores serviços de que sâo ca

pazes sua inteligência e opero
sidade.

'

Atenciosos cumprimentos :pt.
Esse, o inteiro. teor do tele-

grama ontem aprovado pela
Assembléia Legislativa e trans- mos, preclaro.
mltído ao. Exmo. Sr. Nerêu Ra-' da República.'

NA, A'SSEMBLEIA LEGISLATIVA
A Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, em IcfJco. +Silencio do ar. Emerenciano, O re
�resso do sr. Washington Luis, '-Â U.D.N. sempre deselegante, metida em beco sem saí.

d«; PC?r deputados pessedistas.-'-Aplausos ii juventude democrática. - Outras notas.() prmleIl'O ol'ad�l' ins�wjto foi o 1'88 Ribas E' Oi'Ly Machado, I Depois, o sr, Koridr-r Reis ocupoudeputado Artur Muller, cuja indi- Não havendo oradores inscritos 1 o microrono Ipara ler discurso cm
caça0.n:,eJ;'eCell o apóio da ,bancada para falar na ordem elo dia, o sr.1 que propunha se dil'ígisile telegramajor itát-ia, através da palavra Presidente passou á vojacão dos i ma de congr-atulações pelo regreslll'lhantt' do sr. Raul Schaefer. proJetos de lei, atendendo reqüCl'i-,' so do cx-presfdente Wash ingtonOcupou I) microrone o sr. Osvaldo tl)),ento fie urgência apresentado 'pe- Luiz. O sr' Nunes Varela declarouCabra.l, rcclamandn contra o atra- lo sr. RaI11_,_Schaefer. Sôbl'c êsse e justificou, com notável elegãn:..:0 de inlorruaçõos que solicitára. requet-imeuto, que foi aprovado, f'a- '[ cia política. o apúío de sua bancal<Jm S('g'111t!a, foi concedída a pala- Iararn os deputados J. J. Cabra I e da á proposta Konder Reis, e, aprovra ao deputado Ortv de Magalhães Saulo Ramos, o p rírne iro negando-. vedando estar com a palavra, subMachado. O vigoroso orador pesse- lhe apô.io e o segundo manifeSLa.n-1 meteu á cousidcraçân elo plenáriodista, após tecer amplos comentá- do-s- f'nvorável á sua aprovação. telegrama de congrat ulaco.és

r

pela
"IOS f'm tomo da crise de trail1SpOl'- A s"f;Tlir, foi aprovada inclicação do passagem do 10 ani\'f'l's{tl'io da postl�S que se verifica na Rêde ele Via- sr. Osvaldo Cabral, falando sóbre

'

"e, do sr', Nel'llU Ramos no cargo de
l}ão.Pamnú-Sania Catar-ina, denun- a lllP�ma II df.>lll1l.a,tio L.OI)()S Vir'il'a'l Vi{)e-,Pre:;idplllp da [l,p'púlJlica. Os
ClOH, COi/)] a cpragcm que Ul-e é pe- 1,','0' I:,rl'" c \ .t , ,,' l'f'pJ'es('nLanl.p� udeuistas, que ha
culiar o vergonhoso monopólin do ,

... I�O' a a d lllct!,lll,l da orriern do 1 VIam aplaudido li 111'J.ITIPll'a pai-teJornecímento de lenha que vem diu, o ,';1'. P!'e�I(J"ntp c()n�pd()[1 a pa-: rJr�8e discur-so. f'ranz iram a rroutc
sendo rculizado, na Hn'ha Sço Frau- lavra u quem rjpla (ll1lze;:;;<", f'azr-r I' no f'imal do mesmo, É que as gló-.eisco do RuI. pelo dl',lyan Ferreira \I,�O" P('rl�llI](l-,a, D, drl)\.:,�arlt1 �PI'I:�,I- rias do ;:;1', Nt'rf'u Ramos continuam

Os comu'n-Istas 0,0 Paragua'ldo Amaral, alt.o prócer udenis'la no
1 � r,r :\Ir llo I, ('tnl nOll ,1, C01blflc, a-I fat,rnrJo muilo mal ao� seus inCIJIl-

PU'I';)llÓ. Disse o orador que a cri- ('OI'.; qUi' l�101�l'f'ntos alltrs !f\rêra fOI'm arl o:; adl'pl'sál'ius políticos.
�p dp tl'all:,;pol'tE'S naqnela JCl'J'ovia contra o (.,ovel'!10 da T�("flllhll('a, O lide!' millol'il::\l'Ío IH'OCHl'OII ver-

Ilfi,o tE'm como c;n.l<sa única a defi- S,\I:rI(J 3;::1\ ':rt1rlO ,7; QUP, dP�;:;� goo: in�('H"âu 1)o!í(i.ra lln;dr ,

eR,ta nfw :\.SSTTl\ÇÃO, 19 (C. P.) _ I"/)!'(;as g'ove1'nistas, llr'Ücrdenlr.s de Pe
;CH�llCJa df\ maLerJa.l rodante ou o

,U110 ,1<1ze!n val,r dOlS dc"t.1cndo� r'(:18.[10 P IH'gU1I apUlO a propusta dl'O Jnan Caballe,I'o, dE'rrolaram ('lll Sall Joaquim um bando rrbeldepé�simo E's'lado da via permanente, Uri,é"ll" �b, Owmrln n dt'DnLn(!n I·'pr- l\UnrS Vtll',)J]a, ),'50 ob:::t.antE' E'ssa

J.n:l� J}l'inei'palqnenlp a fal,ta de com-: 1'p1.l'a ri,; "'[r'llr; PShl'[lW,J(1\':l ronlnq rll'ilf'.,I('gã,nria CJl,le ,.(! .t}põe á "nnta- chefiado pelo comunista Cerlúlio BaaLlw. AS autóridades argenUnas li
bllsLível. ;.;, Excia., ,salicnlLan,Jo o' o,s "f'VI) 11:(·Jt',1l31"O� dr:' :10, o. d,;I��-1 rle rio pOVu cai al'i'l1cn,.;C', n,qüeda pro'"' bel'taram 112 ot'iriais rcyuluciUl\úrios que s,e achavam aquartelados
valor mOl'al e a. ea-llaeirlade de tra- f LI,dn A rn'cllH'!o CalJl dlssp-I.lJe, ,Nao posta foi apl'ovuda, !\los debates eDl Forllll)�a.
Jlalho cio novo rlÜ'etOl' da referida' r,.;qu(\e� y. Bx'cla, ,ql:P os urlC'ill,S.t<IS surgidos em tCJl\DO dêssc assunto, ...... _

Hé\dr, dirigiu-sr. a êsse ilustre ad- Rll�:' J:I1:lOl' e, .<\"l'l�fl�Jano, Ramos ficou evidenciado que os pal'lamen-

O "'tlll d" d-,J?ll,'ní,S'Ll'arJor, lJ,�d,jnld.O
ponha

�ê�mo,l�rl"o_nall;L:l:\<dc,,:.W'-e ..,lr?:?el(.�, Pilta=_�a,',re:.", nflr.-nislas

não. '�'eCO,]j:hecem 4 50 Vllmas aSlnun açues'.:1i(}l1f:,le monClPollO. qne qualJücoll :?;1.� l'ntle
c

os 11;,1ll('lpar� l'1'lo.lnc1O Jl1�ll(:a e 1]11'E'ltO on�le nao haja ]1)-
'

�jt:' imora,1 e l'evoI.Lante. '. ,�),l1 lOS dr .:lO.. . j'"l',\""P ,cio SPll pal'Lidn. Trala-,'''' rie I •
'

O �1'. Ff\ereil'a de Mello não. S�'., ,�las o sr, FCI'l:pÍl'a (jr �{elo LjlJl'- uma nova lllCldaij({a,dr de i';J,;ebmo: .. ! '1'ór"[O HJ [T P) _ Eleyam-:3H a 1,500 as vI! iJl)as das ,inllnrl:l-C011fol'D!OII com a8 y('rda,des pl'Ofe- na ataeal' E'. qUflndo perglllll ou jlOl'- () depul ado "\mnando CalJI ]le'dlll! \.,
,

' (, " "

,', '_ ,
' _ "

l'i,rJa� pelo �ell ilusl.re colf'ga. Ten- que o gul'i\nlO r�t{t comprando a 1JcdaVI'u ,ó Cmc(ll'llOU o' p{'orpdj� i�tru.s- d,) t,t>l'T'ltúr'lO wpone�. As agllai:' l�ol·aram 5 I�ll aldeoes a irl ml
tOll fazer mai,;:; um comício,.no que aviõps ele bombal'c]pio. 1'(',,;pOfnclE'll- n1l'l\to da bancada minorisLa, mos- Iha� ao nOl'tr' de Tókio e t.eme-�c pelo sru desLmo. Reglstl'aram-su
foi impf\d!do I,lplos repetielos, opo1'- lhe �() elr,puta,:Ju Calil: "O, �1'igadE'i- t.l'allrlo a incoPl'êll,cia de SWIS a!itu- cle�rnoronamentos nas Jazidas de cobre dl' Ashio e Tochigi. Os acessusúmos (' fll11fJ1111:mLes apaIjLp.s dos 1'0 l',cluarrio ('0l!lf'S poclPl'a m,formar. (jps e rt's[Junrlunrlo dr manClra ful-

, ',' 'f" ,t' los ,e recria-,,;e pela sorle ele 20 mil mineiros.11E'�11l,tados Armando Calll, Cld Lou- [I V. 8xcJa"." ml11ant" PS a,pal'lp,:; q'ue lllP, eram as fIl111WS (l[am COI ai.

di]'igirios. O deputado Cam Sf\ l'el'e- ,-----------

rju ao alLos srl'vieos Ipresta,dos pe- U� ",s um I·Dc-.denfe pr.ovocadolo sr . .:'IIel'én Ramos, ao seu :Esla,do l"'.l.u
c ao país, e lameJtloll que os ,flPpu- I R

..

,I,ados udpni:l.a::i. dP.ll0�S dp

havE'reml pe a USSlft
Estado, recebE'u o seguinte j,plcgrama; uh[](lo o a,polO da ma.lona.. para um

C hc o' 19 (U P) _ se achavam na carcaça do. an-'18' i 'Ial rl t· r C> 1"If'g'l,prll� (I" ct)ng'['at,lllaçop,c '10 sr, open abue,.. '.' "0'
• _'". "Tangara, - _-�o ,'l'eg'l'eSS<lI'-m08 (essa capJ ,on. c ,J\'t'l j()S ',I ' ." ú � ,'- -

1
-

GhOlll'a de conferenciar com N. Excia., yinws agraclret'�' rle mallril'a es- Otúyio Ml:urgab.eira, quando assll-I Surgiu grave ll1crdente mter-I tIbD ,navIO a ema �e)senau �

n,l,iu,' a gOv('rni1,n,ca
,dn Esl.atrlo .ela nacional, entre a União. SOVié-:'j' Sabe-s,e que o. g�)Vêl.·n<: de.necl',al a rlefE'l'encia com (111C ('limos recr])iel08 pelo iluilLI'{�' Gove,rnadol', J"'h a ,n r�rtIOaooon)l ., apOlaI' C h e:d'>' -

,JU_: I.'
..

Se
"�o:��c."., ..... ,:,'. tica e a Dinamarca. open ague P

, lU a mIssao :UIverdadeira expref'são da Democracia Bl'asilE'ka. Aproveitamos a opor- ldenLlc,i hOmenab( m_ <lU RI. �e} eu d' 1"
• •

for- litar dinamarquesa em BerlImtunidadc para hipotecar' !le modo inconliici,onal, ireestri ta Rolidarie- Ramn.:::. sCth a n ]p,gat:ao Tlp que este Segun o as p.lmerras ln I .. ' . _
"

é um políi i.co mili ta,ntc. E o sr. Olá- màções ofidais, o.S russos se' :para eXIgIr a hbertaçao dos prloade a V. Excia. e ao \'os;;o profícuo govêl'l1o. Cordiais' salldações. �a.) ,

"I, .

"iI) ;\Tanga,beira lIão (1 é, penpm- apoderaram á força da carcaça SIOne1r08-.
João Bcv.ilaqua, Segino Allcll'eazza, P'edro Lorenzoni, Olímpiu Casa·

tc:.11 () dppntaclo Calll? Os uflE'n,lslas 1 antio-o couraça;do alema,�oi, Os russos mantêm os prisio,..l'.in, Carlos Sanceri. nao responder�m c o sen "l]·E'nClO ;,0, .1 b
"

-

, 1 d 'U a de neiros na própria carçada do.
_____________________-:-

'

revelou que nao cneonlrnram res- Gnersellau, ao. su ' a 1 1
. I .

C ,. d d
- [IOS(n. com a qllal pndpssrm

e�con-I
Falster, prendendo 13 man-j navIO,

00 Irma a' a' con enaçao r:E'1' ,o seu iUE'x.plicável e excessivo nheiros dinamarque\3es que ser Copenhague, 19 �'U. P.) -faCClOSl&mO,
'.. entregavam á demolição dos Anuncia-se que o. in,Cldente com

Aplausos da assJstencIa COl'oa- '

. "Dinamarca sU'scitado pelosram os, irrE'spondiveis arg'umel1tos I resto.s do. poderoso navIO ger-, a ,
.

do (rilnmo .\l'mando Cali!. Final- manico,' . nlSSOS a pro.,posIto. da carçada
mente, o represenlanLB Wa,JlClcmar do. "Gneis'enau"" é devid'o ao:
Rup pr()Pôs. c9ns(as,se pm ata 'vp�o Copenhague, 19 (U. P,) _ fato de que a União. Soviética
de [],plam;o a JUYE''!I,lude democ,ra,tI- O g-ove'rno da Dl'namarca pro- co.nsidera co.mo. sua proprieda-c.a de Srunta Ca't.arllla. sfmdo a,pOHl-

'.

do tpE'la do sr, Armando Calil. testou co.ntra o. sequestro, pe- de, t�do.s os resto.s d� navIOS,

Ao seI' vÜ'tado o tel'egrama de los russos de maTinheiros que, alemaes no Mar BaltlCo .

congratnlaçi'\es pelo r,pLornü do dr,
.

..:::.;::___:_.:__:' ::- -::-_::_
\Vashinglon Lni)'; ú pátria, o depu-

Descoberla ,uma conspl·raça-o naz·l'sta:iêll(lo Ol'ty MagnlhiiPR MaJClbado fêz
a >:pguinLe ,fusLifi,cnr;uo de vaLo;
"Yotei favoraveLmente á propo-

La p'az., 19 ('U. P.) _ Foi, co.municado do governo. d'enun-siç'ào a'prE'sel1'la,da pelo nobre cle- -

Iputado Konder Heis. rna'lüfpstando descoberta uma co.nspiração cia o.S �rtigos �arUdários do
regozijo cle"la Assrmbléia pelo 1'e- nazi-fascista na Bolivia., ex"'pre,sId.ente V111aroel come)
grE'f"SO do ex-Presi.dnnte \Vashing- ESTADO DE SITIO implicados na co.n's,piração".tem Luiz, ao Brasil, face á manei-

La Paz, 19 (U. P.) _ U,rgen- La Paz, 19, (U. P.) - Urge.1l.-ra rligna e alLiva com que se por-
tou no exterior o iluf;tre bt'n,Silei- te - O go.verno boliviano de- te - O, go.verno, respo.nsabIh
m, dignielaelp que. nU(TOS' comp.a- cretou o estado de sitio, dian- zou os eremento.s nazi-fascistas
nllpiros SPllS não tJveram no ex�ho, t da conspiração. nazi-fascista pela edo.são r�petiâa dos con-
anele, só prOCllJl'al'am, el,es'IY1oralIz.ar, ,e, b '

.,' flito.s trabalhistas na Bo.livia.
os hmnens que part,lCl[lal'a:m do desco. eIta llO paIS. "

, �
'_,

moyimen,lo revolneio,nário dp 1930,' La Paz, 19 (U. P.) - UI'- Lo.go apos a decretaçao do. e�

q'ue tevE' a granel e virtude. ele mO- O'entissimo. _ O governo anun- tal® de sitio, as tropas foram
rali!a1' os co.s.tumes pO.líücos de I �iou o.ficialmente que a conspi- postas de prontidão.. "O gover-HllItao, Entre esses homens se con-I

- . . d' b rt ti" d para qual-tava. o ilustre ChancelE'J' Oswaldo\ raçao nazI-fasclsta esco. e a}lo es a plepa;ra o
"

Ara,nha e ontroq 'Vultos proE'minen- no. pais visava "implantar a quer eventuah�ade -: .anun-
fE's O,ue hn.ie milifam no� quadros, e:uetra civil na Bolivia". Um cia um co.mul1lcado ofICIal.
rla r.D, N,". ,I:'>

A independencia da Birmania
LO)jDH.ES, H) (U. P.)' - A Inglaterra resolveu conceder lndopcn

dência á Birmânia IN) prazo!máximo de 90 dias. Nos primeiros dias d�

novembro s,nguil'á pura Rangnon, como alto comissár-io, o sr, Reginalrl
Bowker, CJUL' l ransf'cr irá (I POdf'>l' ao guvêrno da nova Birmânia inde

pendente t) depois ali permanecerá como representante da Inglaterra,

,) MAIS 4NTfGO DLUtIO DB SANTA CATARINA

ttNfrtetúJO • D. GfIl'ente: SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
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Agradecime'nfos ao sr" Governador
8. Excia o sr. dt', Adel'bal namof' da Silva, preclaro (h)Yf\l'nndol' do

Bucarpst, 19 (U. p.) -- A Cort.e Suprema da Bulgal'ia confil'mon n

sentença de morte imposta a Nikola Petkov, ex-lider da oposição Í)ar
Jumentar, julgac!to por rl�ime de lraição. Os Estados Unidos e "a In

glat.erra haviam protestado cont.l'u a condpllação do s'eCl'eÜ1l'ÍO do Par·

tido Nacional AgTário, alegando que a jll:;tiça fôra toreiela no seu .iul-

.s'umen(.o,

Embaixador Argentino
BUENOS AIRES, 19 (U. P.) - Anuncia-se' na Chancelaria que o

govêrno brasileiro concedel.t o necessário "�&r,r,cmen,L" á nome,�:,ão do

SI\ Juan Cooke para embaixado]' da ArS'euLma no RIO (�e Janen a, de

'Vendo sua escolha ser aprovada pelo Senado amanha. O sr. Juan

Cooke deve,l'Ít partir para o Brasil em fins de outubl'o.

Os etern�$ desorcleir�s
TRIESTE, 19 (U. P.) - Deelaram-se em greve 10 ml! o.pee�l'los

dos estaleiros de T6este. O movimento foi o�denado pelos comur:lstas,
d f"o ao govêrno anglo-ianque. Contrnua tensa a I"ltunçao ao

num ,esa 1
,

,
. I t' 'am vá

longo da j',ronLeira iugoslavo-italiana, Forças mg'os' ava: lzel -

. -' ontra �s PO�I'ço-es br'jtânicas numa tent.atlva de se app-I'laS pl'essoes ç Q,",
• ", "

d I te'I"I'i'Lo'rio ii ahano. Choqu€s entI,e It.allanos e I.S-
uerar dr, pe aços co'

.

'

O' I''t- ,.' tl'''ndo em Gorizia Monfalcone c VenezIa llU lU.
]oycnos cs ao se I,egls, �' ,

Vice-Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações uteis
Viação

,

aerea

.__�__ smz·

20,3()

Nova

Horario
SEGUNDA-FE1RA

Varig - 10,-10 hs. - Norte.
Iteal ,S. A. - 7,30 hs, - NOJ'te.
Cruzeiro do Sul - Norte.
Rea'! S. A. - 11,30 hs, - Sul.
Panail' - 9,50 hs. - NorLe.

_T1i)i{QA-l<lEHiA
Cruzeiro cio Sul - 9,<10 11s. -

Norte ..
Var-ig - 12,30 hs. - StJ!.
Panair - 13,00 hs, - Sul.
Cruzeiro do Sul - 12,20' ns, -

Norte.
Ql";ARTA.-FE.rR.A.

Cruzeir-o do Sul - 10,40 11S. -

Norte.
Hnal S. A. - 7,30 hs. - Nane.
Varig' � 13,00 ,11S. - Norte.
Ileal S. A. - 11,;{O IhS. - I':)ul.

OUJ N'['A.- Pl<:_}J.J:tA
Panair - 1't..:'>5 hs. - Sul.
Panaír '- 9.50 hs, -' Norte,
Varig -- 10;:20 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul 15.30 hs, -

Sul.
'

Cruzeirn do .sul - 9.40 hs. -

Norte.
.

SEXTA-FEIH.A.
Var ig - 10.40 hs. - Norte.
Real .8. A. - 11,30 hs, - Norte.
llE'ul S. A. - 7,:.1O hs. - Sul.
Cruzeiro elo Sul - 7,20 hs.

Norte.
Pana ir - 13.00 I1s .. - 8ul.

SÁBADO
Cruzeiro do ,Sul - 1 J ,00 hs,

!'Iode.
Panair - 9.50 hs. - Norte.

DmUNGO
Panair - 13.00 hs. - SuJ.
Pana ir - 9,50 I1s. - Norte.
Cruzeiro do Sul 11,00 I1s.

Sul.
Cruzeiro do Sul

Norte. '

L,OO hs,

CLUBE DOZE DE A�OSTO-Dja 21, Domingu'eira com ínícle às
e terminando a 1 hora. Dia 27, sábado, Seírêe,

lorario das empre
sas rodoviarias'

,sEGUNDA-FElt\A
E'XlP1'esso ,São Oristóvâo - Lagu

:Da - 7 '1101'as.
R'-"Pl'-cSSO Brusquense - Brusque

- 16 horas.
Auto-ViaçãD L!.a,jaf - lLajaJ -

15 horas.
EX!IwCSSO Brusqucnse - Nova

Trento - 16,30 horas.
ALl'l,o'-Viação {}aLa,l'inffilSe - Jorn

'Vilo - 7 h oras.
Auto-Viação Catarrnense - Curi

tiba - 5 horas.
Rodoviária .sul-Brasil - Pôrto

.,Alegr,c - 3 horas.
'I'ERQA-FEIJtA

Ali 1,0-Viação Catartueusc - por
to Alegre - 6 horas.
Aiut.o-Viação Catar-ínense � Cnri

,tiba -,5 horas;
Auto-Viação Catarinense - Joill-

vile - 7 horas.
'

A uto-Víaçao Catarmense - 'I'u-:
harão -- 6 horas.
Expresso Sã,o Cristóvão - Lagu

lla - 7 horas.
Emlll'l�sa .Glória - Lag'unn

'1� horas.
Expresso Brusquense - Brusque

- Hi horas..
Auto-Vi.ação Itajaí - ltajaí-

15 horas,
QUA.Jl1'A-FE�RA

Auto-Viação Catarínense - Ourt
tina - 5 horas.
Aula-Viação Catarinense - Jom

vile - 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - La

j8UTlil - 6,30 horas.
Expresso São Cristóvão - Lagu

lU!. - 7 horas.
:&�pt'{\SSO Brusquense - Brusque

- 16 h01'3s:
A nío-Viação Itajaí -;- ltajaí -

'15 horas.
'E.xJprcsso Brusquense

Trento - 1 G,30 horas.

�;
.

QUINTA-FEIRA
Au LO-Viação Catarmense - Por

to Alegre - ti horas.
Auto-Viacão Catarínense - üurí.,

Iti,ba - 5 horas.
ÂllltO-Viaç,ão Catar inense - JOlll

vile - 7 ho,ras.
Auto-Yi-a\:âo Catarineúse - Tu

barão - 6 horas.
Aula-Viação .,Catarinense - La

guna - G,30 1100'as.
l�:x;p.J'.r;\SSO São Cristóvão - Lagu

na - 7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna-

7� hor�s...
,EXlPr.f�SO Bru�qL�ense - Bl'usque

16 hOI'a,s. .

Auto-Viação Ua.jaf - Haja!-
15 horas.

SEXTA-FElHA
•

. Rodoviária - Sul-Brasil - Pôrto
Aleg,re - 3 hO'ras.
Auto-Viação CaLarineuse - POr

to Alegl'e - '6 11or,as,
A uLo-Viayão GaLaritwuse - Clll'l-.

tiba - 5 horas.
,Anto-ViaçãO' Catarinense - JOln-

-----

vile - 7 horas.
' Precisa de comAu;[.o-Viação Calm'inense _ La-'

.

-

Moria Romona, natural de.ta

guna - 6,30 horas. , I n cidode, r•• idente no Saco do.

}<:;:x,pl'esso São .Cristóvão _ Lagu- prar a go: Limõe., com 85 anoll de. idade.
!llt\ - 7,horas.

F It Ih d· b
paralítica. não tendo recur.o. para

AllllLb-Viação Itajaí - Itaja! - ,8. 8- e lU el·ro 7. Oe .uo manutençãe e trotamento.
i5 horas. recorre Q caridode público. afim

E.,'I('\[)l'esso Brusquense _ Bl'usque Procure então Crediário Rnot. de angariar algun. donativo•.
16 horas. -

que mediante a módica percentagem o. donativo. podem ••r entre-

SABADO _ de 10, por cento, resolverá o seu' .gu••e.••.n.•.•.t.a..R..•.d.a.ç.ã.o..'. . .. . .Auto-Viação Gatarinense - CurI-
tiba _ 5 1101"as. prohlema, fa:cuUando-lhe a com·

Auto-Vi'açuo Ca'tarinen&c _ JOIn- pra da mercadoria que v. s. n'ccessi_
....u.P � 7 horas. 'tar, pelo preço corrente da praça
A_uto-Vi�çãêJ Catarinense - 'l'n- sem qualquer outro aument:�.

lIarao - 6 hora,s. C.n"'DIÁRlO IrN'OT V d d' ( I
E:xJPl'OSSÓ' ):3ão Cristóvão _ Lagu-

·!nm �'. en em-se lversos a guns

:na _ 7 horas.' Rua João. Pi,llIto n. 5 - Anexo á com chácara),. n0 lado do con-

E:\.1wessb Brusquense - Brmque Redaçâ'O de "O ESTADO", Tel�o- tinente, na praia. Um dêles, com
- 14 horas. ne 1,022. .grande área, é apropriado tam-
AUlLo-Viação Hajaí - !tajai - bem para deposito e trapiche.1� horas. APENAS Cri. I." 1Exipt·csso Brnsquense - Bt1usqu'3. Com MU hlfl.. iII.antia V.e(

P anta e informações, à Rua
- 9,aO horas, í NU ••:rlliancl. til "'II ,rixi'llll� Trajano 16, Florianópolis
Emp,resa Glória - Lagu'n.a -/ COJItrih.a para a Caixa 41. ".!!Iif .

'%homs. ... b.&.at_ ti )'1.".116.........

DATI LOG'RA FIA
Correspondencia
Comercial

DIREÇAO:
Amélia M. Pigozz

RUA ALV�RO

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

ia CARVALHO, 65

0- PROGRAMA DE SETE PONTOS
Nova York, 18 (U. P.) - E' dois anos de futeis negociações Unidos querem que a comissão--

o seguinte o programa de sete com a Russia sobre a índepen-. de regulamentação "proceda
pontos de Marshall: dêncía da Co-réia, os Estadoslvi-gorosamente" com a sua ta-

l) - Grecia - Os Estados Unidos desistiram de encon-l reêa de planejar a regulamen-
Unidos submeterão :í Assem- trar uma solução por este meío.! tação, sob o Conselho de Segu
bléia uma resolução acusando Os Estados Unidos submeterão' rança.
a Iuguslavia, a Albania e a' sugestões para restauração dai 6) - Veto - O "abuso " d�

1 Bulgaria como' responsaveis independência da Coréia, es- direito de veto - novamente

pelas dificuldades ela. Grecia, perando entretanto "um julga- Marshall não especificou o no

exigindo deles que cessem ou mento imparcial" da Assem- me da Russia - tem impedido
desistam de apoiarem os guer- bléia para solução do caso. o Conselho de Segurança de

r-ilherros comunistas da Ore- 4) - Energia Atômica preencher sua s verdadeiras
cia, e criando uma comissão es- Dois membros da Comissão de funções. Os Estados Unidos;'

pecial para observação da. ex- Energia Atômica das Nações pretendem propor a Assem

plosíva situação dos Balcãs. Unidas, - Marshall não espe- bléia a criação de uma comís-

2) - Palestina - Os Esta- cificou os nomes da Russia são especial para estudar os

dos Unidos emprestam "gran- Russia e da Polonia - tem ím- modos de liberalização do ve

de ímportâncía" as propostas pedido os acordos na Comissão to, devendo informar sobre os

apresentadas pela oomíssão es- de Controle de Maquinárias. A resultados desse .estudo no pró-
pedal das Nações Unidas para menos que "uma minoria" en- ximo ano.

divisão da Palestina em dois tre em acôrdo muito breve- 7) - Comissão de Seguran-"
países árabes e judeu. Os :IDE. mente, disse Marshall, a comís- ça - A Assembléia tem agoIf
DU. farão todo o possível para são poderá encarar um fracasso, tanto trabalho a fazer, disse·
auxiliar a Assembléia a encon- completo. I Marshall, que necessita uma

trar uma solução para o caso 5) ,- Regulamentação de Ar- agencia que permaneça em ses

da Palestina, mas não espera mamentos Um sistema I são permanentemente, obser-,

conseguir uma solução "ideal- "aceitavel" de controle de ar-I vando as dificuldades de rotí

mente satístatórta" tanto pa- mamentos será Impossível até na, e recomendando. a convo

1'8. os árabes corria para os [u- que "as condições de contían-] cação de uma sessão plenária
deus.. ça internacional prevaleçam" da Assembléia quando parecer-

3) - Ooréia - Depois de no mundo, mas os Estados necessario.

ProgressoBom binóculo
Grande

Belcioeríc -

visão " de JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

Farmácias de plantão
Dia 14 Domingo, Farmácia

Nelson - Rua Felipe Schmidt.
Dia 20 Sábado Farmácia Mo

derna, - Rua João Pinto.
Dia 21. Domingo, Farmácia

Moderna, - Rua João Pinto:
Dia 27 Sábado. Farmácia Sto.

Antônio, - Rua Joã'o Pinto.
Dia 28 Domingo, Farmácia

Sto. Antônio, Rua Joi'\o Pinto.
O serviço noturno será efe-

tuado pela Farmácia Santo Visão maior e mais perfeita
Antônio sita rã rua João Pinto. que a de um bom binóculo
A presente tabela não poderá alcança quem tem sólida

ser alterada sem prévia auto- inatrução.
rização deste Departamento. Bons )ivros, sobre todo. OI

De-partamento de Saúde PÚ- assuntos:

blica, em 30 de agôsto--de_1947. LIVRARIA ROSA

Luis d'Acampoms: Farma- Rua Deodoro, 33 - Florianópolis
cêutico-Fiscal. ...........................•...•

.
,

N. 6 Cr.$ 200.00 IN, 10 Cr$ 80,00
Despertador fabric�do na Italia Relogio Suíno .ii\te.na RoakCDpf,..
Qualidade de primeira - na. modelo reaí.tenj;$ paro
core. cinzel •. verde, azul e qualquer llierviço

niquelodoll 2 modelo.; .ímple. e o que
ilumil'lo à noite
Caixa de niquelAltura 12 1/2 em.

No.aoll re16gio••ão acompanhadoe do. resp.::tivoa certificados·
de garantia

PEÇAM·NOS CATALOG03 - ENIJIAMOSGRI\TIS
JUCEND & FILHO

CuriÜba •• Praça Tiradente•• 26C·· Paraná

Pede auxilio
Partido Social Democrático:

mRlE1.'óR.JO DO ESTREITO
O di!reoiório do PSD, do ES'trei.t.o, reoen;temeIllte elIllPossado, trunc·

o' !praz.c:r de comunicar aos seus -correligion.ários q;ue se reunirá todoS"
oos domill1lgüs, ás 10 horas, na sede do CanILt&ta. R. F. C., provis'Üit'iame'nte.-

CieIlltif1ca, tarnbélm, ter sido de]ilberélldo que os comp3JDlhesirns po
derão s-e entel1ld'er c-oi:n quaLquer membro do, dir,etório, para ex,pôr-lhe:
suas p'r,ci'cns-ões de j'DJterêsse ooletivo, as quais .serão, ,em l'eulIlião, exa�

minél!dals com cri,l,é.rio e justioça, e s,ando j'lllgadas é1Jss:tllIllto, de ' conl'lide

ração, por certo, mer,ec,erão o 3!pô1o- do. diretório, que as en.caminharfit.l
a quem de direiEo,

Asteróide & Cia.· Lida.
RUA TRAJANO, 33-(sobrado) .

Rp.tlrp.�entante de Andebu do Brasil ,S. A.
p,f�ODU110S ALlir,IENT:ÚOIOS - ISardinhas 'Port.ug1l1cza - Pe-

tit-Pois - AspaI'ogos - Maca,liri1o Ame.r.icano, com OV.3S. Arenques
em 01f.'0 e salgados.

PrO'd.ulos de'shicltrataJdo.s "Hm'kson" - Gema de .ovo em pó -À
OVO inteil'o ,em pó - A�bulIl1ina Cristal.

PA.?F.Ã.L'\JRIA ...:::_. Canetas tinteiro El'V'01',SlhaJlp "SkyIi,ne" - Au- .

'Ío'poins - CanP,léIJs de 111a,dei,ra-Pcnu<s pa.ra oa,ne'Las., mar'Ctt "EagIc".
RÁD1:0 - Para mcsa ,de -calbeoeira, marca "Wo'nnie", 5 valvu-.'

las - 110-120 v-olts.
.

ABRIDORES DE LATA - Marc,a "Ace".

E['J\lSTT,COS - De .Rayon ,e a.lgodão.
BAlHAiLHOS - Americano marca "Cara:\,an".
TECIDOS - Granite ,Ftayon c lã.

BARCO Cl EBORRACHA, procedençia Ing'esa.

TERRENOS

,

._Dro CLARNO G.
A GALLETTI.

. ADVOGADO
Crime. cível

COII.tituição d. SociodQdea
NATURALIZAÇÕES
Titulo. o.,lorat6rio.

I Elcrit.·- Praça 15 d. Noy. Z�.
1'0. anda!'.

R••id. - Ruo Tiradente. 47. IFONE •• 1468 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'f��cajs de Fazenda-
I'ivemos ontem o 1)1'aZ81' da yisi

>,ta dos 81's. Jaime ;\I.e.ndes, tíseal
·da Fazenda. e João A. de Souza, se
.ereíarío geral da '1° Rmmião dos
Físca ís, que 110S vieram convidar
-!pura. assistímnn, ao ato inaugu
ra.I da l'eJ('l'idn reuniân.
GraLos pela g'cntilcza.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS (LUBE�GREMIO LIRA-Dia 201I-e Setembr'o, Festa da Primavera com a «Parada
.

da Elegância»-:Traje passeio. Reserva de mesas a Cr$ 30,00' a par,tir do dia 15
��������__-=n.� _eI9j�a_�!a �_�!i!�=.�"""""'.o:==-._����II.���"""""""-""�-

IIII
o ESTADO
Itodaçlio e Oficinaa •.rua Job

Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
t'�rletárlo e Dir.-Ger....

SIDNEI NOCETI
Diret(l.t de ROOaçlo;

-,' Ao DAMASCENO DA SILV.
Chefe de Pagfnaçio:

I'IUNCISCO LAMAl QUlI
Chefe de �:mp ..e881o:

IO,,"Q"BI CABRAL DA SILV.
R�\)resentante:

.

, RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
.A. S. LARA

ll'tllla Senador Dantas, 40 - ,.
andar

T.I· %2-5924 - Rio de Janelr.
&u Felipe de Oliveira. 21 -

. 8° andar
Tei. 3-987& - São P..lo

ASSINATURAS
Na Capital

bo Cr, '1,_
Ikmutrtl . . . . . . Cr$' 'i,"'"
frbnestre ..•... Cr$ %5,)0
l1li& •••...•..•.• Cr$ I.Oê
�ÚI.ro avulso.. Cr' '.s.

.

No Interior
h. .. Clt 1".00
"mestre Crt' ".00
Trimestre . . . • . CrI lI,oe

IMimero avulso .. CrI ....
.

-

billclo. medlant. e••'rat«

o. orlrinals. mesmo -I.
publicados, não serio

devoh'idoa.
1l direçio não se r_p."

ubiliza pelos conceito.
emitid.os nos arUro.

astllnadoa

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o' que lhe

hl�erc..a é, realmente, uma pro"idéncí.
,ar. endireitar ó' que e.tiver errade OU

,1.r. que .�IIlA falta Dio .e repita; e

N,I\O o eacAndo.lo· que • lua reclalll&ll"
11M ijueixa pnderá ';r • c&11.IIU', encaJld.
""'"." • SltC(:.\O RECI.AMAÇO.lICS.
fo O :!tSTADO, que o CUO llerá I�
"'''' demora ao conhecimento de que.
fI.e direito. reed>eJldo ". I. uma Infor_·

• do re.ultaóo, �. em a1� a'

_ do .ej..... Ilubliead� ._ • l'1MIb

�IG __ • ...,.;do\uia toaaü.

«O Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não

ultrapassar este preço.
Qualquer majoração é

EXPLORAÇÃO.

DOENÇAS. NiEBV"Ab
Co. 0_ pro(r...o. 4a ·.M.tcl_

".Je, as doençae nervosu, q.állli1�
mia4. •• tempo. alo mal. ...
'eUamente remediável.. O. c.I'II."_
liame, frato d. irnorillcfa. aó 'M6
,nJ1!ullcar os lndivhhlo. afeia4....
Iale .af.rmfcla.... O 8em�. N..
1I1••al 4. Doença ••Ilia. fIIa,1c
II. aI!! AabldAt6rie, ,•••,••tI. (Ir"
bltamellte .a c!oea.tee '-l.noa. f.

�".t... _. K1Ui D"4.... II. da. t
III 11 "-na. ..1l......I:d!li.

'cr ••••••••••••••••••••••.•••••

. FRACOS.
"HiMICOS

TOMEM
mllll: ' rrels8tatl
"SILVEtRA"

Gr�nd. '·Taltlc.
"';;;;;;;;;::;;'--i

Cia. CatariU6Dse de Transportes Aéreos Ltdu•.
I C I A R A'

=oucos DIAS -.

LEMBRA-TE!
InÚlnerol- seres hQ��

que já foram felizes como

tu, aguardam teu 'auxílio pa
ra que possam vokar á s0-

ciedade. Colabora Da Cam
panha Pró Restabelecimento
da Saàde do Lázaro.

N
DENTRO
I

DE

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara-

ranguá.
Florianópolis - Haja! - -Blurnenau Joinvile.
Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Conoinhas - P. União.

Florianópolis - Lajes. ..

-

Ganhe TEM P () e D I H H E I R O, viajando com

RAPIDEZ.CONFORTO.SEGURANÇA.
pelos aviões da «e ITA L»

".

Missa de

4 disponibilidade'
como castigo
Rio, 18 (A. N.) - Um cole

tor do lVIinisterio da Fazendal
foi alvo de graves acusações
as quais entretanto não conse

guiram ser apuradas.
Em sua defesa, esse fundo

nárto empregou, pornm, uma"
linguagem violenta, de onde
seus superiores o julgaram lou
co. Submetido a exame de sa

nidade, ficou constatado que
embora apresentansse certos

"traços paranoídes " era . um

individuo perfeitamente res

ponsável pelos seus atos. Dada
a sua atitude o lVIini'stério da'
Fazenda sugeriu que lhe fosse

aplicada, como punição, a me

dida preconizada no artigo 237
,

do Estatuto dos Funcionários

I- isto é, a disponibilidade. Mas
o DASP se opôs a aplicação da

pena manifestando que, . ou o

servidor seria demitido uma

vez comprovada as acusações,
ou deveria continuar no cargo,
sem qualquer punição. "O Atol
de Disponi.bilidade esclarece I
aquele orgão, citando o procu-j
rador geral da República, dr.)
'I'ernlstocles Oavalcanti, tendo'
por fundamento a couveníên- Icía do serviço é ato discricio
nário. E' uma modalidad€ dê
pena que não se enquadra bem
no Direito. E a Constítuícão
vigente não conhece esta {or
ma de díeponibiltdade punitiva
e discricionária.
Concluindo seu parecer, que

mereceu a aprovação do chefe
do Govêrrio, o DASP sugeriu
fosse firmado o entendimento
de ordem geral, no sentido de
que nenhum ato admínístratí
vo deve ser baseado no item I,
do artigo 139 e no artigo 237,
ambos do Estatuto dos Funcio
nários, por quanto esses dis-
positivos não devem prevalecer

,

,.: .

���6�ace da Constituição, de,Tome KNOT
. , .

omverscmo
Argeu Silva e filhos convidam aos parentes
e pessoas amigas para assistirem a missa de
6.e aniversário do falecimento de sue extre
mosa esposa e mãe. que mandam celebrar no

dia 24. às 6 horas, na Capela de Santa Therezinha (Asilo dos
Osphãos).

Antecipadamente agradecem aos que comparecerem a este
ato' religioso.

Para f oncursosEstaduais ou Federai»
e Exames de Admissão

Estude por Cerrespondênela
Português, Mate.matica, CiênêÍas, Geografia,

His tório do Brasil, etc.
Intere..a-o? preencha elte cupão e remeta-o para C. POltal 332

.
.'. FLORIANOPOLIS � SAN'fA CATARINA .

--------------------------'------------------� ..�

P�DINDO INFORMAÇÕES:

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51't a. e. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei,

Banc� do Distrito Federal S�:l.�··
CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,0(j
RE�RVAS:- CR$ 15.000.00.0,00

Qua T!r1ãtBtr.ilftd, 23 F.o';'liu,ó�'on$

i Convite para Missa
Dr. Anísio de Castro Peixoto

t
Anizilda Calondrini Coelho, aeuo pai. e irmãol conviiam ao

toda. as pe.loo. de aual l'elaç:õel para aaaistirem o. uma santa
Missa. por alma de seu inesquecível padrinho, compadre e

amigo. que será celebrado dia 20 do corrente à. 8 horcs, no

altar-mór da Igreja de S. Francisco Xavier, nesta capital. o.
extinto faleceu no Di.trito Federol onde relid,C!1. Sendo eximia
.rnêdtcc ope.ador. dotado de inúmero. qualidade. pel.oai. em

virtude•• deixou além de seu va.to círculo de amizadel em toda oapi
tal da República, MriOI feitol de valor e caridade para locorrel' o.

.pobre. inválido. aem 'proteção. Sua Exma • Viuva Sra. Zilda Flora. da
Castro ,Peixoto. em lua indelével dôr, cantinúa os louváveis ge.toa dEr!
leu digno 8IIpO.O em .ua memória ..

... d/

OiretOl'ea:
Dr. Pamphilo d'Utril Freire de Carvalho. Dr. FrancIsco
de Sá, Anisio Mall,Ol'fa. Dr. J08Ql;im Barreto de Anl'Üo
e JOl!!é Abreu.
� ..........�..����...

�.

.Home�----�----�--�------------------___
Rua_�-----------.:,-- .-'.-H.o----

. idade Estad o___;___--'-_

I D�. Lindolfo '1\., G.I' --------�----------

AdVOgad�e:e�'��tâbilista . '1Conatituição de lociedade•.
Planos contabei••-. Org.aniza- Igõel -- Parecere. e lerviço.

correlatol.
'

Rua Gal. Bittencourt nO, 122

IFlorianópolil.
Dal 1'7 hpra. em diante.

t1,oMPANIIIA •ALIANÇA DA BAIA"
,..àel... 1171 --- lU.:' B li I li
mC1urolol :m TJíUJU\POaT1S*

Cifra. do' Balanço d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Responeebilidades
Recete
Ativo

Cr.
o-s

80,900.606,30
5.978:4010755.97

67.053.145.30
142.176.603,80•

'SinistrOI pagos DOa. (iltimoll I\) anos

ResPoDIBbilidadel •

98.687.816,30
16. 736.40' .306.�o.

.. 1:

,

DURANTE' TODO DIA.

nos VAP(JOS-.
'.

'.' "

. .....

$ffi
�

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jovo emprestis-me--
Lo�dres, 18 (U. P.) - Fon

tes Jígados ao T'esouro anun

ci�ra.m que Aa Grã-Bretanha, no
l'r'oxlmo mes, terá 1e vender

:wais reservas ouro e comprar
mais dólares do Fundo Inte�
.j1aCional Monetário. afim de

�gar suas importações norte

.americanas. E' que os oitenta
milhões de dólares que a Grã
-Bretanha recebeu na noite de

segunda-feira, pela venda de

suas r-eservas de ouro aos Es
tados Unidos, e os sessenta mi

lhões de dólares, que con1jprou

�om esterlanos do Fundo Ma

netario também na noite pas

·.sada, provavelmente sá durarí
:an1 um mês.
Em vista da Grã-Bretanha

estar experimentando um "de

ficít" de duzentos e cinquenta
milhões de dólares por mês, se ..

'

gundo se revelou, os técnicos

·do besouro britânico esatariam

ostudaudo as possibilidades de

um empréstimo .

norte-ameri

cano, através do Export Im

�?rt Bank. bem como certos

.erédítos alimentares, como par

te de um. aux'ilio temnorário.

Carlos Ed1Jard o Corbetta
e

Juantta Bon,fiel Claudio

têm o' p�azer de par ts

cipar aos pareri tes e

pessoas de suas relações,

I·
o seu contrato de

I ,,: "o
casamen to.

Fpolis., 31-8 .. 1947.

QUANDO TEUS FILHOS

te pergUlltarem q que é

um lázaro, dize-lhes que ,

um enfêrmo que poderá re

r cuperar a saade com II te.

auxilio.

I
imediata-Imente qualquer irre-

gularidade na entrega
de seus iornees.

:i-
\ .,------------_...:

- SNRS.
ASSINANTES
Reclamem

TOME APERITIVO

K N ()T
.......�

....

,O'culos perdidos
o er, Cesário Teixeira, Iun

,
.ciosiério do. Departamento de

1/ .Bduceçêo ,
achou ontem, nas

,proximidades da Prefeitura

Municipal, um· par de óculos,

,que está nesta Redação à

-diepoeiçêo; de seu legítimo
-dono .

".',
..
........ ...

Envie ao seu amigo dlsta.te

um nümero da reT)sta O V.A
..LE DO ITAJAt, edlçio dMl

-cada a Florianópolis, e -,S8o.
estará contribuindo pára .

maior difusão eoltural
<18 nossa te...

_....... ........ .... .. .... 'O ....... .. ..........

I t 111l - .!�"eeo ! O ce !elembro de '94
- .._

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

I'eonapc ,tas regulares de cargas cio pôrto de

S40 FRANCISCO-' DO SUL para NOV4 Y08R
Informações com 011 Agentes

F'lor ianôpofia
_ Carlos HoepckeS/A -'CI-

Teletone 1.212 ( End. teleg.

São Fraaciaco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI _. Tel elone 6 MOOREMACK

o . NOVO HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERVIÇO DE V.S. i

.'

Eugenio Szpoganicz e

Senhora
e

Viuva judite Liberato
Olivera

participam 00&' parente. e

pSlsôas de IUOI! relações, o

contrato de coa"mento de

.eu. filho.

Maria de Lourdes e

Germano Mário

Florian6pol!II, 15/9,47.

Heitor Wede.kin dos
Santos Q Senhora

e

Jeauuun antonio Vaz
e Senhora

participam ao� parentes e

peSlloa& de suo. re ações o

oantrato de calamento de

lIeUS folhos JOÃO BENJAMIN

e ZULMA MARIA

Florian6poli&, 6/9/41

., .

,

aprexnne-se JllJJ.ls de selUl

amigos e parentes enviando..

-Ihes um número da revista O

VALE DO ITAJAt, edlçAo de-

dlC'.a&da a }'lorlanópolls

A primeira .Agua de Ctllônla feU.

no mundo foi fabricada' na di...

\ de Col&,[lia p�la Fábrica 4e loll..

I �1l"';l'I Pllrina.

DR. SAULO
RAMOS

Especialist':l em moles

tias de Ssnhrras.

Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

DIÀRIAMENTE

li
·· .. 1 "ando alguém. t&l_ "ifIrI-.

lherr-o da i1ustraq&o a.cima"�

lhe, em o.mé.vel gasto. um ClII.lIeII do

""celente a.peritivo KNOT, lama.-.

.. V. Sia, de a.crescent&r. ao .....,...

"." .. genUJez&:ES1EE 1A11·,

BF1'1 O NEli APERITIVO
I'f1EDIJ.ETlJ!

.

rim:i�(\ll.'
, lIl'f /){)Of)UTO DA KtrOTIA.. /liD.'(·O/'r_ {fE6/1ROS

i_. iT..."'Ai _

Empreze de neveuaçao

CHERE

�.

'

3'3;S. - De Flor-íanépolís para Porto ALegr,e. Decolagem ás i2,30 h1"l

-ias. - De FlarÍoanÓpeljs para Curitiba -e 'São Paulo. DecfYlagem

lÍ.8 13,00 horas. ,

5-a8. - De Floeianépolíe para Porto Alegre -.
Decolagem' ás 10,20 hrI

6as. - De Elor-íanópolis para Cúritilba, São .Paulo e Rio de Jl!W&iíl'o.

Decolagem ás 10.40' horas.

Sab.. - De Florianópolis para Por.tó AIegt.e. Decolagem ás 12,30 111"1,

2&8. - De Flori,anóVolia para Curitiba, São .Paulo e Rio de ianefl'O .

f)e.colagem éJS' 10;40 horas,
.

PASSAGEIROS - GORREJjO - CA!RGAS - V.{\LORES - REEMBOLS<J

- FRETE A PAGAR __;_ SERVICO DE ENOOMENDAS - CARGAS PARA
. EUROPA ,PELA K. L. M.

FILIAL V A R I' G -;-'. EDIFliClO LA PORTA" - PRACA tIS DB
.

•

NOVEMBRO - TELEFloNE: i.3:25
v.

SI CONSEGUIRES .. .

Que um teu amigo ou 'conhe-
.. .'

-eído analfabeto Úequente um C'Llir-' Tenha
-so noturno para aprender, a ler e

'.

a escrever, prestarás ,um· grande

serviço á tua Pátria. Catedral i

Me

tropolitana ou Grupo Escolar São

.. José.

sernpre P.'m COfQ ·uma. garrafinha- .de.

lPERITIVO «IMO'»' . I
I

·1
•

- "'NÁVIÓ�MQ'OR: ';ESTELA.l' .

Illa�im.a-:,ra·pidez e
.

gar.�ntia pat� transporte de suas mercadorias

Agentes em, Elor ianópofis CARLOS 'HOEPCKE S. A.
.,
.. , .

. ...

, ...
:':' ....

,.: .

::,:

ÚVIR<iEM ESPECIALIDADE"
W ET,2EI, l:NDUS'TJ JAL-JOINVILLE (Marco

TORNA, /'. P( nPA BRANQUISSIMA
.« .JA

I

! ' -

.

.
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Na' ta-rde de hoje, deverá ter logar, no estádio da Polícia MiHtar, a reaUzação-
do festival desportivo da. ft. - ft. Barriga Verde. -

.

CRITiCAS INJUSTAS

L'

o oomentarista da Rádio Há quantos anos Saulzi

Guarujá quasi diáriamente vem zinho,
.

Nizeta, Tião, Ado'l
atacando o Avai por este ou finho, Fatéco e Bráulio deten

aquele motivo, eom criticas as dem o pavilhão "azurra" com

mais diversas, sempre com 10 todas as suas forças e possibí
objetivo de desmoralizar o Iidades ?

clube de Arnaldo Dutra peran- Quantos titulos o Avai deu
te o público esportivo.' ao futebol florianopolitano, lu-

.

Um clube de futebol pode tando com os valentes esqua
ser criticado por erros em que drões do in:terior do Estado?
incorrer, mas uma vez só. Sem- E, finalmente, quantos joga-Francos favoritos o� trícolores Com Niltinho no comando do cuja situação não é nada agra- pre, não! dores o Avai forneceu para de-

Estão escalados para jogar ataque, a dianteira tricolor dável, visto ter ainda que con- Se o Avai, no caso "Atonsí- fender o nome de Santa Cata-
hoje á tarde no campo da F.! acha-se em condições de fazer frontar-se com o Paula Ramos, nho, em desacordo com a deci- rüna nos Campeonatos Brasí
C. D. os quadros do Clube Atlé- i perigar constantemente as c,i- Caravana do Ar e Colegial. são do Tribunal de Justiça Des- leiros de Futebol? Afirmara
tico e do Bocaiuva, em prosse-: dadelas de qualquer adversá- Provavelmente as duas equi- portiva -recorreu á Confedera- mos" sem exagerar, que o Aval
guimento do Campeonato de rio, bastando que todos atuem pes jogarão hoje assim constí- ção Brasileira de Desportos foi o clube que mais elementos
Amadores da Cidade.' I conforme os seus recursos fi- tuidas:

pedindo revisão do processo, engajou nos diversos selecío-
Tarefa das mais difíceis te-; sícos e técnicos. O extrema Ma- Clube Atlético: Currú, Brito L�eve ter tido razões que o cro- nados barriga-verdes, para lu-

I1á hoje o "lanterninha "fren-, chado já Se restabeleceu da e Ivani; Waldir (ou Arí Gil), nísta da imprensa falada e o tarem aqui ou lá Íora em defesa
te aos trlcolcres estreitenses,' contusão que sofreu no prélio Fonseca e Flávio; Capeta, M-e- público desconhecem. do nosso futebol.
que são considerados francos com o Figueirense, tendo par-, dinho, lVIiltinho, lVIirinho e Ma- Recorrer de uma decisão não Agora perguntamos: por que t:favoritos. i ticlpado do "'wpronto", agra- chado. é desacatá-la. Juridicamente o sómente o Avai, unicamente o
Com 14 pontos perdidos e dando a sua atuação. Com um' Boeaiuva: Rubinho (ou Son-

recurso é até prova de acata- Aval é alvo dos atanues da
tendo que enfrentar ainda o trio final eficiente e uma linha

I
cini), Luiz e Anibal; Trilha, mento. "speaker " da imprens�a fala

Colegial, Avaí, Caravana do média auxiliando bem o ataque! F'rederrco e Romeu; Testa, Segundo chegoú agora ao da? E o Paula Ramos o Figuei
Ar e o seu aruversárío de hoje, o o Clube Atlétíco poderá passar Jaime, Benjamin (ou Moacir) , nosso conhecimento, a Federa- rense, o Caravana do Ar, o
Bccaurva. já está considerado facilmente pelo Bocaíuva e. Ibio e Careca. ção Catar inense de Desportos Arlétíco, o Colegtal, o Bocaíu
fora de combate, restando, Colegial, garantindo, assim, ai A partida será arbitrada pelo autorizou a inclusão do jogador va e outros tantos clubes do
apenas fazer algo de notável sua presença no terceiro turno sr. Hubert Beck, antigo joga- Afonsinho na equipe do Avai. Estado scom certeza não come
nessas três pelejas, o que C1'e- que conform: d:terminação da d,?!' do Avai e d� seleção ca��- O jogador atuou contra o Pau- teram erros? Por que também
mos ser possível, de vez que F. C. D. sera disputado pelos, rrnense, que fara sua extréía la Ramos e este, perdendo a não criticá-los ,por este ou
suas d�las últimas apresenta-j quatro cl,ubes, me�hores coloca- como apitador. _ partida por 5 x 4, logo depois aquele motivo?

.

cões deram o que falar." I dos, estando o tncolor atual-. Preliminarmente hater-se-ão enviou um recurso ao T. J. D. O que o cronista da Rádio�

O Atlético está satístéíto mente no 5° posto com apenas os quadros suplentes. do_s mes- pleiteàndo os pontos da partida Guarujá deve fazer é esquecer
com a sua linha de frente que um ponto d,e ?ifer�.nça. do 40,. �1?S clubes, sob a d\reçao do sob a alegação de que o referi- o assunto, elogiando um ou ou-
se encontra bem adestrada. colocado, que e o F rguerrense, JUIZ Newton Mongutlhot. do "player" havia sido inclui- tro clube como bem entender,,I

do em situação irregular. para que possamos marchar

Grand-e l-olareAssa pelo I
i >

CAIUPEONA'l'() PAULIS'fA O Avaí dirigiu-se á entidade para um futuro melhor. O en-.

'

nE FUTEBOL máxima do desporto nacional tendimento e a harmonia entre

h d h
- S. Paulo, 19 - A primeira por achar que D Tribunal de os clubes e os esportistas são

,".,. o'que e am· :'0' D rodada do returno no Campeo- Justiça Desportiva não podia também fatores que contrt-
"., ii ii nato Paulista de Futebol mar- julgar o caso, por não se tratar buem para desenvolver o des-

4' d A e finUel- ense ca os seguintes jogos: Sábado, de questão dtscíplínar e ainda pOI�tO."aravana O . r II� r
'na rua Javari, campo do Ju- mais, o presidente do órgão Sofra o Aval ataques por er-

OS dtsputautes ventus: Comercial x Santos. disciplinador, se pudesse, de 1'08- que cometer, mas, com-
I Domingo, no Pacaembú: Por- acôrdo com o regulamento, co- preenda-se que suas vitórias e

. O nosso público esportivo do Ar do seu leal antagonista tuguesa de Desportos x Ipíran- mo houve empate ver-se-ia in- o seu passado de glórias em

aguarda com o maior int.erêsse ' de hoj-e, querendo d'izer que se-
ga. No Parque Antártica: Pal- clinado a decidir a favor do pról do esporte catartnense,

a peleja que amanhã travarão I ná a luta pela conquista do 3° meiras x Portuguesa Santista acusado, o que não se ver'Ifi- merecem um pouco de consíde-
os quadros do Caravana do Arl posto da .tabela.. .

\ e na rua Javari: Juventus x cou. A partida foi anulada e o ração. ESJtá certo!
e do Figueirense, dando anda- A partida prelnr:mar, entre Jabaquara, Avai perdeu os' pontos. II Peõro Paulo Màcltá(!o
menta ao Campeonato' da Ama- os quadros de aspirantes dos Portanto, nenhuma culpa _. .

. ._

dores da cidade. mesmos clubes, também vem cabe ao Avai que não pode

dei
Só seremos fortes, quandoA luta entre alví-azues e al- prendendo a atenção do públí- forma mm,h.uma pagar pelo pe- formoso todos instruidos este é

vi-negros promete transcorrer co, pois ambos apresentam-se cado alheio. o lema do Colég'ioBru'riga-Vm.'-·movimentada, visto que apenas como ponteiros d,o certame O Avai deve ser tratado com de•..
um ponto separa o Caravana dessa categoria. mais respeito e não criticadlo

continuamente, porque afinal

Campeonato Paull·sta de Fu·tebo' I de contas tem contribuído pa-
.

'

'

.

. ,RI6�rkG���e ás :r:�·n�:t!O��� ra o progresso do esporte cata-

O d t t-15t-I"1\8 do 1- tu' roo Donald, Spencer Tracy - Jack rinense.
a os es a U li '. Holt Que culpa tem o Avai de

Dados e�tatist.ico's do 1° -turno. gue,sa Santista 16, Juventus 12 A CIDADE DO PIDCADO manter-se sempre na liderança ODEON:- noje is 4 e 7,30 hs.O primeiro turno do Cam- Jabaquara 11 e Comercial 10.
(San Francisco) dos campeonato.s, abatendo

Ip,eonato Paulista de Futebol, O guardião mai,s vasa;(to é Censura até 14 anos sempre· os seus co�tendores? b VINGADOR INVISIVEL .

encerrado domingo último, Muniz, do Juventus, com 24 bo- No programa: Brasil em Fó�. Que_ el'r08 tem cometido a agre- 'Com' Uouís Hayward JtL-apresentou os seguintes dados! laf:Í, seguido d,e Jurandir, do
co _ N3JC. miaçã.o alví-celeste para dete� -ue Du�rez

. ,

ést-aÜsticos: ., ComerciaJ, Caxambú da Por-
Preços: ás 4,30 118. Cr$ 4,40 a marcha do nosso' progresso IIEm 1° lugar,' ostentand(o o tuguesa de ESlportes e Gijo do 2,40 ás 7,30 hs. Cr$ 4,40 único. esportivo? A conquista do, te: PRÔA AO PEHIGOinvejável titulo de lideI' invicto São Paulo, com 19, enquanto............ tra"iC'a;n�eonato est�dual fOI

Rtchard) Arlen, Jea}1 Parkerencontra-se o. Palmeiras, com Oberlcta,n é o menos vasado, com ROXY _ hoje ás 4,15 e 7,30 hs. fruto umco e_exclUSIVO. de u.ma Com:um ponto perdido a.penas, re- 6 bolas em 10 jogos. O juven- 1° Brasil em Fóoo n. 9 -T boa; orientaçao das sua� d!re- Mary Carlisle, Philip TereyBultante de um empate de 1 tus foi o clube que mais tentos Nac. 20 Hugo Del Carril _ Luiz tonas, de excelentes conJuntos, IIItento com o Iípiranga. E, em úl-. sofreu, 31. O Palmeiras r�to':' San4rini ,

'. Q-DOO t-odQS o.s..seus -- '�l!lay.ers_'':''1J�ÇTÃMBORES'''DE Fu---MA:N""timo, como portador da indese- mo.u do Corillthians o saldo de .

OS DOIS RIVAES lutaram ardua � tenazmente -

CRújável "l,anterninha", está o .lu .. tentos a favor, com um total de 30 Gary Cooper _ Lo.l'eta pielas. triunf?s.. del:�ando p�te�'_ Com: Henry BrandO'll, Glo-ventus, com 17 pontos. perdi� 23 contra 20 do ahi-negro. Young . te a InvenCIbIlidade do- gremlO ria Franklin 11/12° 'EpisódiOSl�s. Nos demaiS po,stos, estão, Com maior saldo desfavol\ável, TUDO POR UMA MULHER em canchas c�tarine;n§es, Lem- No' prog.ra�a:
.

A Mareha da.Comnthians em 2°, com 4 pon- encontram-se Juventus, Jaba- 40 Continuação do seriado - bramos aos l;ltores que os e�e- -vida Nac. lmp. Filmestos: 3° Portuguesa de Esportes quara e Co.mercial, com 19. O MORCEGO m�nt?� que .mte�aram�_oll. lll., -Preço: Cr$ 3,,00 únicp geralcom 7; 4° Ipiranga e São Pau- A maior vitória pertence ao Censura até 10 anos tegram as dIretof-laS e .eqUl�es 2,00
.

19 com 9; 5Q Santos Mm 10; Corinthians, 8-0 sobre. o. Jaba-!
Preços: ás 4,15 h8. Cr$ 3,00 do Avaí são realmente avaIa-

lmp. até 10 a.no..s.6° N�l_o.na�. com 11; 7-0 Portu� qua.ra, elliqua�to o �relio que- 2,40 lás 7,30 hs. Cr$ 3,60 único, nos do coração,goesa SanJ.lstlt· cqm 12; 8° Ja- regIstrou maIor nume,ro. d6
iiú�ÉRi��i � ·hój�,�· 7 :ió iW:baquara e Comercial 'co'nl'15::" 'g-oals foi São' -Paluo 7 J{. ...J1wen-

EmAM 5 IRMÃOSNa liderança. dos artilheiros, tus 2. Cs,l1'hotinho., o jovem

A' V'
-

. I ,8."1...
'

O
,-

No prOgTama: 1) 'Deip ':Jop-�tão Servilio, do Corinthians e meia e extrema-Bsqueroa do
n.al Nac. Imp. FUmes 2) A Voz;'Lu�a, do Palmeiras numa. luta Palmeiras, é' o recordist.a de
do Mundo _ Atualidades!Sem tréguas, ambos com 12: tentos num só jogo, com 4 bo-

.
,. " Preço: único Cr$ 3,00.Wntos. 215 teMos foram assi-; lllls nas redes contrnnas .

• C· I:t
. _) d. Co..,.:'t-al,l·.a",-J:::o ovia-o oe._·'A . .3�� .. l0 t . b d t A lCl. ft erno.c;loncu .. � ...� fmlJ. até 14 a.nos.n� nes"e urno"ca en °I . I

�
- w'3iO Corinthians, vice-lideT

doj'
QQ�s qve t� �.•eu. ditltil\toti pOtt«don. d. titulo... (lU. in.tolou ••u ARN{\T;,OO Rl'JAREZ DUrmocertame, o 1° })Ósto com 32. Se- pal'te du qWldro so:cfaJ.·� ". . .

. 13 (8 1... d)
Clinioa ndolltologia

guem-Ilh-e, {1 Palme,�s com 29, -oompOll� do "�églo llar- "cl'ltóno "••te Coplto1 à Rua 1eao Pinto .' ;;;,O.l"G o

Das t8 �lU�"s. oom h1P'&������}{)·�4��'!:,SgaC� .�� ".a!:! '��:ei�-� -�:!,:,�_��_.���.�_._I_��t_�_��:_�_��� .. :��_���:�:a eu o�dGftl�:._ ���.��}',a__�a:��� Plnllizado fJr�
.. __

Nacional 18, Sant'.t:J.ls 11, POl'tu-' JB"!Staç61!s. cdio pelo. leU. cob.racior•• ocredct.c1o.. ,Rú& A1'(l1l\r.�� Parva 17,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Clube
. Fri!UICO§

Bocaíuva
favoritos

a sabatina
trtcolores

de hoje
\ia. li

Atlético
os

l
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I•• SAVAS LACERDA
� lúcHoo�lca de Olllori
- om� NuÜl - GUllata.

P....OlIigéio de lente. de
contato

"tfl'O'L'l'óBIO - Felipe 8cbm1.
'"' 8. Du U 18 18 horD.

.

�VIA - Conselheiro ...
t'ft, 77.

aLIII'O� 1418 • 111)6

Ausente

DI. NEWTON D'AVILA
� - \71/8 Ur1IW1u -
� doa mtesÜnoaL r6to e

SIM!tII - Hemorroidu. 'lTIltame!a
to 411 colite amebl.8na.

lFiIIo�a.pla - I1Lfra ver.tnelbo,
CoIttIfulta: Vitor Me1relel,' 28.

IA....,.
.

d.1ar1amente. li lll,aO ...
"" A tvde, du 16 ha. em diiate

Rald: Vic1al Ramoa, M.
J'on. 1087

DR. A. SANTAELLA
>IIl'mplomado }leIa Faculdade Na
fJfRMl de MeulcIna da Unlver.�
... 110 Brasil). MédIco por concUl"
.. fi) serviço NacIonal de DoU.
_ BentaIs. Ex interno dia Santlll
� de MiserIcórdIa, e . HOIP!;ta)
�__trico do Rio na Capital Ito-

dera]
....10.& MíllDICA - OOIllNOAII

.

NIllRVl)SAJI .

- eoo..uItólrlo: Edlflcl0 .6m4WII
NETO

- ... J'ellpe Schmldt. Conaultul
nu .11S As 18 hora. -

i!I:IIId'...M.: Rua Álvaro de C&n1I.
ao a. 18 - J'lorIa.nópol.la.

DIL POLYDORO S. TRJM�f)
lIIlH1eo 40 Hospital de OarldaCIIJ

de FlorIanópolLs
AMlBtente da Maternidade

alfilllJOA MJ!:DlCA - DIS'l"O'JI.

� DA GESTAÇAO B DO
PARTO

.1"ODPe '10<11 órgáos lnternoe, _
pea1a.lm1!nte do coração

-.eDjl8.8 da tlrolde e demal.

glAndulas internas

_OIrEIlAPIA - ELEC�JlOCA"

__unA - ME'!I1AJ10LlSMO
BASAL

___ diAriamente dllll 1li Ia

18 horas

......e chamados a qualfluer
-. lDClUB1ve durante a noite.

....-oLTOEUO: Rua Vitor lIetr.

les, 18. Pane 7o:L

.........eu: Avenida Tram·

powsltl. e2. Pane 7..

o ESTADO- $ãbado 20 cae Setembro a.....7

DR. MARIO WENDHAUSRN
Clínlca médica de adulto li

e crianças .

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência ;,

Felip� Schmídt n. 38
Tel. 812

1
----�------"---------_._._---_._-

,Companhia
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA).' d 5'.DODOS os PORTADORES DE TITULOS DESTA

EMPRE� e efturos
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O D . ..
CRETO-Llm 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS D Importante Companhia de
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. Se§'uros operando em tados

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O mS os ramos elementares pre
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI, ciso de Agente neste Estado.
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI· com capacidade produtiva.
CIO AMÉLIA NETO. e que ofereça todos as

garantias in�i8penSQveis.

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

Importados diretamente' dos E. E. Doidos
Aos srs. médicos e farrriaceuti(os e aos hospitais "

Comunicamo. que .,tamo. recebendo uma importação direta
dos E.tado. Unidos, do. seguinte. artigos:

Filmes para Ráio. X.' em diverso. tamanhoe.
Almofadas e trave••• iroli de "amara de ar de b"rrocha -- Dedeira. e

capotinho. higiênicos de borracha.
.

Luva. para cirurgia.
Cuba., eomedres , irrigadores. canecas gro.duadoCl, compadrei, funil,

em hrro batido. esmaltado,
E diver.os autro. artigos. ,

Demonstrações e pedidos à sOM A T E C
Sociedade MateJ'iais e Instrumento. Técnico� -- Cis "tiflco. Ltda,

Rua Conselheiro Mafra. 54 -- Co íx � Po.tal. 148

Telegrc.mo.: «Sotnatec» FLORIANÓPOLIS.

tadastro Social do «O Estado» A situação internacional Esco.lad� A1!'endizes
I �-:.�_�,:..... leit�:.!..�....e:=,o: e os Esterdos Unídos Marinheiros·

._---..., �_ __ ... Do sr, Comandante da Escola dá
WIIMo ..- o ao.ao .-,0 CacIaMro lecIaL Washington, 18 CU. P.) _ quinta-feira, porem algumas Aprendizes Marinheiros recebemos

.....
.

. o presidente Truman, que se fases do programa não poderão e agradeoemos a seguinte comuní-
••••••••• - ••••••••••••••••••••

�...... encontra a bordo encouraçado ser completadas senão daqui cação :

� � Ci'riJ . D N' "( "'MI'ssourí " de regress d a um ou dois anos. 1. Levo ao connecímenío de
•

• • .._ i:::l ' c- o . e ·sua

.... 'recente visita ao Brasil, deu O sr. James Forrestal pres- v. s. 'que a p:arLi,r 'ela data prosen ....

......
_ ••••••••••••• � ••••••••••••••• ordens para que o novo Secre tou juramento ao presidente da tê a Secl'et'al'i� da Escola de Ap ren-

...._, (.)
r....

uárto da Defesa dos EE. lIU. Suprema Corte, Fred Vínson, dizes iV['al'ilnbeiTOS que vima Iun-,

ar
� James 'Forrestal, preste jura- no gabinete onde Forrestal clonando IHa Escola velha em Co-

, '11'I'tIO ou o.r.D r � menta de poss-e do-seu novo exerceu as funcões de Secretá- quei ros passou a .hiJJlIcionar no novo

eu.o do Pai, (mie) cargo hoje mesmo, em virtude río 'da Marinha, desde o dia 10 Ddiffcío, em construção, 'em Bar-
_ ...•.••••.••••.•...•••.. 'lo.. ••......•.•••.•.••••• da tensa .sítuaçâo ínternaoío- de maio de 1.944. rciros, para onde rp.tJderá ser ende-

....... nal. Assistiram á cerimônia ses- reçada toda oorrespondêrrcia desti-
··�································· o •••••••••••

Originalmente se havia es- senta convidados entre os prin-
nada á referida Escola .

..................................._.................................. tabelecído que F'orrestal pres- cípais dignitários, milrtares, 2. Aproveito a opur+unidade pa-

taria juramento depoís do re- parlamentares e membros, do ra 3Jpre':;011Dar a v. s. os meus pro

gresso de Truman a esta capi- govêrno.. testes da mais alta estime 'e dis-

tal, porem, o ipresídente disse Nem Truma� nem Forrestal tiniLu consíâeração.
que, em virtude da situação no disseram quais os problemas Frederico Guilherme Huet de,

estrangeiro, havia enviado um internacionais que haviam Oliv�.im Samaiaio, Capitão de Cor-
ve.1 a ':;,,_ Comandante.

rad ro,grama 'lrdenando que o provocado a antecípação.
Secretário da Defesa assumis- F'orrestal, como Secretário
se imediatamente seu posto.' da Defesa, dirigirá o seguinte:
Desta forma, unificação

dasl
um exército de 640.000 oficiais

Forças Armadas dos Estados e soldados; uma armada de ..

Unidos se realiza antes do que 477.000 oficiais e marinheiros e

se havia pensado. Realmente, aI uma força Aérea de 325.000 ho-
fusão entrou em vigor hoje me11S.

'

DR. ROLDÃO CONSONl
�1,I.lWIA GlIlRAL - ALTA (,"11.
aUlioGIA - 1II0L�8TlAII D. "...
•••. JOfORAS -QPART08 ., .

�o peIa Faculdade de M�
II:••"" dA Umversmada ue ..."

hv.o. onde foi assistente por '1'1:10
11ft mOI! do Serviço C1r1lrgl00 4.

J!'rof. AUpl0 Corroia Noto
� d.o estômago e vla. ;'l.
<hIll'IIII, intestinos delgado e gr.ouo,
tk'6lde, rins, próstata, bexltrA,

&�, ovirlos e trompu. Vanc.
lidei, Jaidrocele, var'....ea e btll"�

CONSULTA.S:
� li b li horas, a Rua '",.!Pt'
�dt, 21 (altos da Cua p..

ralso). Te!. 1.1598.
8MlDaNCIA: Rua Estevq o.llll

mor. 179; Tel. .l\l '1640

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

Dr. BIA5.E rARACO
DOmNC.A8 DE SENHORAS -

lD'lLI8 - AFEcçOES DÁ
PIlLlIl - RAIOS JINFRA-VER·
KIlLHOS E ULTRAS-VlOLETAfI
0....: B. lI'eHpe 8chmJdt, ... _

Da. 9 à. 11 e dali 5 àli 7 hrl.
Re.: R, D. Jaime Camara, 47

J'ONiE lM8

DI. LINS

Dr. Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - Florian6polio

ORDEM-DOS ADVOGADOS

Moléstias de senhora
CDIWultório - Rua JoAo Pinto lIl. ,

- 8obt-ado - Telefone 1.4611
aulidtncla - Rua Sete de Setemmo
- (llddf1clo I. A. P. da Estdva)

Telefone M. 8M
.

IL PAULO FONTES
Clfu100 e operador

�t6rlo: Rua Vitor Melftl-. M
Telefono: l . .wtí

00uultU das 10 li 12 � du l\l li II
Euldtnc1a: Rua Blumenau. U

Telefone: 1.&23
-------_. - ,,_.----

•• •• S. CAVALCANTI
lIIl1dea ucluslvamente de Cl1aJifU
__ BaJdan,ha' Karlnibo, 1.

Telefone II. 732

_ Secção de Santa Catarina
A Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sta.

Catarina, torna público que seu expediente passou a

filer dos 9 às 12 horas, diàriamente, quando estará a

disposição dos interessados.
Florianópolis, 5 de setembro de ]947..

CLARNO G. GALLETTI
1.0 Sceretário

QU�R VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEúAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

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

FARMACIA ESPERANÇA
cio F.rma�.tJeo lJU,O UUS
Hoje ti .manhA ..rã .....relerltla

Dr.... aacicn.t. II _raBCelru - BeBleep'Üi.. - P.m-.
.arIu - "rü..,••• lIIenadtL

Gar..... a exata .bttenlada .. r6eeltúrt. aW"-
. .

AVISO'

CURSO DE MOTORISTA
e
Socorro de AutomóveisServiço de Pronto

EnsiDa-lfe a dirigir autom6veis

Amador e Profissional
Teoria e prática ,- conhecimenro do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1.47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

Asleróide. & Cia. Ltda-
RUA TRAJANO, 33 -- (sobrado)

O BSOR,l'l'óRlO ASTillRóIDE & Cia. LLda,., inLermeodiário da

Empn8za OOlmerc.ial R Grossellb<1icker S. A., com escritório no Rio

de Janeiro, eillOarrega-se de compras de quaisquer a.rtigos naquela
[l,l'alç,a - ciml:mto, ferro, c.ano.s g,alvanizac1os, 'p,l1lEmS ·e.tc .

•

l':lÁBAJjO, 20 de seternhro :

19,00 - iSumál'i'Ü dos Vt1.'og·i'ama�
,r Iutctlúdio \1l�siClnJl.

19,15 - Nntíciárto.
19,30 - Obras Prirnas OS'ql1C<S�

tra is PTl'dHcLas.
20;00 - 1) "Livros c Autores",

dr Joaquím F,(ll'l',eil'a: 2) "O Cine
ma no Grã-Bretarjna", de José Vei-
ga. .

20.15 - Joseph Szigé.ti, víolíno.
20,:30 - <O Oenárro Eua-opeu.
20.'l5 - Biogra.tia Musíca l.
�1 ,00 - Noticiário,
21,'15 - ltádio�mê1g'azinle.
21,30 - Lisa Fuchsova, piano.
22,00 - Ráeli'Ü-,panorama.
22,15 - No-ticiário.
22.20 - GomenLário,s da Im

pl'cns'u Bl'i tâ.nica. o

Dr. Newton D'Avila
Ausente durante o mez de
Setembro, em estudo no Rio

de Janeiro.

Terrenos
Vendem-se lotes na prai Q

da Saudade, em Coqueiros
(Chocara do snr. Gilberto
Gheur) .. Informações à Rua
Saldanha Marinho, 23.
...........................................

Negócio de ocasião
Acham-.e à venda duas ca.a.,

de material. com fundo. para o

mar, .ittlado. em rua calçada e

com paueio, no E.treito, Recebem
.e oferta. , Informoçõe" com o

Banco de Credito Popular e Agri
cola de Santa Catarina. Rua
Trajano, 16.

o VALE D@ ITA.JAt
"Procurem na Agência

ProgreslW),
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

Cartas com pormenores.
para a

CAIXA POSTAL H. 4684

S. PAULO (Estado de S. p'auro)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Diário, ontem, volto·u ,a íalzr em truidores. \"
E' complexo que lhe iicolrf;

desde 'quando o Itamarati, chefiado pelo eminente udenista Raul Fernandes, expulseu
da Conferência de Petrópolis um traidor que pretendeu, com as credenciais

Diário, continuar as suas espionagens _ fi ..

do,

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

Florlan6pollt. 20 de selembro de 1947

Os atos de A

um governo
Jo(10 Frniuer

Divergir politioamento não é uma mnralha chinesa a senai-ar dois
mundos. Deve ser, antes, n('f; costumes democráticos, um mulivo de

aproximação social, POJ'qLW pensando de modo rfiferenle a respeito
dos problemas coletivos, maior estima de\'c resultar entre uns I� ou

b,oS' em virtude do denominador comum, que é o interesse geral.
ISe ternos planos 111'e;;:Labe'lec.il(}os para solucionar fJS questões de

ordem pública, isto não nos pode levar ao absurdo dr. condenarmos su-

.znarfamente e a pl'iQJ'i as possihilidades 'de êxito .nas medidas preconi
zadas pelos nossos adversários polií.ícos, -0 muito menos a negarmos
utfhdade ,a. todas as medidas adota,da.� para real izal' as asp i rações do
'povo, Impossvel que iE\IJltr,o essas n50 haja mais de uma digna de
apoio 'c de. aplausos,

Não compreendemos, assim, f'�Sfl sistema de malsinar sistematica

mente o iovêrno Aderbal i.<.. nos da SílV'.� a proposito do que
realizou e d") flue teria derx d i de rea izar.

Numa época em que pais(�� cnmu a Iuglatcrra e a França �.(' de-
batem numa crise econômica sem uiecedeutcs nê! h istóriu, e quando t.o

das as nações do mundo vivr-m a hrnçus COtll uma angustiosa car-estia
de vida, seria ridiculo esperar ([IH' o executivo catarincnse, em sellS

rápidas seis !üôse's cle atua<:ão, fizt.'sse milagr,es,
Um govê1'no, por melhm' intellciona'd·o, n:io f� \ml eOIlf.lão d'J fada

que pos�-a r-emo\"cr obsLáo\lJos \é ;tnancar fOI'Lmlas di} j!llpoo�ivel. Por
isto deve ,ser examinado ti luz d,as cire\Jlli'1 aneias, Jlor uma .ill,�1 a eqna-

ção do que ,s,e deve fazer p �joil meios passiveis para n Inwl'.
Dando prosseguimento aos tl'abalhos do fornecimrnLo do lígua á

ei.dade, e ·enca:minhando a uma ;;llll1\::1u l'azoá\:'ol o p1'ohlema do leite,
conLinuando na" obras fIe t�stradas, preocupando-se pelo ilesenvolvi
mmüo agTicol:a 'o pastoril, alt�m df' muitos atos favoráveis ao bem estar
do 110VO e ao progresso do Eslado, ,inegavelmente o govêrno Adel'bill
fiamos da Silva está acima de uma oondenação- formal.

Se erros lhe descobl'em os quo politicamente o combatem, isto não
{JS ])t),de inhibir de fazer-lhe ,justiça no que de bom tem realizado.

St'J1l ,e�s,e l'-pconhecimenl,o, sem ,es!';(' limite aos jnt(\l'e,�se:; paJ'Li
dári.os, não havef'á llLl110a nem dernocl'acia, nem propósito de scn'Í!' <Í
6ocip,dade.

0:3 erros, quando são reais, uevcm ser cr,iLicaclos .dcntro das nor

maR tio bom �enso ,e rl,entro de principias douLrinúrios cavar-Pf' de os

apontar ·e definir, 'e n50 :1-0- jogo rias paixões e dos apetiles jiclisoais.
Já é tpmpo de os p-artirlos pO'Lilicos se sitúarem exclusivamente

no eampo das id,\.iai:', porque só aiS ])oas idé<ls são Credf'IlCiadas a COIl

duzir os povos pelo camilllw da prosperidade.

Arnoldo Souza desmente
josefei1�e» 1

Do 81', Arnoldo Souza, candida.to que RCf'iLasse piei! ear as cleicões
a pl'lclf�Lto pelo ,d_ireLóri.o �mniciPall

('amo ca,TIidi>dato l�[) P. S. p.
"

;.
do P. ;,. D. de ;;,ao Jose, recebe:m.os Aco�,I\J,maclo a íazel' polrfl.ca cer-l
a seguinte carta: "]Imo. Sr. ltela- rj!.lJda da confiança, <lmizu,d'e e ori-IILOJ' do JorlUJl "O Estado" ('TJ!a!:ãll dos nomes acima citados
CÜ'rdi�is saudações, .

.

I afirmo ,a? eleitol'welo do partid�
No a1a:rn de combater mlnhal maJoI'Jllarlo ,que consen.ti na mi

oallid1daMlra ao ca;rgo de J.>reifeito nita candidatma jl.lstamenlo por
J\tunici,pal de São José, es'condClnôo- na,sce1' ela da imposição elos meus
�e tOlipe e inúdiosa:ment,e no a110- amigos e ,pal'tidários ..
lümato, S>Ulrgiu llas COl:rhIHts do A a,c,\1:::ação invp,ri,dica de qu,e na;...
"Di'Mio da Tarde", um arLig'ueLe da procurei pmcluzir p'aTa (l mu
va,srudo !las normas da intri·ga e do II icípio, quando Prefei'to tenho a
j-á ,conhecido estilo dos que, s,enlin- conLmpul' as obras por J�jm reali�
do sua próxima de.rl'at.a, proc,lll'am zadas ,dentro elas reais. possibilida
disfart:.a-Ja no olima da confusão e eles das veehas, e q·L1e s-ão do conhe
da perfídia, c,imento do povo de minha lena

.

A�sim é qlJ,e lomo a libeDdade de (São José). cuJo car.go 11X-0l'cf só
vu' M·las coltmas de seu conceitu::l:- mente dois (2) ano,s., a.lLel'naLiva
do Jorllal, fazer clareza e maIs mente, e não -cinco ou SAis ,ln05,
uma vez delTl.lünstral' aos melL., mu- como alega "Um .Jos·ef.e.ns'e".
rücipI>s e ao povo em geral, dos Dl' uma sirnp.les an>e:mataeão de
pr'op6sito-s, üom os quais govcl'-1lei o um cofre então pertencente, a' Pre.,.
Ill'\Jnicí:pio de São Jos'é.. frirllwa, pl)l' um ·m,enJ. funcionário
Quando da cogitaçiIo para candi- procurou o tUllieuJisLa, do Diário:

dato a ,Prefeito na,s próximas elei- envolver minha pessôa na (ransa":
!iões, meu nome imrgiu indicado ção, o que não expressando a ver
pela voz do diretório mun.icipa! e da,de, ap1'esento, como pr,o'Va a
dos iCliretÓl'ios :distritais - legal- documentação que, a meu r8'q�€I�i
mente consI.Itu�clos. 1,lazrm p3l'l.e menta, forneceu o �,l'. Pedro May
daquele os sr:::. Mario Vieira. da Vül'ne, d. "Pll'r,feito tle Sãú José e
Rosa, .Joaqui1m Antônio Domingues, q'ue se não satisfizer 1t inLl'iga·nte
Alceblaldes Ramos Morei,ra e Virg'i- enriosildad'e 'oe "Um Jos�fense",
lino Ferreira de 801.17.a, ]Jes�on.s a qnpro faier-uhr sentir ql\e os li":
qlle.l!l pelos seus j'á conheei.rlos \TOS da Pr'-efeiúbll'a .fl sens sel'viços
mél'ltos, Ibem reconheço, podel'iam comp:etentE's Lá p,starão para pres
à testa �los ne:�'ócios ·'públÍ>Co;.; do (ar: quai.s'quel' esclal'ecimenl.os não
m�llnr{'�pl(), r0ailizal' ftdminisil'ação só do caso em f6co, como também.
a a]{,nra dos interéR'ses gel'ais

.

de de todo- outro ql\.l,aJ,quer -ato . por
se;us hablJant�s, Pois a,C[ui resi- mim pra:licwdo na qlJ!,1Iidade de
riem, cmll.rlbumdo com a colabo- Pre-f,eito:
ração ?O sou [ra.ba,hho honesto pa-

. "São .José, 19 de fevereiL'o de
r� ma�or 'Pr�gresso no nosso qne- 1946. Senhor Arnoldo Souza. Dall
ritdo 'Sao. Jos�. do em meu poder o ofíüio de V. S.

Tod:;Wla. .1oram 'estes mesmos de hontem datado, tenho o rprazer
srs. que qUiseram honrar-me com de Í-OlfoIlmnr-bhe n se'g\ünte: . 10)
a sua conflança, o que fez poro C.ntin,"o ria 3& pOllino

o sr_

a «um

As
. desculpas do sr.. José At:nérico

4 U. D. N. pela sua maioria absoluta, contra a cassação
-Nj

dos mandatos
Rio, 18 (A. �.) - O senador Jo- isso não ser ia honesto. Prcí'erimus, questão quando sabemos ela cxis.,

sé Amér-ico' há dias vem sendo in-I assim, proclamar a verdade. Não téncía -daquela oposição inconu-o.,
vecl ivadu pela. Tmjn-eusa, em yil'- era possívul dominar a resistên- lável. Nesse caso, de resto, ou a.

í.ude da deee-pç'ilo que a nota da cia daquele grupo, dequcla mino- UDN' teria que aplicar sanções, ou"

(JDN causou no seio -dos seus adep- ria indomável de que faziam [Jat'- estaria desmoralizada. De quulquer
tos II na 'imprensa que a apoia, de- te cinco chefes estaduais. '}'J'aUI\'a-

I

modo estaria sacrní'icda".

clarando pnblicarnonto que --a mes- se, pois, ue uma crise, rle um rato

ma agremiação- é contra o projeto inevi tável,
Ivo d'Aqumo por ser inoonstitucio- De resto havia o argurncní o de

nal, rnns aorindo a questão para os que a UDN, como partido que de

seus representantes no Congresso fende, entre outros valores, a li

que, POI' motivo" de consciência, ps- berdade de opinião o de pousa

tivessem j)p.la extinçâo do mandato menta, não devia impor uma dire- Rio, 19 (A, N.) - O presi-·
dos comunistas. triz rígida, total itásia. Já Linha- dente da República enviou uma,

Sentindo, então, necessidade de mos, mesmo, uma tradição ou, pe-. mensagem ao Congresso Na

se explicar. o sr. José Américo fez lo menos, uma jnaxe -no sentido. cíonal, acompanhada do ante-·

esta" declarações : • dessa tclerüncia própria dos de-I projeto de lei concedendo "díá-
- "O que a última nota da Co- moer-atas liberais. Daí I

a ressalva rias de risco de fogo:'. ás })rJ(f
missão Executiva da UDN revela que, entretanto, não quer dizer que ças do Corpo de Bombeiros des

em vez da alegada dubiedade, é a UDN tenha autorizado uma dis- (ta capital, e dando outras pro

urna grande sinceridade. Porque persão de votos, porque, na rea-!
vidências.

coní'essu a existência de uma mi- lídade, Joí anenas reconhecer um
-----------�--�

noria intransigente e irredutível. falo.
·\'A..J·O cOl.nol f�1.- decapif'edoPoder-íamos ter Ieohado a questão Nestas cond ições, não ,.

'" fÁ U

ocultando essa' divergência :

e, de- 11t'1ll, porque se possa a{)L1sa� a París, 19 (D. P.) - Despa
pois, quando esla se manifestasse l'D:"i, Ela manteve-se em sua linha '

cho ãe Hong-Kong informa
através da votação do projeto Ivo e em "lia orientação manifestada! que 0& franceses da Indochina
c1'A,quino, arr<1,nja1'Í<lJTI1o,s uma des- desde o con�'eço na CjLlest.il0 do::;! prenderam, Ho Chin Minh, li
culpa, uma saida qua].quer. Mas mandutos, mw por amor aos �oml\-

.

der dos vitnamitas revolucio-
l1Í.sl·a-s mas, sim, por amor á Cons- nários e o decapitaram.

Tr.'buRal ReU-lonal !tiluição (} ao regi'me. l\"a:da mais
'

.

_ I coerente. Sua posi<:ão não murlou.1

111· I I I O TESOURO

.D eltora Pela yalavra da sua n�aioria abso- Da ins'ÍDuç.ão está ao alcanoo
.

'luta e COIlLl'a a cassaçao 'clos mal1- d� todos. Dá esse te-souro ao teu:
Em vntude de haver entrado dalos e contra o projeLo incons-Li-: rumigo analfabeto, levando-o a um',

em gozo de férias o sr. De'sem- tL1cional l'elalti"o ao caso. Em face: curso de alfabetização no qrupo"
bargador Guilherme Abry, as- daquela minoria J'á menc. ionada I E�co,jar São �osé, .118;

Escola Indus-
.

18d'
.

< .

trlaJ.,_ de Flona.n6pohs ou na Cate.·
sumIU, a 'o cm rente, a pre- não seriamos si,nceros fec.hullldo a dral �etrOipoli-tana
sidência do Tribunal Regional "-JE!leitoral dêste Estado, o seu Nuvem de' ga-fanhotos em It �al',Vice-,Presidente Desembarga- a j ..

dor José Rocha Ferreira Bas- lta;aÍ, 19 (E). - A' tarde de ho;e começou a passar-'
tos, sobre esta cidade, grande nuvem de gafanhotos que tomou.

Um abnegado ! °Dr•umo
do

moar.
Em São Joaquim, há .retortO do P.5.D ... do Estreito,

dias, a'l'yoranrlio-se em au- De' urdem do sr. Presidente,! convido lndos O" I1wmbrOtl do Diretó-

toridade, O sr, Brasileiro rio do Pal'Lido Rocial Democrútico <lo 'l!;stl'PiLo pal'a uma l'ellllifio, do-

ou Bra.siliano Barcelar ar- mingo, dia 21, �s 10 1101'a s" nos salõns elo Clube Recl'ral,ivo 5 de :'io�

recadou um 011 dois l'evol- vembl'o, genLilmenbe ceclicJ>o-s [)l'la "ma digna Dil:f'toria;
yereE,. eonyjdado a deyol- ]ij�tl'eito, 19 ele setembro e]c 191.7,

ve-Ios e a púr termino. a (Ass.) Osní pmÍlino da S'iLvlI, Secrl>!'úl'io.
at,iyjda,(te �lue lhe. não ,.li
zem re,speito, �lca,boll vin-
llo, ,uma ou duas l'ezes 'para
as 'coJunas do "Diário",
falsear a trez pOl' dois.
Da :nobl'esa .le. atitudes

desse j'ndividuo, fala este
fato definidor público eno

tório em São .Joaquim : um

dia ,depois td� })erder a es

posa. foi "Visto em um baile,
da.ns'findo swings! E" pois,
um homem'. de respeito e

merece () apoio da socieda
de 'Para, ,a's ,suas abnegadas
atitUtles.

Celso Ramos
Para Serra Alta, onde pre

sidirá amanhã, a grande con

venção pessedista, viajoli hoje
o nosso, ilustre conterraneo, sr.
Celso Ramos, presidente da
Comissão Executiva do P. S. D.

Convenção do P.S.D.
em BigU8SSÚ
Realizar-se-'á, amanhã ás 10

horas, solenemente, a conven

ção do Partido Social Democrá
tico de Bi,guaçú, para a esco

lha do Prefeito e Vereadiores.
Reina grande entUsiasmo no

seio da população biguassuen
se, que agualxla com interesse
o resultadO' da convenção pese
dista a qual será presidida pe
lo dr. Agripa de Oastro_Faria.

Diarias para' os
bombeiros

FRECHANDO • • •

Há dias, em pa[,e-papo ,com dIstinto' sr. rhjpuLado, ouvi'
duas granties novidades, ambas c1inllgada,s na AssemblMa pe'

lo emérit.o histori-eLadOl' que almejú a' liderança' da bancada

,e da DOIíti'ca da Ilha, ao que e opõem os srs. J. J, Cabral I}

Paulo Fontes.
Novidades aü'\micas, merecem, as di:tas, O' devido"J'E'g'isLro
A primeira 'afirma, 'categ'oricamente, que os vaquilhonas

ela Ressacada, ,adquiridas para ruiciÍJ di)' uma. granja,
.

f'slã,.,

abortando p01' causa do br.t1"uÚIO dos n,viões do Base.

Para que o boato bivess'e mais' l'cceptívidade, !lrecedia;..o
a aJirmaçflO ele que tivera eiênúi"a disSO por inlArmédio, d�

UrlUI, pessôa amÍ(}il e o}wl'izadá têCnico no as!{unto!·
Como se ve., no pnrjPlo Ivo' d'Aquin(J, 13ÔbI'e"cassação de

mandatos está faltando .11111 pal'agl'al'o.· único,' assim:

"§ ,único: Picam tamhem ca's,sacIas os diplomas ·'dos :vete

rin(íl'ios q\.H: afirmaJ'em que ruido de aviüo pl'ü\'pC<l a.bi\)'l,o dO'

vaca".
A s-cgl\nda noviclarlp: No trans·poeLe da.s vaqui!hooas ad

quiridas pelo Estado, de Joinvile a Flori:anópolis, Vil'>O�l um
caminhão e morre,ram três uplas! Não acreditamos que -o i1ns�

Ire deputado udénista �enha inventario êsse desastre e fanta

siado essas mortes.

Ora, o Govêrno tem provas de que Clomprou 90 vaquilho

nas; tem provas, ainda, de qtJe dessas morreram 3, sendo

uma 'em Joinvme, de obôrto; e duas na' Ressacada: uma de

intdilgeslã.o e outra de parto'. Segundo' o 'depuLaidà ndenista, 3:

outras foram vitímas do desastre referido.

Temos, assim, 90 menos 6, iQual a 84. Acont.e.ce, porém, I
--I.,

que lá na Faz.enda, das 90 vindas ,do Rio Grande, estão 87.

Como se yê, essas ar�itméticas andam p01' ai erradas.

Cumpre ·recolhê-las.: já e já. Não ri possivf'! que rIas p.lÜnLi-
.

\

.nuem a lançar a conf�usão nas geraçõC\s'novas. Is.so de noven-

ta menos seis, somar oitenla e quatro, é mais uma das he

.ra:ucas nocivas e criminosa-s' do· Estado Novo!

Professores I· At.enção! 90 - 6 :: 87
GUILH7iJRME'"TAL. .i
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