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entem, referitt-se- dOS "desmandos" e a "inércia":
país, Entre êsses principais dírigente� estão dois ministres
dente. a 'referência à "cumplicidade dos q�e comem na panela oficiar' ! E' bOIR.:mta�.,.
os srs, Clemente Mariani e Raul Fernandes saibam de como a. patríetíea colabora
ção de ambos ao Govêrno da República é tachada por um lança-raiva provinciano �.

O Chefe Nacional do P.S.D.

o pleito, complementar Desfazendo uma
Duas vezes experrmentado, em duros e sucessivos recon- afirmação

b:08 nas urnas com as demais. organizações partidárias, que Rio, 29 lA. ::\.) - O SI'. Hiíde-
-dísputavarn o pronunciamento do eleitorado catarinense o brando�Leal, presidente da LEC,
Pa�tido ?�ial DemocráUco saiu vitorioso e consagrado 'pela apontado pelo deputado Amaral Sua democracia foi mais do atos
mais decídída e expressiva adesão do voto majoritário em San- Peixoto como tendo feito chapa do que de palavras. Fôz, pela grei
ta Catarina. Representando, assim, no âmbito nacional, como uníca com os comunístas em alguns cal ar-inense, o que nennurn dos
no estadual, o pensamento e a vontade da maioria eleitoral rrnmicipios Plumínenses para as domocratas de hóca-cheia pôde am-
vai êle, em novembro próximo, entras- em novo prélio, para, ele.ições a reulizarern-se amanhã, da fazer. EI.e deve ser consíderado
completar os quadros da reestruturação juridica e constítu- no Esta�l!o do Rio. atirmou á ['-01)01'- rnaris na ação e no ;Lrabal1ho, do que
cíonal do Estado, concorrendo ás eleicões de Prefeito e verea- lagp,m: na el'emogogia pabreira dos tempos
dores municipais.

�

- '"H á p\;[{lc'n(,e coutusão no Icual'�lànci,a. embora o Hu,qlll'e Chefe
que conrem.

Será êsse, não haja dúvida, o terceiro passo vitorioso do que artrmou o (il�l>lllu,do Amaral J�[�C]()lU11 di) Pa rtido �()clal Dewo-. .

Partido Social Democrático, que, como organização part.ídá- Peixoto. A LJj�C não é partido POj'l- crát.íco del('1'mina8sle não lhe

fôS-[
Salve, Nel'êu tRamos!

:ria preposta a garantir a estabilidade da ordem democrática IlCO. Portanto, não pode estar em sem prestadns UiS honras e homena-
(Sa,udaçfuo na Hora pessedâsta, de

depois de havê-Ia restal?elecido politica e juridicamente na coligação com nenhuma agremía- geris, a que faz jus, pelo seu alto

Bonstituinte da República e na Constituinte do nosso Estado, ção part idá ['i a, ;O:,e L�S,() acontecer. o cargo. 27-9-·4.7)

levará ás urnas candidatos em cujas convicções e em cujo �lll.ll'ae.(njl:-:.l[�er:a,�l'C'l)1.'.e�11,i,'1tll:'·eIZe�et.á Il'af'tl:.addea .: O' ural' Outra e as lutas poll't·lcas.espirito público pode o eleitorado confiar sem a mínima re- ú , • � L ,-. ,

serva, gum partido consí.ituldo di> católi- _ .

Um partido politico, quando não constitui apenas ací- cos desavísudos. :VIR,.; Sp êsl.es íize- RIO, 29 (A. N.) _ Ouvido pela reportagem após a reunião
dental aglomerado de homens sem propósíto comum e sem rr-m al iuuça cor» os cornun i·,," as, da Comissão Executiva do PSD, o sr. Cbrtlo Junior fez as se

ideais ou uma simbiose de partidos que transcendam as am- merecem a ruesmn rept-evação que guíntes jdeclarações:
bíções e preconceitos individuais, é, nas democracias bem qllaisqtu<of (mlTOi:l IlO]í.LiC<r)'5"· -- Não há novidades. Volto para o meu lugar de líder da.
consolidadas,' um Ieg.itirno propugnador de prlncípios e lrn-

. • Camara Federal e· só regr�ssarei a São Paulo ás ves'peraf; da
pulsionador de �tividades .:riado��s, no i'hter_êsse das coletivi� Selo do VatlcanO convenção. Cabe ao pa.rtido tratar de minha candidatura, j�
dades. Falham a sua funçao polItlca as facçoes que menos se Yalicano, 29 (nnited) _ Pela que a iniciativa do seu lançamento partiu da Comissão Exe

ate��am a P?stula,d�s de um p�'o�rama para absorver-Se no pl'.imf:'ira \i,erz, o Vaticano lCl'.á selos cutiva,
'.

eSlplrIto de sl�tematlCa p�rs�gu�çao ao pode'!': nem q�e para postais aél·PClIs. A SU'i1La &é vai em i- "Duas afirmações, entretanto, desejo fa.zer:
tanto se lhes Imponha a mdlgnIdade de mentir, calUnIar, des- l,ir L�ma serie tJ.e 10 vn].ol'cs difel'ell- "Em primell1'o lugar, quero deixar claro que sou candidat<>.
virtual' acontecimentos, deformar a realidade, inverter valores lüs. eminentemente partidádio e, como tal, o'bedeço ás determina.
morais. ções da direção do P. S. D.

Vivemos, mel'cê de Deus e dos anteriores pronunciamentos Efetl"v8p.a-o de "Em segundo lugar, é preciso que se torne público o ge ...

eleito.'rais, numa democracia. Nem nos faltam, a qualquer de Y neral Eurico Gaspar Dutra, honrado presidente da República,
nós, já agora, as garantias constitucionais que os atuais go- extronu*erar"'los . fiel 'á linha de conduta que se traçou, mantem-se equidistante
vernantes são os primeiros a recomendar e a prestigiar. O Par- W .

de lutas politicas e eleitorais, não tendo. prefeirência por qual-
tido 'Social Democrático, que se tem batido pela inviolabili- Rio, 29 - l\JdiallLa-se que. eleverá

quer candidato.
dade de todos os direitos politicos, e ainda constituindo go- :irr \'Otalrlo na pl'oxima scgu'lIda-fei- _

vêrno por fôrça da sua condição de corrente majo·ritária, ra. na Camara, o projelo. que oIe

nunca deixou de dar ex,emplo do equilibrio indispensável á Liva o.s J'unüional'iOts inlieriTl'OS e ex

coesão partidária, excluindo de seu grêmio quaisquer preo- t.l'a,nrnfr1Pl'arios, em obedie;n,oia ao

{�u'Pações que não visem as de melror corrensponder ao honroso arligo 23 da.s Di.�,[Josi\:ões l'I'ansi-
A 1 d

.

d b d d torias ela COnlsLitu.ieão.{: resoluto apoio popu ar, que nun·ca elXOU e rece er, es e .

o ini'cio de suas aUvidades e a através de sua triunfal obra de

Teintegração democrática do país. Federação p8nOme-
Mas viver democráticamente não é, de modo nenhum, go-

Tzar de prerrogativas distendidas até ao abuso, em desregra- rleJua do rabalbo
mentos lastimáveis que', precisamente, indicariam a imaturida- \Vasging'ton, 29 (U. P.) _ Até
-de ,pa:ra o exercício das liberda:des democrática�. Nem �ó _se Janeiro do prQ"\:i.mo ano, dev.erá se�'

exigiriam dos partidos o, a�irramento e explol'aç�o .de �alxoes fomnada cm Lima 'Uma organização
coletivas sJ.não o contrario., como escolas de d.Jsclplllla, de america:na de loI'Elibalha:d.ol',es, . em

ação con'struti:va, de respeito � moralidade nas reiv�ndicaçõ�s oposição á Confede,l'ação de Traba
leo'ítimas. A simples exageraçao dos problemas e cUJa soluça0 ].)ladol''ÜrS da AmeJ'ica Latina, influ
a �erellidade das sugestões melhor assentaria, vale por uma enciada p.el.os COITnull'isILa,s. ROMA, 29 (U. P.) - O lider da ala direita do socialismQ
eonden·áNeJ quebra da ética partidária, num meio polítiCO em Segtu11.do a semanari.o illlfO:l'matí- italiano, Giuse'Ppe Sal'agatti, falando na assembléia nacional�
que os partidos da o'posição não. se a�errassem �ão cega e sis-

vo da FBcJ.era(iD,O NOl·II.e-Ameri'cana pediu ao chefe comunista italiano, Togliatti, que deixasse d�
tematicamente ao propósito de denegnT e destrUir. do Trabalho, sincl:ilcaf.os e f,edera- falar em Hberdades demooráticas na Itália, quando os comu..

O povo catarinense sabe pensar e discenir. N�o lhe esca- ções de de�esset,e países já declara- nistas haviam estr.angulado a voz da liberdade na Bulgária.
pam á observação 'a conduta segura, reta e superIOr do Par- rairn qLte farão parLe, da nOiVa snli- Saragatti defendeu o. plano M!lJrshall de ajuda econômicé!
tido Social Democrático, cujos homens, no p.oder ou ,for.a dele, dade, que s,e denJOlmiua,ria FBdera- dos Estados Unidos á América Latina e aos paises ocidenta:l�
-:nunca perd'eram ° contacto com as necessIdades publIcas. E ção Panameric.3!na odo l'J·alba.l,ho. la Europa.

I

agora que se aiproxima novo p.leito, _havendo de convocar o

f.eleitorado para mais uma reafll'maçao de sua vontade nas trações municipais a homens ca.pazes de preencher, digna elTremendo to ão
urnas, o Partido Social Demo.crático pode_apresentar os seus honradamente os deve'l'es de governantes numa inter-coope- -

.' .

candidatos com inteira certeza de que serao sufragados pe�as ração estreita e harmônica, e porisso fecunda, para com os Nlc,e, 29 (Umbed) - O tOTna�o
maiorias dentro de menos de dois meses. Trata-se, por a·SSIm go:vêrnos do Estado e da República. que se aba.teu, ontem sobr€ o Medl

dizer, de'um ple·ito compl�mentar. Vis::" � c_?mpletar, pela, el�i- Dêsse bom entendimento, dêsse perfeito intercâmbio de terra'Heo, pIlO\iOCO'U
. � del)aibalffien�o

"a-o dos PrefeI',tos e das ca:maras mUnICIpaIS, a reestruturaçao assistência' e idea. is comun� d.os poderes públ�cos ,.em relação de 1.50 C3isas em MIlao,. Um nav�o
.. -

d I m nsos se de 200 tonelruclrus naufra,gou e ou-

politico-admini.strativa do Estada.. ao
.

bem-estar SOCIal e economw? as popu açoe�, .1. e

d; triO e.11lca.lhou pe.rto de Marselha.
O Partjdo'tSocial Democrático, que já inf.luiu pre,ponderante-,rão os re��lt�dos n� desen_:V0lvlmento �as pOSSIbIlIdades

Tod3is. as colhei,tals da r,egíão f.oram
. l'do Social Democrático, que já influIU prepÜ'nderante-, cada mUlllClplO ,em SI e. de .todos entre SI.

, A.
• •Part

1 bor.aça-o da Carta Magna da República e da Cons- Bastaria essa .perspectIva para recomendar .a preferencla desü'uildals pelo vEJonto fortlsSlInO,
mente na e a

. - '.

d
' .

I
. -

r l)r"'feI'to d SOIl)1'Clinldo com a v,elocicla,ele de 100
't

. - Estadual como ainda o fará na leglslaçao referente a do eleItora o, nas ·prOXImas e elçoes pa a v e verea 0-
ti UlÇIl:0 _. dos· 'municipios não hesita em afirmar a todo o res, os candidatos do Partido Social Democ:-'áUco. qllÍ'lometros a hora. Os esLra.go.s

or�anIzadçao t I'nense 'propósito. de confiar as admis- (Comentário político da Hora Pessedlsta). SÚJO cOll'SlirJera,\"eis.
oflleItora o ca ar.. o seu

.

;) MAlS ANTIGO DURIO D1I IUNTA CATARINA
. �tárIo • D. GereIte: SICNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAIOS

Du.t.r" R".�i. A. D�O DA SILVA
------

I I H. 10.138Ino XXXIV
e Florianópolis Ter�a·Feira, 30 de Setemlno de 1947

'"

11

dos PRINCIPAIS DIR'IGENTE,S �.� �
udenistas! Daí, p

\

�e.
�

Xerêu Ramos é expoente-na gale
da de governadores elo Estado de

Sa:n11a. Ca ba6n'a. E:x:poente de cult.u

ra, de be:nemlerência, rp·elo que Iêz e

pelo que, dêle, espera a sua e a

nossa terra. Já entrou. na H'istória
BJ'a;si·l,ei:ra. Seu, nome, nem os bru

tos 1JIem os broncos conseguirãe

lfJ>tá conosco, em Ploríanõpolis, o

·nosso Vice- P,j'O'sidell,te da Repúbli
ca, o preolaro dr. Nerêu Hamos. A

êl'e, uma saudação muito cordial l\

muito reverente, ela Hora pessed is
ta." Não r possível ornít.ir a cir-

:1'pag:l'l' •

Se há queixas pessoais, estas oito

lograrão, todavia, 1 irar o mereci

mento pol íticc do grande .admíuie
IrMJor coostaduaoo, quo semeou es

colas e hospitais, e, vencendo elei

toralmente, soube, durante um lar

go per-íodo de oentralízação do po
der nacional, - conrluzir-se de.

mooráí.icamente, sem violências,
SHI11 des'l'IJ'SlJ.}p'i·to á iIlltegll'idacle t (si

cu e moral dos adversáríos,

o Papa abençoa o Brasil
RIO, 29 (A. N.) - Durante a sua estada na Itália, monse

nhor Costa Rego avistou�se com o Papa Pio XII, tendo Sua
Santidade se mostrado vivamente interessado pelas cousas do
Brasil. Pedim.do-1he a benção para o Brasil, e povo brasileiro
e autoridades civis e eclesiásticas, Pio XII assim respondeu:

- "IPan;t o Brasil, o coração, a afeição e a indelével re
cordação do Pa'pa" .

Não podem falar emlliberdade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Henrique Slodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt â l , eobreno-e-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - Florisn6poU.

Informaçoes
,

uteis

SEXTA-FEIRA
Rodoviária - .sul-Brasil _ Pôrto lIuito ou Pouco. Não importa!

Ale.g;r,e - 3 hor,as. O leitor deseja obter uma
AnLo-Viação Catari11ense - Pôr- renda mensal, semestral outo Alegre - 6 homs. anual, á razão de 12% ao ano?Auto-Via,ção Catarinens,e - Curl_

tiba - 5 horas.
- Confie então os seus negó-

Auto-Viac,ão Catarinense - Join- cio'S ao Crediário KNOT, á rur
viJe - 7 horas. João Pinto n. 5, que, em comAuLa-Viação Catarinense - La- ,binação com (\ ESC'l'itório Imoguna - 6,30 horas.

b'l'" A 'L ALVESExuwesso São Oristóvão _ Lagu- 1 larlO " o em-
na - 7 horas. pregará, proporcionando - lhe

AJlJitO-Viação Hajaí - lta;j.ai - com isto uma renda anual, se'15 horas.
gura de Cr$ 120 00 por Cr$ ..Ex;pl.'esso Brusquense - Brusque '

- 16 hora,s. 1.000,00 empregado.
' ...SABADO Melhores informaçoes· e de,

.
Auto-Viação Catarinense - Curl-

I talhes nos escritórios do Cre-tlba - ,5. h?_ras..
. 'diário KNOT, ou nesta reda.Auto-Vwçao Catarlllens,e - JOIll- _

vile - 7 horas. çao.
Crim. e cívelAuto-Viação Qatarinense -

'l1U-U'--O-,-I-O-P-O-B-T-UNIDA'DE' Coutituição d. Sociedad..barão - 6 hOlra,s. I , Õ:naE.1Jpr�esl�'gr�:.o Cristóvão - Lagu-
para quem lem mult�11

T������:!�6r:!
_ ��P}����.BrUSqUense - Brusque

OU pouco dinheiro E.crlt••• Pí�!i1:n��:� Mcw. 2�.
A1l'to-Via(:,ão Itajaí - Itaja! -. Deseja empregar bem seu Re.id. _ �ua Tiradent.. 47.

'

I�3 horas.'

I
capital a juros' Gompensadores

.

FONE -- 1468 .EXlPressQ Brus-quense - BDuSqu8 de 8 10 u 12 por cento?
.

=- .....
- 9,30 horas. ,_ o

.,

. _

Empresa Glória - Laguna - Procure hOJe mesmo o Aumente o Capital do Colé-7�lwras.
.

Departamento Imobiliário d( gio Barriga-Verde, afim deCREDIÁiuO''RNOT, á rua Joã( que possamos, construi-lo, ins..""" "'"
Pinto nO 5

.

(anexo a red,ação m'e,vendo-se, hoje mesmo,' no"Quem extraviar o. In.WHr • de "O Estado"), que tra· seu qUaldl'O social de compoeertifieado de alistamento papn balhando em combinação com nentes.alllta de 10 a 50 eru.zeiros. outrue- o IDSCRITÓRIO IMOBIDIÁRlf
•••• •••• .., " • • •• • •••lrim ineorrerá em multa de 28 a 1" A. L. ALVES, firma' espe- A GRANDESA DO BRASllLcruzeiros aquele que extraviar .. cializada com vários anos de Depende da instr-ução de seus fi-Inutilizar o Certifieado de Ree.,- pratica, no ramo poderá ofe- lhos. F1azei com que todas as pes-

'fi ' � . soas amaMabeias f,requentem umMa". relcer-lhe a m'áxlIna garantIa curso noturno e terei's corutri,buido(.Art. 121 da Lei de Serviço llilt e eficiência nos negócios que para o ;progresso do Brasil. Escolatar). lhes forem conUados. In.dustrial ou Loja Maçonica.

liorãrio das empre- j Vracãe
ses. rodoviarias

,

aerea

SEG(TNDA-FEJHA

PôrLü

Horario
SEGUNDA-FE1RA

Varig,- 10,110 I1s'. - Norte.
Real S. A. - 7,30 hs. _ NODle.

. Cruzeiro do S'ul - Norte.
Hea,l S. A . ..,- 11,30 hs. _ Bul.
Punair _ 9,50 - Norte

l'l<JflÇA-FEll-tA
Crueeiro do tiul _ 9,40 11s. -

Norte.
Va,rig _ 12,30 11s. - Sul.
Panair -- 13,07 - Sul

.

Cruze iro do Suí .
_ 12,20 ns. _

Norte.
'

QUARTA-FEIRA
Cruzeiro- do Sul - 10,40 11S. -

Norte.
Real S. A. - 7,30 hs, - NOl'le.
Varig -:- '13,00 hs, - Norte.
Heal S. A. _ 11,30 hs, - 0Ul.

QUlN'I'A-FElHA
Panair _ 9.50 - Norte
Pamair _ 12,17 _ Sul
Varig - 10,20 tis. - Sul.
Cruzeiro do Sul 15,30 hs. -

Sul.
Crneeiro cio Sul _ 9,40 hs. -

Norte.
SEXTA-FEIRA

Var íg' - 10,40 hs. - Norte.
Real ,S. A. - 11,30 11s. - Norte.
Real S. A. _. 7,30 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul _ 7,20 hs.

Norle.
Panaie - 13,07 - Sul

. SABADO
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs.

Norte.
Pana ir - 9,..50 _ Norte

DOMINGO
Paun ir - 9,50 '_ Norte
Panair - 13,07 - Sul
Cruzeiro do Sul. 11,00 I1s.

Sul.
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs.

Norte.

"

EXlPr,esso São Cristóvão - Lagu
'na - 7 horas.
Exipl'esso Brusquense - Brusque

- 16 horas. "

Auto-Viação Itajaf _ Il.ajaí -

:15 horas.
EXlpl'eSSO Brusquense Nova

',['rcnto - 1 ti,30 horas.
Auto-Viação Oatar inense - Joín

vile - 7 horas.
Auto-Viação Catarinense _ Curi

tiba _ 5 1101'as.
Rodovíária ,sul-Sra8Jl

Alegre - 3 horas.

TlijRÇA-FEIRA
Auto-Viação Catarínense - Pôr

to A:legre - 6 horas.
.AiuLo-Víação Catarrnense _ Curi

tiba _ 5 :horas.
Auto-Viação Catarinense - rom-

vile - 7 horas.
.

Auto-Viaçao üatarínenss - Tu
earão - Q horas.
Expresso São CrisLóvão - Lagu

:na - 7 horas.
Emprêsa GIória - Laguna _

7l;� horas.
Expresso Brusquense - Brusque

- 16 horas.
,

Auto-Viação Hajaf - !tajaí-
15 horas.

QUAHTA-FElJHA
Auto-Viação Catartnense _ Ourt-

tiba - 5 horas.
.'

Auto-Viaoão Oatarínense - JOIll_
vile _ 7 h·oras.
Auto-Viacão Catarinense _ La

guna - 6,3'0 'horas.
Ezpresso São Crístovão - Lagu-

1;1:1 - 7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

- 16 horas.
Auto-Viação Haja! - Haja! -

15 horas.
"

E:xJpresso, Brusquense Nova
T,l'ento - 16,30 horas.,

QUINl'A - FELHA
Auto-Viação Oatarinense - POr

to Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - CUrI-

tiba - 5 horas. �
Â'ullo-Viação CaLarinense _ JOlll

vile - 7 horas.
Au'to-Viação CaLarinense -:- Tu

barão - 6 .horas. ;

Aulo-Viação ,Catarinense - La
guna - 6,30 noras ..
�),)r.esso ,são Cristóvão _ Lagu

na - 7 hOl\fls.
Emprêsa Glória Laguna -

77íl hora,s.
EX1presso Brusquense - Brusque

1,6 hora's.
Auto.;;,Viação Uajaí - Haja!-

15 horas. Tem dinhier'o ?

........... oo
.

Farmácias de plantão
Dia 28 Domingo, Farmácia

Sto. Antônio, Rua João Pinto.
O serviço noturno será efe

tuado pela Farmácia Santo
Antônio sita lá rua João Pinto.
A presente tabela não poderá

!3er alterada sem prévia auto'
rização deste Departamento.
Departamento de Saúde PÚ

blica, em 30 de agôsto de 1947.,
Luis d'Acamporas: Farma

cêutico-Fiscal.

I Dr. LindolFo A. G. I Asteróide & Cia. Lld-as;:'

Caixa ECODomica
federal

.A V I S o
A Administração da Caixa

Econômica Federal de Santa
Catarina avisa ao público em

geral que, a partir de 1° de ou- ,,_----------------------------";�(
tubro p. vindouro, passará a CONTA CORRENTE POPULAR �
funcionar com o seguinte ho- Juro. 51f, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 {
rárío externo: Movimentação com chequei {
Carteira lle Depósitos: das Ban"o do D.·stritó Federal S. A. II9,00 ás 12,00 e das 14,00 ás. .

. \J
17,00 horas CAPITAL : CR$ 60.000".000,00
Carteiras r4e Penhôres e das RESERVAS: CR$ 15.000.000.00

9,00 ás 12,00 e das 14,'00 ás. . Rua Trajano,' 23 • Florl'snÓDOns17;00 horas
' '

Carteira de Hipotécas: das
14,00 ás 17,00 horas
Carteira . ele Consígnações e

das 14,00 ás 17,00 horas
Venda de sêlos: das 9,00 ás

12,00 e das 14,00 ás 17,00 horas.
- Guarde as suas economias

na Caixa Econômica - Os seus

depósitos-populares são im
penhoráveis e garantidos, pelo
Govêrno Federal.

Pereira
Advogado e Contabilista
Condituição de .ociedode•.
Plano. contabei. -- Organizo·
oõ.. -- Parecere. .

e .erviço.
correlato•.

Rua Gal. Bittencoul't nO .. 122
Florian6poU. '

Da. 1'7 hora. em diante.

oo .. oo
, _ ••

Senhorital
Ao eseolher seu perfame "edIL

que se trás a .marea da perfllmarla
lOJohan Maria IFarina" Que li' en
,referida pela corte Imperial li.
D. Pedro n

RUA TRAJANO, 33 - (sobrado)

Representante de Andebu do Brasil S: A.
pnODU'I1OS AÜMENTíCIOS _ Sardinâias Portugmeza - Pe-·

til-Pois - As'p,wgos - Macaorão Amerícano, com OVDS. Arenques
em oleo e s s lgados,

. Produtos deshíoratados "Harkson" _ Gema de ovo em pó -}"
Ovo inteiro ,em nó - Albumina Cl'isLal.

.

l

PAPELAiUA- - Canetas tinteiro Ervecsharp "Skyline" - Au
topoins - Canetas de madeira=Penas para canelas, marca "Eagle"•.

HADTO _ Para mesa de cabeceir-a, marca "Wormío ",_5 valvu-
las - 110-120 volts.

ABRJDOHE<S DE LATA - Marca "Ace",
EiLA:STLCOS - De Rayon ,e algodão .

BAIRALHOS - Americano marca "Caravan".
TEüIDOS - Granite ,R,ay,on e lã.
Bt\RCO DE BORRACHA, prc cedencia Ing'esa.

Iheiro da i1u.st1'll4lO a.oima"�
'Qle. em lUIláveJ pato, QJD __ do
4ITCfllente aperitivo RIfO'!'. Iam...
_' v, Sia. de _tar, ao�
oe. a gentileza:EITEÉ1M. (

. BEi'1 O I1EU APERITIVO '

,

PREDILETO.'�I.......������afDa�C'lI'
lI/'iP!?O/)(ITO Af K/1(JTU.IIfA�C'OIr.r.� ,

� 'TAdAI -4

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

\.

;I

, �f

Clube Doze de Agosto�
A Diretoria, do Clube 12 de Agõsto, atendendo a precarie

dade de seus salões. como também o elevado número de seus

associados, solicita a atenção de seus sócios para as seguintes
.

, - ,
mstruçoes :

a) O .ingresso ao Clube só é permitido aos associados e

pessoas de suas famílias, de acôrdo com as dispçsições dos
Estatutos: ,

b) Somente será permitido a entrada de menores de 14"
anos nas matinées infantis e nas domingueiras;

c) O sócío aspirante não tem direito de' se fazer acompa-
nhar de outras pessoas;

d) A Diretorda solicita assim a cooperação de seus as

sociados para estas instruções, que reputa de magna importân
cia para a vida social do Clube.

Flor ianépolis, 19 de setembro

.......

de 194.7.
& DIRETORIA

.",,777Z7 '_a:� ... 51l11lM�itD.'I'.:tMl"�"�
1
·i§
"

-, �

, OOMPÂNHIA GALlANÇA DA BAlAw
'adaGa _ 1571 - lU.: I A ./1.
OClumIOI • TBJ..NepOBHI

Cifrai do BaÍsnço d. 1944:

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Responlebilidsde.
Recete
Ativo·

80.900.6'06,30
5,978�401.7 55.97

67.053.245,30
142.176.603.80

«

«

«

98.687.816,30
76.736,401.306.20

Sinistro. pagos nOIl último. I\) ano.

Responsabilida1es

Diretorea:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr� Francisco
de Sá, Anisio Ma.sorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu. �
� a...r.: i

aVIso 10 PUBLICO ..

A Comissão Estadual de Preços ayisa ao público florianopoliLano-'
que está ,efetuando o rec.olllime)lto dos talões utilizados para. aqui�iç�(]'.
do leite, eÍn virtude de estar sendo reorganizado o s,nrvlço de dlstrlbUl-

ção da Usina de Beneficiamento.
.

� ..

Os consumidores que ,estiverem de posse de talões deverao utlh-

iá-Ios ainda êsj,e mês, ou procurar, até dia 30 do corrente,. a Tesoura
ria da Usina, anele s,erão rrembolsados llas quantias r,pspectlyas. A par-

til' de 10 de outubro os talões serão �onsiderados sem valor.

Comissão Estadual de Preços, em 22 de setembro de 19�7.
Leoberto Lea.l - PresldenLe

-----------'--11.,
:",1
)'QU�R VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA?

A

Mello
. ,

, ;PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Scbmidt 48 i)�------�--------------------.. �

QUANDO 'TEUS nLHOS OOMERCIANTE: Di um li

vro à Biblioteca do Cemro Aca
démico Xl dle Fevereiro. CoD

tribuids, assim, paI"a a fonDa

ção cultural doe catarln... ,

�
de amanhã I

te perguntarem o que i
um lázaro, dize-lhes que ,
um enfêrmo que poderá re

cuperar a nude cem .. Ie.
auxilio. i -("Gampa;nh-a pró-livro·

Co '/JA XI cie Feverek'G).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



N� mais sensacional "match'" do segundo turno, defrontar-se.;ão, no próximo do..

:mmgo, o�, aguerridos conjuntos do Avaí e. Caravana do Ar. Para a tarde de sá
ibado esta marcado o encontro o Atlético com a entlSiastica falange do Colegial.
�romlao �11&l'dlrl;io Jt!iUCi �llulnlnl, má II lIdo m alu 4 e Q ae OUIUD!O vinaouro, DI praia UI
�dl��orto: «Tulntl �oronll Nilo t�lVn», o �zm��cutc E:tatull QI Atl,Utmc GI 1�47,

rlori,né�clil, Tualfio, Jcinvile" Blumln&u J Bru:�ue.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

floesa espetacular da A. O: Colegial] Consagradora fa'-çan-ha-d-oJJurpreendendo a todos, o Grêmio do Cole- '. .' •

coq�!neC!t�!r!!,��e ,��patoo com o Avaí C. N. FranCISco Martmelll
f,uou-se na íarde chuvosa de sába-] Venceu rodos os sete pareos"do o "rnatcn Avaí x Colegial, dan-I ....

.do OOnÜQHHl;çi1o au Oampconuto i d reg. de te-entAmador-ista de Futebol da

Uildade.!
a B ..a anle·ou em

A �el�J,'a entre � líder e o' grêmio
O Clube Náutico "Francisco Mar- mando a invencibilidade do clube

"de estudancs do Ooleg io GaLwrJlnen- tinelli", uma das grandes expres- no salutar esporte náutico em nossa

8:8, a!l)e:"aT' do estado basí ante. en-I sões do esporte do remo em Santa Capital.
charcado do gu'amado do estádio Catarina, efetuou, na manhã de an- Destarte, o Martínellí está cre-

.da rua Bocaiuva, agradou á assis- te-ontem, conforme tinha sido di- denciado a tornar-se um dos favo-

.tência. Vimos duas Jases intcres- vulgado amplamente, a sua compe- niíos á conquista do U1Ju:lo de eam-

.santes : i:'b no primeiro tempo o tição náutica, em homenagem ao peão catarinense nas regatas de no- Censura: Livre.

Avaí exerceu supeil'im'idade rísica esportista dr, Aderbal Ramos da vembro próximo. No programa: Dine 'J{)Im�al 25

,e técuíca, a.vaorlajando-s,e na cen- Si!va, dignissimo governador do Eis as guarnições do Martinelll, Reportagens da entrevieta do DI'.

_tag;om, o mesmo aconteceu com o
Estado. vencedoras da regata de ante-on, Aderhal Ramos da Silva com o Sr

-CO'I€'gial no período final, sendo, Devido ao péssimo tempo reínan, tem: Moisés Lup ioir em União da Vi-
,

:'Porf:anlo, jUI8Lo o resultado da COI[1- te, não foi possível a grande núme- 1° páreo - Dedicado ao sr. Char, tória.

(te.nda: 1 x 1. 1'0' de expectadores acompanhar o '1-e,s E. Moritz - 101e a 4 remos - Preços : Cl'$ 1,20 - 3,00 e 2.00.

, LEnltl'etwnto as horn-as da tar-de desenrolar das provas, sendo re- Patrão: Acioli Vieira; voga: Nico-
.. . , ..

fl)lCt'tcnlJ}cra:rn aos "meninos (l'L> uu- guiar a assistência. medes Silva; s/voga: João Fronti;

_1'0" que souberam atacar e deren- O grêmio promotor' da 'regata, lu- 11'0; ,s;'pro:a: Adernar Alves ; proa:

.der tão b�11\ quanto o seu podei-oso tando valentemente com os seus Manoel Silveira.

.antagonísta que g-oza das vantagens adversáros de sempre - Riachuclo 2° páreo - Dedicado ao sr. Salva-

"de possuir em titulo, ,r,ico e cobiça- e Aldo Luz - conquistou a mais to Vieira - Iole a 2 remos - Pia-

-do : tetra-campeão do Estado, consagradora vídor-ia de sua vida trão: Ernani Pereir-a; voga; Edlon

,Muitos não Julgavam o esqua- esportiva tr-iunf'arxío em todos os dos Santos: proa: José de Azevedo.

,.-{irão do Colegtal capaz de tamanha .I18Ul'O, autor ido "goal" do empate 7 páreos programados, 3° páreo - Dedicado ao sr.' Or- Preços: Cr$ 4,00 - 3,00.

i.-pnoeSa.. Dil7!iam pOl' aí qu'e o lide.l' possÍlbil>idacles t,é.eni,cals e fís,ÍlCas pa- A façanha, do .clube l"l.lbl'O-,negro lando Scal''Pelli - lole a 4 remos -

. " .......•

JaoilmeuLe "liquidmja" o s,eu jovem i'a ()onteI' os avanços e l'c'sponder �ur;pl'eenàeu a muita gente. As Veteranos - Patrão: Acioli Vieira;

, adrve'l'sárÍ,o. 00m a m>0S'l1l1[1 lS'egm'a,nça e von Lade guarnições martinelinas, bem trei- voga; Euclides Dias; s/voga; Alípio

SUlbia,mos rH�rfei,Lamente que os CClmba:th�a. nadas, exeoutaram 'O percurso com Castno; s/proa,: Rwf3lel LIÍ'IJ!hares;

, cúleg'Í>a;UIlJos seI'iam ca'p'a7.es ele -o empate CJCn1(j'lIIis'lado diante do d'cnooo e perícia, logrando êxito in- proa: Ali'ned:o Oliveira. Ne6Lc pá

,s<uI'Ipl'eender' esquadrões técn.ü�a- Iídel' imiÍ<CLo vale por um twilll1fo Vlu-lgalr em tl{)d,us' as prolVas e confi>r- reo o MarUn.elli foi o únioo concor

· menue supell',ior,es, porque ils'So élE's ex:p.l�:;.Síivo. Ava;liam como a "tor- rente, por nã'O terem cOllllparecido

;.prova.ra.m n.o 10 lurno, quando alJa- cida" ill1iVOO'iU o campo, logo após o TWYi,nlho e Clhutou ,em diQ'eção ao as guarnições do, Aldo Luz e Ria� TEATRO A. DE CARVALHO

,tCil"am os fortes conjllntOlS do ]:ti- jluiz dRr 1)0,1' 'ffiloerra.rJa a pUlI'tida, aiflCO de A.dOi·f'i,Illho, regista'11do .. sl' dhu€llo. As 8 horas

:,'gueilllEmse e do CUlravan{J. do AI', pc- pa:ra, com emoção, Ulbl'3\a.r QIS va- e'l1tão fonte. confusão que I.;ílU!'O 4° páre,o - Dedicado ao sr. Pre- ia M·CI'TA DE AS'SINAl'URA

1.a!S contagens de 4 x 1 e 3 x 2, res- lentes l'wpa.zes do ColégiQ da rua aipI'ol\'eitD'u num s,alt() esp<3taculal', feilto dia Ca.pHal - Canóe - Rema- lE;efllsa.ciona,1 Esíróa. de

.. :peCÜy,amflnt-e. Esteves Junior, pela faç'8;nlha, sob cêlibeclMndo palra dcntro do "goa,l", dm': La,dilsll.au Grams. I\IES-QUTINHA
A saida de BilJinho ,e Gil da r;qni- trocJ.os OiS aSlpéclJos, dl8ls maiis, br'ihhan- Os Q'Ula�tros joga!l'aiID aSISlim f()fma- 5° ',páreo - Dedicado, ao sr. Jo� ,é seus al't1sta (Grnlllide COiillipa!l1hia

"l)e es,tudUjlh<l, (.iei�al\do 'sua,s la- t;es. Sem alguma"ft�vjda, fez o CD-' dos: '. Elias;- preside'nte do M:a.rtinelJi -' 'dfl Comédias) - com a iiI1Le'T.'8Js'antis-

".OUllI3!S' e.nt.r:cgues a Ai.r'lQ;n 'Co '8:e\'e- legial, no pr>elio de sábado, a sua Avai: Adolf,iIIliho, FlatóGO e Tavi-' .lole a 4 TCm()s - Pab:?o: ACÍloli sima p·eça em 3 á{,j)s:.

riano, em nada: dirrli.rmiu o podc- mai.S' explêTIldi<da exibição. nho; DamitaJIÜ,. Bráulio e' Boo,;; Fe- -vIJira; voga: Nicom(ides SiJva; O PAI DE MINHA FIl,HA

, rio do qbladr:o. O m��!i'Çl- e o centro- O médi,Q Nazwl'eno fo,i um ver- li:lÜIlIho, Ni1ze.t.a, Tião, Arí e ZalCki L s/voga: João Brol1d.iJ;l,tl;.o s/proa: De H. Marql1ies Fe,ruaooes.

",awmLe ,conrsegui.rwnt OOll<venoer o dadeiro eSipel;á,c'ulo. Lu,tou em am- CoI�gi:a:l :. ,Brognol:i" Aldo e Katcí- Afleniar Alv'es; proa: ·�H'l1.()lel Sil- At'll:alildrude:';';'_�·,lliIO.
público e mui eSlPe;Ciialment,e ao bas ai� �ase,s' do jog'o com muita fi- pils; Aill'100'n, P'edl'o e N:izwreno: lle- veira. Pil'€ÇOS.:

!�,técn,ico, bra e perfeito oo1theoime:nio da po- <11:1t,o, Mof:.o.:rzif!llho, Severr"iu,no, Heii- Cads. uumeradas " .. 01.'$

Sem esmOl'ecer um só insta.nte, do sj'ç.ão, sendo apontado oomo o me� nho e Lruuro, 6° pá,reo - Dedicado ao sr, Sid� Balcões ..... ,.. . ... , ,

p.r.in:cfpiü ao fim a d>El'fesa do Cole� Ihor do gra.mad{). Maroou com se- E1unôonlOu como áTbitro o sr. nei Nor,e.LLi - lole a 2 remos - Pa- Camarotes ..........• . .

,,:,gial malIlitevé-'Sle fi,rme, impedindo gurança o me'i'a. dÜ"IC,j,ta Nizeta e, Fraooi,sco P:raz,eres que teve lNlll trão: Ernani Pereira; voga: EdIon Gerais ...............•

!inúmeras investida's do ataque ad- ailIldla. mais, at.ac:ou adm,iravemn.ente d1es8iIlllP'enlho. .dos Sa'nbo:s, proa: José de Azevedo, (tmposto 1nc-1U50) •

• '- ve1',Slário, con�;ti.tuidlJ por -eIClmen- fcxrneoondo exoolen'tes -".palSws·' aos A, pa'rLi'da p.r,c1imilnal> !.,·uvr.da 70 páreo _ Dedicado á Vva. Li- '''im/J). 14 aJnus",

'tos de gra.nde "cartaz" no cenário c<lc\lll<�nlt<os da limha diamteira. entre as quadlI'C!s dPJ aISlPll�a;nL�., dos

I
bór,i,o SünclÍiIli _ Out-l'igg-er.s a 4 "ETIitrada:s á venda nos escl'itÓL"ios

· 'iut>€Joolísii,c'Ú ,clatarin,el1lse, carmo Ni- ISec,undlando-.o alp'aI'leoeu FfLbéco, o JDIesm�OIS 'Cllu'bes, fOI v,e:nc.lda �elo remos _ Patrão: Acioli Vieira; vo- dOIS ".cine,s COl'<l'ados".

: ,zeLa, F-ehp,ln.ho, T,ião-, Ar! 'e Zacki. fonmidável zag'u,e.irQi avwila.TIlo, que GOhY�I�,I, !pelo ,es�ffi'e de 3 x Ü, go-, t5a: M{I,l'i'O Rosa; s/voga: Larli�lall
.

Ponuwnto, o ,c:x,pJ.endid1o f,eHo do Co� mails uma vez demol)lstrou ser o I?S, 1'81(,00 p.o;r D!lmor (2) e .f>a.u-, G!rams; s/[Pl'Oa: Pedro Be,rl1iadino;
: ]e.gi.al na t'arcle de sá!boo'Ü uHim.o ma i'or zag'uE',ilro do EstaDO. Motor- Ilnho. proa: Sn,,'io Ney Soncini.

,.d,cve-SIe ao elS/pírito imdÜiIIlláv e I dos zinho ,e Pedro batalharam inc'ausa- Os q'uadros jogaram aSlsljm c,;nsL-1

, ele.montos 'da, def'E'sa. C o m lal v,e.lmente e o [.l'io .. d1inal Brognol,u, tuidQs:

: :3ifilrm3Jção ,não VailTIOS m-eD'Oli'tH'r.zar Aldo e K<1J.lt.oiVis cons,eguli,u conven- Oolf'lglia'l: Cam.inha, Nuno;.; !� Gat'�

.0s! elementos do a:t.aqu:e, cujo tra� C'Cl', a.pareoe.endo bem OIS "iplayer,s" los; GeLú!iü, Jarbas e Tonoli; Al'Í;

ba�ho não ipo.dia ser melhor, 'em se Arí, iNizela, Bráulio, Lma'o, Airton, Na,Ulm, Osma,H, Dilmor e paulinlw,
· t.ratandO' de C11e:mentos novos na arte ZUicki T, Seyeriano 'e Re:rw.to. Os De- Avaf: VÍ'la'ilJ1, Pedr,o e Djn:.l.�'i.e;

, de chutar. ma.is j:lOllC'O f,izeram. João, Cunha e Raul; Puc:ini, Qui-

O Avaí ,e,nyiou ao ,gramado a sua Os tentos: Aos 20 mil11l.l!t.os da do, Dlltl'a, Zacki II e Il'ineu.

podewosa NllJi.pC, excluindo o mé- efapa i,n,i-oial, Nizleva alP'o'ss>a-se d<a POIr de"wcato 810 JUIZ �rewt,on

_ ..{lio LU'i'z LI ,e o extr,ema esque['da ",esfera", come ple,lla a'la dkeila (' i\lo,l1Iguilohott,lfoi C'x;pulso do gr'ama�

Saul. Fr('Jnt'e ao adversádo, os atira allo, a,prov:eHan,]o Zalcki 1 do o j'Ügad'OIr Za,cki T, quando () cro

O;vaian(Jls em:pif'ega.ram todos os es- para, na corrida, maaldar a'o fundo Ilio:rnetJro ,Iillarc'a\'a 37 milIlUtns de

forço� 'para d.ooni.ná-Io, mas a coisa daJs redes, decl)etanldü o ponto inall- jogo.
.

Ie.st.aya '!)Tetn. mesmo. g'L1T�I, pró-AvaL Aos 20 minutos dOI A'i' bHheLpl'ials do ('<"t��dio da �<'.
.os ICf'I,egial,jIIlio,s revelaram-se adyer p'eJ'lodo com;pllementar o extr'ema C. D. aCima ram a a,pr,pc.lavel r-e�1(1a,

_ 5::í.Tio� lIeSIP'€litáyC'is, usando das Sllas Ren.ato Ul'1'3IT1,COU a bola dos p6� de: de Cr$ 1.'18'1,00. I

"
.

,

,

-

1-U,
NOTURNAS (7. <..::'

Atalham-se prontamente
friccionando o pescoço e

o peito COIr este agradá.
velunguentovaporizaIlte.
Uml aplicaçãc ac deitar

.......iI evita, quasi
,_�� sempre, um

ataque.

/

THA;.�SF1ERIDA PARA DOMINGO

PHóXIMO A REGATA INTERNA

DO VELEmOS DA ILHA

As íortes 'chuvas que caíram du

rante todo o dia de' ante-ontem im

pediram a realizaçârí da grande re

gata interna do Veleiros da Ilha, em

homenagem ao comodoro do clube
e da F. V.•M. S. C., sr. Higino Luiz

Gonza-ga.
Segundo apuramos, será 'a mesma

transferida para o próximo dornin.,

PAULA RAMOS X FIGUEIREl�SE
Devido ao mau tempo, ante-ontem

os amantes do esporte bretão se

viram obrigados a passar- um do

mimgio em hranoo. O corníronto Pau

la Ramos x Figueirense foi adiado

em vista de se achar impraticável o

gTl'amla:dio do estádio da F. C. D., on
te devería ser disputada a peleja.
Ta] pactida, conforme determinou

a F. C, D., será efetuada no fim do
2° turno.

H.lTZ - Hoje ás 5 c 7,30 horas
&essões das Moças

Luci!.l,e Ba'lI, John Hodiak, Lloyd
Noian e .Lenore Ulrde.

ALGEMAS PAnA DO'IS

,
R.oXY I' Hoje rui; 7,30' horas

tlJod Cameron e Ivone de Carla.
ERA SEU DIDST'JjNO

Censura : Até 14 anos.

No programa: Filme J'ÜIJ:'lml 19 x

14 - DF-B; Abualídades Warner
PaiM,

. � ." " ODEON'"
tines IHPERIAL

15.00
10,00
75,00
5,00

iMPFiIA:L; ��
.

H�j,�' á� ;, :ió ·1�I';.·
, .

CIDA:S 6OLIIDMUA6
No progrruma: 1) - A Mal'üha da

Vida - Na.c. m;p. F'11mes,
2) - Na Capital do, Samba - De

senho Co1.or,ido.
3) - Füx Aiq�pla:n News 29 x 72

- JÜ'1"nal.

Pr,eços: Cr$ 4.00 e 3,00.
",m,p, 1 't anos" ..

Compra-se
Ccmpra-:se uma casa parCl

residencia .

Trotar quarto 218, Hotel
Lo Porto.

casa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PEDRA PARA AfiAR QUALQUER ESPECIE DEfERRAMENTA

IVE

Eugenio Szpoganicz e
Senhora

e
Viuva Judite Liberato

Olivera
participam ao. parente. e

pe)lsôal de suall relações. o

cOntrato de ca.emento de
,

leu.· filho.
Maria de Lourdes e

Germano Mário
norian6pol!s. 15/9/47.

ES BOM BRASILEIRO?
Então' coopera na campanha de

aMabetização de adultos, fazendo
que os teus connecídos que não sa
bem ler nem escrever, frequentem
os cursos notunnos de alfabetiza
ção: Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Anchieta.

Ponha o seu dinreiro a ren
der juros, comprando ações do
Co légío Barriga-Verde.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO I.ltITOR: Se O que 'li,.

tsatereasa é. realmente. umA provídêaeia
.ara endireitar o Que e.ti�,..r 6"ad", 011

.IIrA que &Í1ftlDlI> falta niG .e repita: •
'! AO o eoctl.ndalo·que li ous ree1llmaçle
tI1I IlUda poderá 'rir " cal1a&r. eDC&JIIi.
«1..,... , SECÇAO RltCLAMAÇOW:S.
<ie O ItSTADO. que o , lende
a_ demors toO conhecimento de qa_
'" direito. recelJendo 9. •. ....... illtur_

�l!.o do resultado, embcr" em aJana' "" .

..,......e; ..... ptlÍlli""d".'lO_ • ..ode
�"Clo ""'" .. !M'CYldb..i. ....,....

CAI'iA P05TAL:lo9 -�. FLORIA'NÓPOLI5

Ve n d e-s e

LEMBRA-TE I

A cosa da Avenida Trom
powaky no 56 e moveis da
sala da jantar, dormitoria.
e copa.
Tratar à Praça Getulio

Vargas ne. ?7.
· ..........................•

E�PREGADA '>\
Precisa-se de uma para ser

viços ·domésticos. Bom salário,
casa e comida. Não é' necessá
rio saber ccsinhar. Rua Almi
rante Lamego. 144.
................................

Vende-se
Um -Bangatow na Rua José

Cândido da Silva (ESTREITO)
ne• 350, a tratar no mesmc ,

preço CR$ 40 000,00.

Partido Social Democrático
DmETQRW DO ES'I'RE.ITO

O díretór ío do PSD do Estreito, reoentemende . empossado, tem
ri prazer de comunicar 80S seus correligionãrios que 'se reuniri todos'
os domíagos, ás 10 horas, na sede do Cantdsta, R. F. C., provísoeiamente.

Cienl.if'ica, também, ter sido deliberado que os companheiros po
derão se entender com qualquer membro do diretório, para expôr-Ihe
suas pretensões de irsterêsse coletivo, as quais serão, em reunião, exa
minadas com ccitérío e justioça, e sendo julgadas assunto de consíde
ração, por certo, merecerão o 3iPôho do diretório, que as encarninhará
a quem de direito.

TECHICOS
o Brasil poro seu

desenvolvimento
ne,cessita de técnicos

em todas a.

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolis
Atende pelo Serviço
Reembolso Posta}.

1

I

I·
.

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
_____________ a luz da instrução. levando-o a um

curso de alrabetiaacão de adultos.

Inúmeros serei hÜmu.,.,
que já foram felizes come,
tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á ....

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimeat.
da Saude do Lázaro.

Costureira

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

Rua At'ci'(}reste Paiva 17
O TESOURO

...... \ ..••... '

.........•..•.... Da Instrução está ao ·alcan081
O VALE D(i) IT.lJAt de todos. Dá esse tesouro ao too
Procurem na Agência amigo analfabeto, levando-o a um

curso de alflllbetização no GrupíJProgresso, Escolar São JOSB, na Escola Indus-
LIVRARIA 43, LIVRARIA trial de. Florila.nópolis ou na Cate- trROSA dral MetropolHana.

Relojoaria Progresso
de JUG,END & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

No••óa relógio. .ao acompanhado. do. respectivo. certificados
de garantia.

PEÇAM·NOS QATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
.

JUCEND & FILHO
,

Curitiba •• Praça Tiradente•• 26C -- Paraná

.'

N, 16 o-s 250,00
Suina marca Mila. montado
cm 6 rubi '. Modradore. de

diverGIa. c,,!'ea, Caixa de niqueI.

N. 14 c-.s 200,OÓ
Sui••o com pulteira de

material pla.tico.

Montado em 4 rubis
Marca Valy e Focarollk

Caixa de niqueI

TEUS FILHOS
aplaudirão te. redo,

qUaÍldo louberem q.e cola
boraste pró RestabelecilÍ1e11a
to d. Saude do Lãzar••
. . .. .. -.' � ...

N. 16·A o-s. 250.00
O me.mo com vidro gro••o.

Marca Vellgo.

Terrenos
Vendem-se lotes na praia

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

· .. .. ..

Café Otto traduz qualidade!
Peça-o 00 SeU· fornecedor.

.. ..

ARNOLDO .sUA,REIZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 1.8 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalízado pra
físsíonal .

, ,

Aceita roupa de ereanças

ImportadOS d,retamente _

dos E. Ee ��idOS,·c�.i��iú�:�� ;:��:i�:������:i Ru�. �.i���. !.��\���-�: ..2.�� .....Aos' srs. médicos e· farmaceutlCos e ao� hosPlt�IS. dos componentes do Colégio VOC". PR-CISA COLABORAIComunicamos que ••tamo. l'.a!lbendp uma Importaçao direta B
•

V d lCo J::.
doa Eatadoa UnidOll. doa .eguinte. artigos: arrrga- er e.

na Campanha· Pró Resta-Film.. para Ráioa X. em diversos tamanho.. ' ......•...... - . . . . . . . . . . . . .

..I Saude dAlmofada•• traves.eirol de camara d. ar. de borrocha - Dedeiral" 'Tome KNOT belecimenlo ...a, •
capotinholl higiênicos. de borracha. Uzar.o.Luva. para cirurgia. ,

Gubatl. cQmadrlll. irrigadore•• ·

caneca. graduada•• compadre., funis.
em ferro batido. esmaltado.
E diversos outro. artigo.. ,

Demonstroções e pedid.os à � O M A T E C
Sociedade Materiais e Instrumento. Técnico. -- Cientifico. Ltda.

Rua Con.elheiro Mafra. 54 -- Caix(I Po.tal•. 148.
Telsgro.ma.: «Somatec» FLORIANÓPOLIS.

MAQUINAS /GRAFICAS
VENDE-SE

I Maquina Litografica, formato 50 x 70 mm. com pedra.
I Maquina de cortar marca K�AUSE, formato pequeno.
1 Pedra Litografica , tamanho 60 x 80 mm ,

2· Pedras Litografices, tamanho 80 x 115 mm.

1 Jogo de·4 Iampadas de arco para Foto-Mecanica.
1 Compressor para pintura.
Tratar à rua França' 'into, 6ft - Vila Mariana-São Paulo.

O Bat.alllão Barrlga-Verde;
sempre em casa uma garrafinha de foi constituido de catazlnensea
JI r ER IIIVO KN o T ' I destemidos e o "Colégio Bar-

N. ' ,« » riga·V.erde", uSlll'á a meSlBa.
. bandeIra.

Tenha

• ••••• � ••.•••••••••••••••••• Co

o '8ablo

"VIRGE ESPECIAUD DE"
WETZEL lNDU8'fRIAL-JOINVILl E (MlIrClI reftiSI

TORNA A· ROUPA BRANQIDSSIMA
ClA

,
.

h�(llu.__� � �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Istudantli ,de florianópolis f O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de
.

Direito Jançará.lJrevemeute. o já tradicional «Concurso "da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valtoso apoIo para
maior br'ilbantismo do certame !

i\

-

iiI 9���!�Pl� II1 '

Pinto n. 5i, li)lntor: RUBENS A. RAMOS"� I'nprietário e Dlr.-Ger....! ,1 SIDNEI NOCETI
'�1 Diretsl' de Redaçlo:
-;n Ao DAMASCENO DA SILVAsC:i Chefe de Paginaçio:
�rj ftANCISCO LAMAi.QUJIJ Chefe de ::mpl'e88io: .

;;:1 IOAQ":m CABRAL DA SILVA�� Rf\Q1'esentante:
RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

.

fi.. &nado1' Dantas, 411 _ r
andar

'1'.1. 22-6524 - Rto de Janelr.
a.. Felipe de Oliveira. 11 _

8· andar
Tel. 2-9873 - São Pa.l. '

�:1�

�
� Aa6.n.clolJ mediante e••trate

i:,' .0. O1'll'lnal8, mesmo ai.
� publicados, não serlo

,

l', devolvidO&.
�: :4 tllreção não se r..p.a-,

aabiliza pelos coneeltOll
i emitidos nos arU..OII '

asainadOl!

ASSINATURAS
Na Capital

b•. ,' Ort
hBleatr� • . . • • • Cr$
I'r1mestr. .•.... Cr$
�� Cr$
libaero anIso .. Cr,

No Interior
b. . Clt let.Of
Iotestro ,.. Clt ..,o�
Trimestre . . . • . CrI I.,oe
MÚlero avulso ..Cre '••

.....
CI.,.
ZIi.'H
••••
••••

'PARA ALIVIAR
�S ZUMBID'OSjj E 'A DIF"ICUL-

I

� DADE DE
OUVIR

Se v. S. sofre de aturdimento
"catarral e zumbidos nos ouvidos,
-eompre na farmácia um frasco de
'PARMINT e tome-o de acôrdo com

<as instruções da sua bula. Parmínt
"alivia prontamente os aborrecidos

.

':zumbidos dos ouvidos. As narinas

I-obstruídas despejam o catarro, a

.rrespíração se torna mais .facíl e
"cessa. o desprendimento do muco

"nasal na garganta. Pannint é agra
'<davel ao paladar. As pessoas que
. ; sofrem de' aturdimento catarral,
. 'farão bem, provando êste remédio.

i

/,

,i

Imigração. da Alemanha para o· Brasil· (Via lerea)
tratamos das 'OQssagens e de toda a' documentccâo necessaria, inclusive

..

Exít-Permít e vistos brasileiros.

Informações: Organisação E1iciencia - Rio de Janeno - ex. Postal 4353

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

,

-1- I
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVElRSAL, AVISA)Pede aux. 10 TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA .EMPRESA

:-: Maria Romana. natural d..ta' REGULARIZAR SEUS TITULOS DE 4-CORDO COM· O ,DE.
. :cidade, r••id.nte no Saco da. I CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
·_.Lim�.: c�"!. 85 anoll <te idade, I ACORDO COM ESTE REGULAMENTO."parahbca, nQO t,,�do r"curtloa para

P'ARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ESMa .U'2 manutençall. tratameMo, . ,

<reoorre à. caridade pública, àfitn PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
·-de angariar alguns donativa.. DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFlo. donativo.' p�em ••r entre-

CIO AMÉLIA NETO.
,.;gua. na.ta Red.açao.

DÔRES HA CiNTURA E UAS
JUNTAS PROVAM A. AÇÃO DEfICIENTE DÓS'" RINS f
A causa fundamental das dô
res na cintura e nas juntas,
dôres reumaticas e perturba
ções urinarias encontra-se na

falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins, Es
tes, que devem eliminar todos
os traços de subatancias toxí
cas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se

acumule e penetre em todo
o organismo.
Este acido urico rapidamente
fôrma cristais agudos, á seme

lhança �e agulhas, que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

'

cruciantes dôres do reuma

tismo e, outros males do sis-

tema urinaria. O tratamento

apropriado deve fazer voltar
os rins ao seu estado normal,
afim de poder ser filtrado o

acido urico. É por isso que as

Pilulas DeWitt conseguem dar
alivio permanente nos mais
rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam
diretamente sob r e 'os rins,
devolvendo-lhes a sua ação
natural de filtros das impu
rezas do organismo.
Terá V,S, provas visiveis dessa
ação salutar dentro de 24
horas após o uso das Pilulas
De Witt. As legitimas Pilulas
De Witt para os Rins e a

Bexiga acham-se á venda em
todas as farmácias.

o Vidro grande de: Pílu/a. De Will, contendo duas vezer e meia a
quantidade do tamanho pequeno, custo proporciono/mente muito menor.

/ A, V I 50

Tl'Q nsportsc; regulares

SÃO FRANVISVO DO SUL para NOV4 r081 Vendem-se diversos (alguns
com chácara), no lado do con

I tinente, na praia. Um dêles, com
grande área, é apropriado tam
bem para deposito e trapiche.
Planta e informações. à Rua

, �- Trajano 16, Florianópolis .
. J

.
--

Informaçee. com os Agente.
- Carlos Hoepcke S/A - CI - Teletone 1.212 ( End. teleg:Florisn6polis

MACKSão Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelooe 6 MOORE

o . NOVO HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERVIÇO DE V.S.

/

,
..

I

3!ll18. -:._ De F'lor-ianópolis para Porto Al'e@'I\e. Decolagem ás 1,2.30 brI.!
4'3.s. - De Flori'a.nópOlis para Curitiba '8 São Paulo. Decolagep;;

ás 13,00 horas,
õas. - De Floríenépolís para Porto AI,egre. Decolagem ás 1(;),20 br..
6as. - De FIOT'i.anópolis para CUTitilba, São Paulo e RLo de Ja�

Decolagem ás 10.40 horas .

Sab. - De Florianópolis para Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 )ln..
2&8. - De FLorianópolis para Curitiba, São Paulo e RiQ de J&Di&il"o.t

Decolagem áIS 10,40 horas,
PA!SSAGEffiOS - CORREIiO - GAiRGAS - VALORES - REEMBOLeQ
_ FRETE A PAGAR _ SERVICO DE ENOOMENDAS - CARGAS PARAI

EUROPA PELA K. L. M.

FILIAL V A R I G _ EDIFroIO LA PORTA _ PRACA fti DlI
" N6VE1dBRO - TELEFIONlE' '_ i.325

'DATILOGRAFIA
Correspondencla
Comercial,

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M. Pignzz

. METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (",AVALHO. 65
sr CONS.E�urRES,

J
Envie ao' seu amigo dfBtalltt

.
Que um Leu amigo ou conhe-

um númel!o da reTfsta O VÁ:cído analfabeto frequente um cue-
so noturno para aorendar a ler e LE DO ITAJAí, edição dMI
a escrever, prestarás um grande (',ada a Florianópolis, f> assbrifserviç? á tua Pátria. Catedral

M!-I
estará contribuindo paratro1!0lItana ou Grupo Escolae Sao maIor ditnsão cllltur&l�& ,

de nossa teR•
. . '". .. . '" . '" .. '". '"...

."....
. .

TERRENOS
.'

Quer estudar á noite� Adqui-
ra uma ação do "Colégío Balr
riga-Verde" ,
... '" .... '" ... •• J. '"." '. 1 ••••••

Aproxlme"se mais ds 8e1l8
amigos e parentes enviando..

-Ihes um número da revísta O
VALE DO ITAJAí, edição de-

dlMda a FlorlSllÓpoll8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Qualquer movimento 'lhe dá corda!

o
OMEGA· !UTOMATIUO'

4s tlla;s 'adicionais -do iIDPoslo�';'d'8' renda
ni�, 29 (A. �.)_ - CQIllO � do cO-ltembro de 1943, 11JO.S 'Ste'�s artigos 26,

n!hem'fiem:to PUb.lICO, entendiam os § § 30 e 40 e 44, paragrafo único,
contribuintes do i.mvosto de renda revigorados para o exercício 00

J-a pod.8. I-DI·clar S8U' Ira'le/DO
� não mais ser devidas no corrente 1946, pelo Deoreto-Iel nO 3.430, de-

� � exercício f'inanceiro, as taxas adi- 24 de dezembro de 1945.

PAUL OTTO FELLES Rio, 29. - Pelo Departamento da Ael'onautica Civil, oíonaís que vinham S'mldo'oobIradas Âl'It. 20 -lWvogam-oo as dispo-
Visita esta Capital, o sr. Pau- foi concedida licença à Cie. Catarinense de Ttansportes desde o exercício de 1944 enquanto síções em contráeío. I

110 Otto Telles, industrial
.

em Aéreos Ltda., para iniciar o ttafe�o. que as autoridades do Mi'niS<t,é�'io da

!����l:��fo �,��n:!!���eap�:= A paz só COII elercitos adequados ������a """
de

"" .CO�l-
]pero distrito. LONDRES, 29 (D. P.) _. "Não se intente a paz com exér- Submetido o é1JSl�'UJruLo a �prec;]aça.o

MÁRIO .sCHLICHTING citos brancos. Isso, ao contrãrto, convida a agressão", decla- d� Congr-esso N[lICIO'n,a�, fOI ° mes�o
Procedente de Rio do Sul en- rou o mínistro da Defesa Nacional, Alexander, falando numa jah amp,l�me�Le debatido, sendo aí'í

'contra-se nesta cidade, o sr, cerimônia no Derby, acrescentando que "á medida em que
il1'atl re>OOI�heclda ser legar a cobran- Rio, 29 (A. N.) - A fi:m de pe;!'

[Mário Schlichting, elemento de permitirem os nossos recursos, incumbe-nos manter exércitos ça �eSlHJna�a. rnibir o armazenamento dais' sernen-

destaque naquela comuna. adequados." . .Alexander conclui dizendo: Enquanto o desar-I N�sse sentido, [lIC.ab� o exrno. 8'1'. tes .de Leigo, Q Mínístér io da Agri-
MATHIAS R. VELUO mamento não fôr unia realidade, as nossas fôrças armadas

I prelSltden�e da Bepública de saneio- cultura remeteu para diversos Es-

Encontra-se em Florianópo- deverão ser suficientemente fortes para todas as nossas ne-: n�r � LeI 11. 81 de 29 de agosto, que tados produtores 37 silos, com ca-

rIis o sr. Matrias R. Velho, as- cessidades e responsabilidades". dlE;poe:... .

pacídade de 60 toneladas cada um.

'sistente da superintendência ÁirL 10 - Os adícíonaís relativos IS'EHlJdo 5 para o R_ G. do ,sul, 12 para.
-da Cia. de Seguros de Vida I t d f, -.. I-

- ao Imposto sôbre a Renda de pes- Santa Catarina, 10 para o Paraná,
Previdência do Sul, residente Dspe ores e ,apl.8 Izaçao soas físicas e de pessoas [ucidícas 5 para l\1:l.UéIJs e 5 para Mato Grosso.

em P. Alegre. A Cis Internaclonal de Capitalização precisa de diversos mencionados na Lei li. 3, de 2 de Foram dístrébuidas também 6tJ

8. S. que veiu a serviço da inspetores para as cidades d'e Cresciuma, Laguna e Itaj aí. l dezambro de 1946, que orçou a re- trhll1aldeiraJs modernas, providas de

'acreditada empresa, deu-nos' Concede-se ajuda de custas e comissões. Os interessados pode-I ceita e fixou a despesa para o exer- motores, imporLadas dír.etamente
ontem o prazer de sua visita aI rão tratar com Escr'ltorie da Cia. à rua João Pinto oe. 13 cício de 1947, abr:mg'em os' oTiados dos Estados Url'iidos de üi11de deverá(_);
'esta Redação. S()brsdo. pelo Decrt'Jto 11. 5.814, de 23 de se- chegm' mais 40.

/

A "CITAL"

Fazem anos, hoje:
Merrirto Adílson Amaro Al

ves, filho da sra. Albertina e

Braz Joaquim Alves, deputado
pelo P. S. D.
Senhora Oda Oliveira Ferraz,

espôsa do sr. Armando Ferraz.
Senhor Mário Machado, De-

1e9OOo do Instituto dos Marttí
mos.
Viúva Juçá Barbosa Callado,

víuva do ar. Haroldo Calado.
Dr. Carmosino Camargo, mé

dico em Lages.
Senhorita Lucy Maria Pi

�a, filha do sr. Mário Piza.

Senhora Ismenía Gomes
Sampaio, espôsa do sr. Mário
Viana Sampaio, oficial da Ma
rinha Mercante.
,,' Senhor Manoel Garcia, func.
da Capitania dos Portos de La

guna.
SRA. MARIA LOUR.})ES :DE

AQUINO
Transcorre, hoje, o aniversá

.rio natalício da exma. sra. d.
Maria de Lourdes de Aquino,
espôsa do sr. Domingos F. de

Aquino, gerente de "O Esta
do".
Pelas suas destacadas virtu

de de espirita e coração, a dis
tinta aniversariante .'será efu
sivamente cumprimentada pelo
vasto circulo de suas relações.
�es,peitosos os cumprimentos
enviam os do "O Esta_do".

CASAIUENTOS:
COSTA·LElllOS

Na residência dos pais da
noiva, na maior intimidade,
realíza-se, hoje, ás 10 horas, o

-enlace matrimonial da gentil
senhorinha India Gosta, fun
cionária dos Correios e Telé-

. grafos, filha do sr. Indío Cata
'rínense da Costa, com o nosso

distinto conterraneo, sr. Rena
to Lemos, também funcionário
dos Correios e 'I'elégratos,

O ato civil será paraninfado,
[por parte do noivo, pelo sr.

Deusdedit Vargas e exma. sra.,
d. Maria de Lourdes Vargas; e

por parte da noiva pelo dr. Ru
bens de Arruda Ramos, e exma.

.sra., d, Gessen da Costa Ra
mos.

Na cerimônia religiosa serão
padrinhos: do noivo, o sr. MIá
rão d'Aeampora e a exma. sra.

Armanda Teles de Menezes Le
mos; e da noiva, o sr. Deus
dedít Vargas e exma. espôsa.
Ao novel casal, osnossos vo

tos de felicidades.
MENINA DELCI

Fez anos, a 24, a menina
Delci, filha do sr. Norberto
,-E. da Silva, vice-presidente dó
Diretório do RSD de Ribeirão,
e de sua exma. sra. d, Maria
Francisca da Silva.

VIAJANTES:
JOSÉ PAGLIOLI

Encontra-se, em Florianópo
lis, o sr, José Paglioli, diretor
da Cía. Colonisadora Catarí
nense, com séde em Ituporan
ga.

COMO FUNCIONA O SISTEMÀ AUTO.

MÁTlCO OMEGA: Ao menor movimen+c
do seu pulso, a peço A, conforme indicam

os setos, põe-se a oscilar. indo e vindo en

tre o mola B e o mola C. L$sS simples, mas
engenhoso dispositivo, move a engrenogem
da corda D, renovando-a incessantemente,
sem afetar, no entretanto, o precisõo rigo.
roso da marcho do seu Omega A�tomático.

ii

. .• e é combinado com. a precisão máxima

.'

Com UDl novo e mais

avançado sistema automático!
ttf

,

-

- a famosa PRECISA0 ().�fEGA!

OMECA Automático foi considerado como verdadeira

obra-prima
.

por parte, dos melhores relojoeiros do
mundo. Essa sensação se' deve a êste fato: com o

mais engenhoso e avançado sistema automático para
renovação da corda, combinou-se. êsse ponto culmi
nante da indústria relojoeira, qUE' é a famosa Precisão

Omega! E a Precisão Omega é a mesma que oficial
mente detém inúmeros sensacionais recordes nos gran
des concursos de precisão de Teddington, na Inglaterra,
e de Genebra, na Suíça. Ouça também a opinião de
qualquer uma das milhares e milhares de pessoas que
ostentam com orgulho êste surpreendente relógio!
E visite um bom relojoeiro para admirar os ele

gantes e e�clusi�os modelos do Omega Automático.

,

Em repouse, rese rva d.
marcha ati 40 horas

Corda automótica e

manual independ"'ntes

Antimagnético
Inoxidável

Amortecedor d. choque.
O automático de menor

e.pessura

Vidro inquebrável

•

Silos para Santa
CatariDa
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o ESTADO-Terca le.r. 30 de Setembro CIe '••7

Pedimoa ao. DOUoa diatimota leitorea, � �e de prMIleUr •
� abatto • rernete-lo ,� Redaçlo afim .. eompIetarmce
...-o antee. o aOllO 110'90� .....
.... .

� : .

lIIt:o -............ :I!!Jt. a.n ..... . . . . . . . .. D. N.... • ••••••••• • • •• l
.................................... , ......•.................. � ..

--..., .(.) _ � .

"!I'� CMl �.. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••,0 •••••••••••••

Iklrae do Pai· (_.0:_)
•

� � .

�. ··�········· o •••••••••••

............. •• •• ••• ••• a· .

:Aaradeceri1un0ll. tMIbim.,. 8II1m.. elo Doticiu .. .........
-gUla. CMltru, de�_ GIl .. ....,.. .mI....

II. fiAVAS LACEIO!
� l!l6d1oo�ca d. Ol.hOll
...� o.m.lf08. Narls - Gar�a:A'"

a:rn,cl'ig6o dÍt lent•• d.
qontato

/U8BiWI4'é)BIO - Felipe 1!Icbml.
.t, 8. nu H la 18 hora•.

�CIA - Conselheiro ...
rn. 77.

-...rom:s 1418 • 1306

Ausente

DR. �ARIO WENDHAUSRN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'el ípe Schmidt n. 38

. 'I'el, 812

DI. UNS NEVES
Moléstias de senhora

�o - Rua Joll.o Pinto L 'I
- Sobrado - Telefone 1.4M
� - Rua Sete de Setembro
- (lIlddf1c10 r. A. P. da Estiva)

Telefone li. 8S.

DI. NEWTON D'AVlLA
� - �1a'8 Ur1lW'iu -
� doa 1n�'l05 rito •
... - Hemol'I'oldas. TNtam-.

to da coUte 1Illebfana.
J"t4i1o�ap1a - Iafra l'er.mel!lo.
Colii!íWta: Vitor Meirelea, .28.

. :�
..

d1ar1amente. U U,&O 11&
.. a �� das UI ha. em dtânte

�: Vld:al Ramoe, H.
r0l18 1087

DI. ROLDÃO CONSONI
R&JJ'BGU G1ilRAL - .&lI.l'A vn.
.nelA .'_ JlOL:é8TIA8 D. ..
•••• lQ[ORAS -D PAB'l'08 .. .

........w1o pela Faculdade de li...
fIaUlA da umversrdace ae tlao

ramo, onde foi assistente por: ..-6-
i1a Mlon do Serviço C1rQrg1oo ••

.
Prot. Állpio Correia Neto
� do estômago e "'1&1 :'1'
� intestinos delgado e 1fl"0uo,

t1N1c1e. rtna, próstata, bexlSa,
Ibvo, ovArios e trompu. Var!eI:»
...... Ja1d.rocele, varWe8 • het'llU!

. CONSULTAS:
. Ibui I la II horas, 1 Rua re1v.
ItUlM1dt. 21 (altos da C.A Pa

raíso), Tel. 1.598.
IJII\mInIINCIA: Rua Esteve. JG+

rUor. 17a; Tel. li 7M

DR. A. SANTAELLA
l/Blplomado p'ela Faculdade Na
� d.e Meuicina da U!Il1venldao
.!lRI!.t.o Braall). Médico por concue
Sil'lII.à ServIço Nacional de Dotul-

lIontais. Ex lnterno dia Santa
de M1aericórdia, 'e HOlIPttaJ
útrico do Rio na Capital :...

deral
PIdIJIIlCA II1bDICA - DQlilNÇ4lt

NJilR\T()SU
_ CoD8Ult6irio' Ediflcio· .t.m4Ul1l

NETO
.

_ II" :J'el1pe Schm1dt. Con.wltul
DCUI.111·b 18 horas -

.�: Rua Álvaro de CArTa
De •• 18 - J'lor!anópolla.

1M&. POLYDORO S. THIAlm
.� do Hospital de Oarlc1a4e

de Florianópolis
Aa1Btente da Maternidade

II\IIIrDlOA M1tDICA _ DISTUJI,o

� DA GESTAÇAO B DO

PARTO

...... "1oa órgãos mternoe, ..

peolalm<!nte· do coração
ec.noas da tlrolde e demai.

glAndulas internas

�RAPIA .: ELECTItOCA..

_OGUFJA - ME'llAJiJOLI8MO
BASAL

.1.IIJlIIilUUtU dillriamente d88 15 l:I

18 horas

...... Chamados a qualflUe1'
lMn. InClUBive durante a noite.

:�TOlUO: Rua Vitor MeU.

les, 18. pone '1oa.

3D1D111'eI.&.: A". n i da Trom

powsk1. 82. Pone 'lN

--��-

•• •• S. CAVALCANn
� exclusivameDJte de crl�

alIA Saldanha Martn.bo. 1.
Telefone M. �

Dr. BIASE rARACO-
DOBNC...s

•

DE SE'NHORAS -

lIfI'LIJ.e - AFEcçõES DA
Pm.E - RAIOS ]NFRA:VER·
JOlIBOS E ULTR,AS.V10LETAS
0....: :R. Felipe 8ehm1dt. ... -

Da. 9 às 11 e das 5 às 7 hrl.
Ro.: R. D. Jaime Camara. 47

:rONE 1648

II. PAULO FONTES
c:uc,lco e operador

lOoaB'o1lt6r1o: Rua Vitor Meireles, •
Telefone: 1.4AMi

CcNuuItaI das 10 às 12 e daa U .. 1.
�dfncla: Rua Blumenau, U

TelefOM: 1.6�

FARMACIA ESPERANÇA
cio Farmaeêlltleo NILO LAUS
Boje e amanhl Hri .....releri••

Dr...- udoula .. eatr.....elr.. - n••eopátiu - Perfil
.art.. - Artiao. •• h.nadtL

Gar.a&e-H & aata .....rd.da •• reeelhl'n. .w"-

DE MOTORISTA
e.

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-!e a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prâtica - conhecimenbo do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

CONVI'l'E

De ordem do irmão Presiden
te, são convidados todos os

membros do Conselho Delibe
rativo, representantes das so

ciedades adêsas e demais con

frades 'á comparecerem, ou se

fizerem representar na sessão
solene, comemorativa ao DIA
DE KARDEC,. que se realizará
ás 19,30 horas de sexta-feira,
3 de Outubro, na séde do Cen
tro Espirita "Amor e Humanl-I---------------------
dade do Apóstolo", nesta Ca
pital.
Fllorianópolis, 23 de setem

bro de 1947.
Thiago Vieira de Castro -

Secretário.

Fede,ação Espírita
Catarinense

sr CADA BRASILEIRO
Conseguir alfabetizar um patrí

cio, convencendo-o a f'requentar
um curso noturno, 'em breve s,e
remos um dos povos mais adian
tados do mundo: Grupo Escolar S.
José ou Escola Indusu-íal,

Nâo receie em comprar
açÕes· do "Colég'io Barriga
Verde" por que ésta organiza
ç,ão está sendo ze�ada por ver- .

dadeiros idealistas.

•• c ..

7

DOENÇAS NiEBT"Ab
Ce. o. pro'r..... 4a ....ew.

••!e, •• doeuç.. nerv..... q.a.ê.
intatl.. •• tempo. do ••1. _..
feitamente remedlhela. O nn....
...... frato eI. Iporlncia, 116 p�.
,rej.lllear 011 i.ciiYf••ol .r......
... .Dferml...... O 8er.ylc. K..
el•••1 •• DOe1l�" ••aba tla,le
I••• Aalbal.tórl•• ,•• &&0•• &1'11<
lIlI.aeate •• .ontea n•...,.... !:a
............. D re a. ... t
\e 11. _..

--_._--- -_-

o Sindicato dos Trabalhadores na Industrie de
Construção Civil de Florianópolis

Rua Pedro Soares D. 15

A Junto GO'll'.rnativCl do SinJlcato do. Traba.lhadores na Indu.
trio de Construção Civil de Florianépolill. convHa a· todo. o. anociado.
para aui.tirem a Allsembléia Gera.I Extraordil'\ária a reaiizar·.a no

proximo domingo dia 5 de ou+ubee ,

ORDEM DO DIA
Eleição �e as..ecíndos (1 .eram indicados para integrar a Comi..ão

de Sala rio Minimo nu qualidade de Vogai. e Suplente.,
.

2." NOTA
Não havendo numer) legal em 1 a. crnvocaçêio será realizada a

Assembléia um·" hora ap6s em 28• convocação cem qualquer numero.
Florian6polis. 28 de setembro de 1947.

Pre"idente da Junta - JOSÉ KÍNCHESKI

Para Concursoslcstaduois ou Federais
e Exames de Admissãq

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências. Geografia.

His tória do Brasil. etc.
InteX'e••o.-o? preencha este cupão e remeta-o para C. PoetaI 332

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
---------------------------------------------- ......

. PEDINDO INFORMAÇÕES:
Nome �_

Rua _

idade Estado
_

H.o
_

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

o ESORlITóRIO ASTFJRóIDE & Cia. Ltda., intermediáJrio da
Empneza CClmerClial H. Gr,ossl3Illbwcker S. A., COilTI .escrU,ól'io no Rio I

,de Janairo, enoarrega-se Ide compras de quaisquer ar,t,i.goo naquela
IpJ'a,ca - cimeIllto, ferro, canos galvanizad,os, [lJlleUS etc.

Vitor dos Santos e

Senhora
-

Luiz Berreta e
Senhora

participam aos parente. e participam aoa pOl'ent.. •

pessoa. amigas o contl'ato pe••oa. amigá. o
.

contl'ato
de co.ameato de sua filha de co.amento do .eu fUho

MARIA. com o. .1'. ABELARDO. com a Sta. Maria
Abelardo Berreta. de Lourdes V. do. Santo.

Florian6poli.. 25 d. Setembl'o d. 1947

I Maria � Abel;;;;-I,I conf1l'mam
.

'{Fabricante e dillltribuidores das afamadas con

·'fecçõel -DISTINTA" e RIVET. POllue um gl'an� .

1de lortlmento de oasemiral. Il'Slcadol, til'inl
:.bonl e bal'ato.; algodõel, morll. e aylamento.
!pal'a alfalatelii que recebe diretamente da.

I
Idbrical: A Cala ·A CAPITAL- ohama CI ,ate.alloi �Ol Snr.�, Comel'cl••tel do Int.l'lol' no :..ntldo de Ih. fa•• rem ':ama

visita ant.. d••f.tuorem lual compra.' MATRIZ"em 1"lorlan6poU.j 3 FILIAIS em Blumenau .�Laié••
-=--------------------�--------._----------------...-----------------------------------------------..

melhol'••
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Em companhià de sua erma.· espôsa, 'rqress-õif. ontem ao RiO, o ' sr�
'dr. Nerêu Ramos;; insigne Vice-Presidente ,da República e Presidenlti
_. do . Parlido Social Democrático.

t,
�----------�---'��------------------------------------------------------------�----------------------�-------------- --------, ê

. )

Expediente do Buuco;Novo navio de clandesji�o'
d Ora -II JEiRUSALJÉM, 29 (U. P.) - o drama do "Exodus 194', 'i�O S foi renovado nas águas da Palestina, ,.,embora em <- menoreâ,.

O Banco do Brasil, a partir: proporções. Confirma-se que os ingleses. localizaram o navio
.de �manhã, manterlÍ p�r� o,e�-I "Despíte ", o qual nave,gava em �ireçã? da Palestina, tentand�,.
pedíente externo o hora'fl.o Ulll-j desembarcar Imigrantes clandestinos Judeus. A abordagem fOI.
co das 12 horas e 45 mmutos sangrenta, como no caso do ..«Exodus" . .

ás 15 horas e 45 minutos. I
Aos sábados permanecerá o I

expediente anterior,' das 9 ro-

A CODsjifuição de 18 de·Selem- ras e 30 lás 11 horas,

. bro na opinião dos lideres Brasíl-Peloníà
Decorr-ido um auo da vigenciada ção, Nom sempre O.' mais imediato é Varsóvia, 29 (D. P.) � O primei-

tlal'la de 19'!.(i, Já se pode f'alar o mais duradouno. Dai, talvez, a
1'0 ministro plenipotenciarto- dode seus ír-utos e mínguorn melhor. necessidade da revisão da CODs(;i-

itlO�le m�nifeslar-se do que os pro-] tuição .de iR d� setembro. Não obs- Braeil na Polonia, desde a liberta
�'lOR lidores dos partidos, eXlJl'l-! üt.nLe. lSSO, sera ele um habíd ms- cão, sr. !J.'rajano Medeiros, entregou
nündo-'se como pot-Lavozes da opí- trumcnto de governo, desde que hoje', SU::liS credenciais 00, presíden
lt1ião púhhca, Vejamo" como ge ex- supertorrnente i·n1.enIH'eJt.a.da em Ia- te da Hepuhl ica, sr. Bolesvay Bie
�ern3Jm as figuras mais 1:('II�l'()s'enta-:,'Vor da ordem legal ii da manuten-
LÍ;vas das grandes ung.anizaçõe,s par- ção e .detesa .do regime democrü- rut. O novo ministro do Br-asil ma

t.tdal'ias, através' de urna "enque- i,ico". .' nlifest,ou ao presidente polonês sua

te" d'O GLOBD. DO SR. FERREIRA DE SOUZA, vontade "de "manter ri estreitar os
DO SR. l!'ígRÊU RA.MOS, VICE- LIDER DA U. D. N. NO S.B1NADO

PIRESLDEN11E REPÚBL1JCA:, "A; Carta de 1946 tem dupla si- laços de ,ami;>"a.de"que e:ü;sLem en-

"A Oonstituíção de 18 de- setern- g:nHica'(fão: marcou o fim de 'urna t.re piS dOIS paises'.
.

bro' consagrou os anseios demoerá- . época de postergação das liberda-} Afil1maTl!dlJ\ por sua. vez, que o

otiJeos da Naçãô e <deu 'ao povo bnl-l dês '0 dos díreitos fundamentais do f'utüro do munido dependerá da
:-:,üei_ro gaI'�nlia segura demai!)rhpmell:n..enos�eusdi.sl])osi�Í\;Os .wmprN>nsão entre as nações, o
�nstl,ça social, t8into que s;e

{lOOnPit'-lmo,de-l<ou
um' regrme democráticol- , .' .'

t.em, por legislação adequada, os dig'no do Brasil, assegurando, aos presidente Bierut gararrt iu ao re-

manda,�}.entols 'qu� a r'e�,J,ama\allTl". SP,lIS fi!,lios e �l�S 'que? P'J'O?U'I'a;nl as presentanto brasileiro todo o seu
,DO SR. SAMUEl, DUAiRTE, PJtE- g'amnLlas politicas, . iudivíruais e apoio.SliDEN'T,E DA CAM,AiRA DOS econõmícas, sem as quais de nada Depo is de haver apresentadoDJilPO'l'A.nOS vale o proprio direito, de viver.

. II,

"Um ano di) vigencia não pode Resta que governantes e governa- suais\ or-edoncins, o sr. Trajano Me

i!:'uvnla,r todas as Vlll'tUlcl,elS cr-iadoras dos a vei-ífiquem com 0' bom senso doírns d'e;posilou uma coma de f'lo
da Constibuiçâo, que, ati-aves das (�_U virtude dos cidadães, a que se reis In/O' tumulo do Solda;do Desco
J",eis Compleme:n'tarels, será a nossa roí;el',i'a Toc(j'\l'e-\'üle COlmo l)l'eSU'-
maio.r exp,�rj,ell'cia democráti.ca. E,s- 'poslo de qualquer 'c,r.ms-Lilliç11o". I1'he.cido.

��ti��� �';��:::��i.;:i)����f��!�rg��� ��!,&!�r�!�t:���::�:���,��K�� A
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···""'iíiâirã Serão retiradas, as tropas da PalestlDiJipr,emo .. Se f.orem sabIaS e J'ustas, a mo 1'8pubüca.no e demio.cra.ta COl1'S- "o"k tall .

Cons�i,tui_ção sOIbr,e'Vivel'á, pel� ,sl:- 'viela, com o povo brasiLeiro, pela, U U
- 'LONDRES, 29 (U. P.) - O "Evening Standal''' anunciam

bOl'dmaçao d:o Es[a�o e do llndlvl- I{H1SSalgiem do pvi,meiro aniv·ersar,io À expressão inglesa cock- esta noite, em g'randes titulos, que a Inglaterra decidiu retirar'
duo ao, Dtr8I�o, lJilH'Ca, i:ól:mula c�- (ja promulgação da Gonlituit;ão, tail significa literalmente rabo suas tropas da P.alestina no começo do ano vindouro, caso:,�"
paz 11,0 mWBchr o SaCflflJiCW d,as h- que :l\eiJntegroLl nossa Pálria no re- A bl

,.

d N
-

U'd
�

t 01
�

ai iib d"'d 1 d I de, g'a.lo: e essa expr'essa-,o, 110J'e ssem ela as açoes 111 as nao encon. re. s. u.ç.a,'o _

P • t /er ai ,os e (,e :11S1segtlraT o IlrlJlna, o ,glilme ela liberdade, fora do qua 7
_ )I.

üe uma paz soolal e,oJ1s�rU'L1IVa". não ",a.be não pode e não> quer vi- universalizada, remonta á épo- � prob�eb'ma da Terra _?anta. Tr.aSa-se claLPlk'lmeSlra llldlCa1çao '()f"""
.

no sn, JOSÉ f,\:;vlEJRLOO, PRESI- "e'l''','
'

l' luta" (,ata so re a evacuaçao anunCla",a eIn a e uccesspe o mh-•

ca ollglllqua em que as '"
,-' .

de}' '. 'G h J'DE:WfE, DA D. D. N. DO SR. PRADO ',KELLY. LID:IDR
de galo "'ranl popularissimas ,lHStrO as' o onlas, sr. reec ones.

\'oUrre�lÓS uno j,mpo'rJa indagal'-\se se a DA U. D. N. NA CAMARA 'C'

�
,__-;;:---:.._:.:.:í:F�ão �e 18 de seLembro "A CODlSlLiuição de 1!6, que exüll� na Inglaterra, ao fim das quais

'�-,'''' .lu ou nao uma gra'llo.e eon- guill o perioelo ma,is anormal da os p.roprietários dos galos
((l�üsla do !lasso pelllsamlYnio jurÍ- vida do pais, Nlshlhelecendo as li- vencedores bebiam á saude di:)cheo. Ela e. a 'ióll;lJl"ema l'eguilad.�ra berdades públic3Js, delve ter uma h' b'de Tl'O�,S� vlda pubhca. Se' ,ilhe for- ,exi,sl,ência longa e aLi'! á solução' elos seus heróis, ten'do por alto
mos 1J.e·ls, terem OIS r�sülvldo" togo' pr.o,hIemas iJ1'aciCl'Il-ails. ;:';10.oS nos- misturar no copo tantas es,pé
t) no,s;so pmb!·ema P'ÜllItl!CO, J�. tao.l sos voto-s. Uma COl1'suiuição só ci'es- cies de bebidas quantas penas o

eOIJItl1'l'ba:rlo: IIJIsta'truremos o

prlm�-I' ce n'a gratidão do, povo qua,ndo é galo vitorioso conseguisse con
tI_? ela ln e, {�a �'Usüça, cmno eondl- zelüS'amen ['e rC,SlPei tada pre,stimo-

servar na cauda. Naquela époçao de ,erqulllrbl'10, o d'e paz que, a )lsa:m,en:tJe defe<IJldilda e vig',ora paI'
Se-l� hmno, é a primeira cOill:di:ção de; largos an,os, aumen,ta'lldo o> seu 1'a. longinqua obtinham, ,assim,
fehmdade 81rl(,re os homens e ,flIl]treJ q)resügio, alté os sinais ela mat.nri- os ingleses um ótimo aperitivo.
ll,,, p.Ü'Vo.s".

. 'dade". H'
, '.

d PDO SR. AH'1'1HUR BErRNAil1DES, Do o Glo,bo de 18-9-47. . oJe, 'as COIsas mu aram. a-

PlRJ<}SIDENTE DO P. R. ra se obter um bom aperitivo
não precisa fazer tanta mistu
ra; basta ter escolhido um bom
vermuth da marca de sua pre
ferência colocando-o num bate
dor de cock-tail com algumas
pedras de gelo, adicionando' a
esta mistura o melhor amargo
que existe no mundo, incontes
tavelmente o aperitivo KNOT.

!pI

.li ,

-

florianópolis, 30 de setembro 'de \ '947

",SÓ lemo.s motivos para c,ongra-
tulall'-nos pelo prilffie'Wo, wnÍ'\rersú- Companhial'iü da COllshLtüção vilg1enLe. S.e ela

.

não é, para TIlÓlS, uma. Constiu·ição Ue'squl""I-ohaid'eal rClpr'Els:8'nta, pelo mooo,s, a 1"''' .I
res'sunei,cão das, nossa,!'; ]ilbe�daides, Com a engraçada comédia
UISU11P,:1dals po.r uma dit:l1dura que

em 3 atos, ".o Pae de Minhapassar.á á .nossa hilsLória com a

maldição dOiS' brasileiros". Filha", de Henri:que M. Fer
DO SR. RAlUL P,ILLA, PRESIDlüN- nandes, faz hoje a sua estréa
TE DO PARTliDO LIBERTADOR nesta Capital, no Teatro Alv,a-",Tem illpell'aS um arrlO e já me pa-

l'<eoe dewé,pita ... Elm todo caso, é 1'0 de Carvalho, a companhia
uma Conti,Luição. Demos, pOlI' ,isto, "Mesquitinha", que realisará
t.ada,s as graças, e tratemos d'e 1'0- uma pequena s-érie de espet'á-ll-usLeiCer o. que ,eistá faltando: men- Italiclade eons:t.itucil()rl1wl". culos com as me hores peças
DO SR. BAEJTA �,E.VES, P,RESI- do se,u grande repertório.

DElN'IíE DO P. T. B. Os espetáculos terão llllClO
t "AD COlmemo.rarmos o :pnLmeiro ás 20 e 30 horas, aos seguintesaIl'liwn�sári'Ü da promulgação da Car-,

preços: Gamaro.· tes Cr$ 75,Qota. Mwg'na, áS n08'SOlS vof,os são pa:r,a
(Fue os' a{\on(,eci:m.ml[.os poi)i,ljcos:- Poltronas Cr$ 15,00 - Bal-
000. nos privHm das J.iberdades que côes Cr$ 10,00 - Geraes Cr$
J.xli>'> of.e!',ec.e o regime .demolCráLi- 5
00". i

,00.

00 SR. SENAno.R. IVO D'AQUINO, Amanhã,' segunda recita de
UDlilR DO P. S. D., NO SENADO' assinatura, com a interessan-
"Os 'CoOllSltitlünJlies de 1945 tiveram tissima comédia "O Garçou do

sinKlero pr.ópósito de br3Jduz,ir, na Casamento", considerado um
flo:Il!stiuição de 18 de set�mb:ro, as

dos meLhores trabalhos doa51piracõ�s que jnl'gav3Jill Iser as

*pais imed'i-atas, e leg'.it.imals da na- atôr Me,sqcitinha.

A nossa produoão
de ferro

Ri,o, 29 (A. �.) - SeguJlIda. apu
r.o'L1 o Servi\�o de :rustal(,�st,jca da P:r:o
dução do, Min'j's,tério da Agricultu
m, a pr.odrução brasileira de aço
alcatnçou en) 1946, o total de .

443 ..650.210 quj!os', ,no valOir de .

(}87.408.638 oruzei-rQs, A plIwJuçãc
de f'errogU!s:a, na:quele perfodo aUn

gilU 369.254.311 quilo's, no vaIar de
30.090.655 crl1'z,elÍ,ros.
A produç.ão de ferro laiminado 1'0'

pres,entem 231.557.539 quil.os, no.

vlaJor d'e 544.637.395 cruzeÍll'os.
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eite gemeas:
CH'ANGAI, 29 (United) - Uma jovem chinesa habltan->

te da zona comunista na província de Hpei, deu á luz 8 erlan- ".

cas em excelente estado de saude, batendo, assim, o recordee
mundial pertencente á família Díonne, do Canadá.

FRECHANDO • II •

Com o regresso do sr. Washington Luis eclodiu,
no Brasil, um virulento surto de reacionarismo,

As festanças com que o povo carioca recebeu d

ex-presidente têm um sentido de interpre�ação re,g

tritivo: /0 que se aplaudiu no deposto de �4 (h ou

tubro, foi a compostura do exilado de 1930 a 1947.
E as 'palmas; nessa única direção, partiam de: todos,
os lados e eram batidas tanto por amigos e CÜllTeli

gion:ários, como por adversários. Elas exaltavam, sem
reservas, uma drcunstância detelrminada: a atitude

digna do brasileiro, que' pôs o Brasil acima das pró
prias desilusões. O .sr. Washington L�is foi grande'
em situação que outros foram pequenos.

'"

A recepção qe teve, por isso, foi homena�em 'I?es
soaI, que de forma alguma se comunicou a mUltoS;,

dos que o rodearam, com ares de vítima. A êsses, ();

brilhantismo das boas-vindas exduia formÇtltnente.
O saudosismo impenitente desses velhos e derrotados

'profissionais da políti:ca, meteu um abenutivo- ictus
na recepção, dilatando-lhe o siglli,ficado a pontÜ1""
que pudesse abrang,ê-los também. Mas, na realIdade",
não foram as excelslis Yil'tudes democráticas do cir

cunspecto "paulista de Macllié", ,que reuniram o povo"

para exaltar-lhe .a volta ao Blras'il. Os que pensam em

contl'lário pecam por desmemoriamento: � degola;,;
sumária das bancadas parabaina e mineira; os trá

gicos acontecimentos de Montes-Claros; a intervEm-'

ção fratícida na Paraiba, com a proteção escandalo-,
samente oficial de um cangaceiro, armado contra o"

govêl'no legal; as demissões de funcion'ários: enve '

lhecidos no serviço, por simples simpatia ao candi<lato<
que não era o do Catete; a questão süciaL reduzida a;

um mero caso de polida, são fatos que não requerem, •

e nem autorizam manifestações populares;
.os que tentaram dar à chegada do sr. Washington'
num sentido de senha involutiva, de ordem para re- .

gredirmos política e ,socialmente, já tiveram. o trô-'"

co, na palavra do General Góis, no desagrad,o nos ope- '

pários paulistas, na reação da impoc-ensa, no alerta dOl .?

sr. Geraldo Rocha.
E é por isso tudo que a bancadà; mirior�tária da .

nossa Assembléia deve voltar a"ser o que fOI: repíl"e-'

sentação da UDN e não do extinto partido republica
no E' ,precis,o que não confunda G1ermano com genero'
humano ...
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